
CM\1003760BG.doc PE404.458v04-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0760/2007, внесена от Косимо Фракасо, с италианско 
гражданство, относно тревога, свързана с диоксин в Таранто

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява своята тревога от високото съдържание на диоксин в 
атмосферата, причинено от вредни емисии от промишления завод в Таранто, като 
посочва, че такива аномалии (на завода в Таранто се дължат около една трета от 
емисиите на диоксин на национално ниво) са допуснати чрез националния декрет от 
2006 г., чрез който се увеличават горните граници за съдържание на диоксин в 
атмосферата, като се допуска 100 000 пъти по-голямо количество, отколкото за 
инсинераторите. Вносителят на петицията иска Съюзът да предприеме действия в тази 
насока.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20.12.07 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 7 март 2008 г.

Вносителят изразява загриженост за условията на работа и нивото на емисии на 
опредена промишлена инсталация, а именно на завода за стомана ILVA, разположен в 
района на Таранто, Италия. Според вносителя, емисиите от тази инсталация водят до 
сериозни проблеми за околната среда.

Приложение I към Директива 96/61/EО1 за комплексно предотвратяване и контрол на 

                                               
1 ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.
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замърсяването (Директива КПКЗ) изброява категориите промишлени дейности, които 
попадат в обхвата на тази директива Заводът за стомана ILVA в Таранто извършва 
няколко от дейностите, изброени в приложението.

Директивата за КПКЗ изисква инсталациите, които попадат в нейното приложно поле, 
да се експлоатират в съответствие с разрешителни, включващи норми за допустими 
емисии, основани на най-добри налични техники (НДНТ), целящи предотвратяване, а в 
случаите, когато това е практически невъзможно, намаляване на емисиите и 
въздействието им върху околната среда като цяло. Следователно предотвратяването
или намаляването на емисиите във въздуха, водата и почвата следва да бъдат предмет 
на екологичното разрешително, издавано в съответствие с Директивата за КПКЗ.

Директивата КПКЗ се прилага за нови инсталации и за съществуващи инсталации, 
когато операторът възнамерява да извърши „съществени промени“ (промени, които 
могат да имат значително отрицателно въздействие върху хората или околната среда) 
от 30 октомври 1999 г. Държавите-членки имаха преходен период до 30 октомври 
2007 г., за да гарантират, че съществуващите инсталации са били приведени в пълно 
съответствие с директивата.

Комисията е приела редица справочни документи (BREF) за определяне на НДНТ, 
които обхващат действията, които попадат в обхвата на Директивата за КПКЗ, и които 
следва да бъдат взети под внимание от компетентните органи при определянето на 
норми за допустими емисии, основани на НДНТ, равностойни показатели или 
технически мерки за такива инсталации.

Относно специфичните въпроси, повдигнати от вносителя, анализът на Комисията 
гласи следното:

1. Комисията е била информирана и преди относно проблема с емисиите от завода за 
стомана ILVA, както е посочено в петицията, и предвид загрижеността, която е била 
изразена, Комисията е поискала информация от италианските органи относно 
мерките, които са били взети или предстои да бъдат взети с оглед спазването на 
изискванията на Директивата КПКЗ конкретно за тази инсталация;

2. Комисията е получила отговори от регионалното министерство на екологията в 
района на Апулиа и от италианското министерство на околната среда и опазване на 
природните и морски ресурси. И двата отговора потвърждават факта, че 
инсталацията попада в обхвата на Директива КПКЗ, но също така посочват, че тя не 
притежава разрешително, предоставено в съответствие с разпоредбите на тази 
директива. 

3. Освен това, двата отговора потвърждават факта, че Италия е приела Декрет-закон 
№ 180 от 30 октомври 2007 г., който отлага крайния срок за изпълнението на КПКЗ 
по отношение на предоставянето на комплексни разрешителни, свързани с опазване 
на околната среда и определя 31 март 2008 г. за краен срок, в рамките на който 
съществуващите инсталации трябва да се съобразят с разпоредбите на Директивата 
КПКЗ.
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Въз основа на посочената по-горе информация Комисията счита, че Италия е нарушила 
Директивата КПКЗ. Впоследствие Комисията ще предприеме всички необходими 
мерки, включително започване на процедура за нарушение, за да гарантира пълно 
въвеждане и изпълнение на Директивата КПКЗ в Италия.

4. Отговор на Комисията (потвърждение на устното представяне от 3 ноември 
2009 г.), получен на 19 февруари 2010 г.

Както вече беше съобщено на Парламента, Комисията се е свързала с италианските 
органи, за да получи информация относно прилагането на Директива 2008/1/ЕО1 за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (Директива КПКЗ) по 
отношение на завода за стомана ILVA

Отговорите на италианските органи потвърдиха, че инсталацията попада в обхвата на 
директивата, но не е било издавано разрешително в съответствие член 5, параграф 1 от 
Директива КПКЗ. Член 5, параграф 1 изисква привеждане в пълно съответствие на 
всички съществуващи инсталации до 30 октомври 2007 г .  Отговорите също така 
потвърдиха, че редица други инсталации са в нарушение на Директива КПКЗ поради 
липсата на разрешителни, издадени в съответствие с директивата.

Поради това на 8 май 2008 г. срещу Италия беше открита процедура за нарушение на 
Директивата КПКЗ. След оценка на отговорите, изпратени от италианските органи, 
стана ясно, че разрешителни по КПКЗ все още не са издадени за редица инсталации на 
националната територия, затова на 2 февруари 2009 г. беше издадено мотивирано 
становище. 

Италия отговори на мотивираното становище през април 2009 г. Комисията анализира 
предоставената информация и тъй като беше установено, че Италия продължава да не 
обръща внимание на слабостите при прилагането на Директива КПКЗ, Комисията реши 
да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз.

5. Отговор на Комисията (REV ІІ), получен на 30 септември 2011 г.

Комисията отнесе въпроса за Италия до Съда на Европейския съюз заради 
несъобразяване с разпоредбите на Директива 2008/1/EО2 за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването (Директива КПКЗ).

Съдът на Европейския съюз, в своето решение от 31 март 2011 г.3 постанови, че „като 
не е приела необходимите мерки, за да гарантира, че компетентните органи осигуряват 
привеждането на експлоатацията на съществуващите инсталации по смисъла на член 2, 
параграф 4 от Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 
януари 2008 година за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването в 
съответствие с изискванията на членове 3, 7, 9, 10 и 13, член 14, букви а) и б) и член 15, 
параграф 2 от същата директива, посредством предоставяне на разрешителни в 

                                               
1 ОВ L 24, 29.1.2008 г, стр.8-29
2 ОВ L 24, 29.1.2008 г, стр.8-29
3 C-50/10
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съответствие с членове 6 и 8 или — в случаите, когато това е необходимо —
посредством преразглеждане и актуализиране на приложимите условия, Италианската 
република не е изпълнила задълженията си по член 5, параграф 1 от посочената 
директива.“

Комисията ще предприеме всички необходими мерки, за да се гарантира съобразяване с 
решението на Съда на Европейския съюз.

6. Отговор от Комисията (REV III), получен на 28 август 2013 г.

Заводът за стомана ILVA попада в обхвата на няколко директиви на ЕС, и по-
специално на Директива 2008/1/ЕО1 за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването (КПКЗ). Директивата за КПКЗ изисква инсталациите, които попадат в 
приложното ѝ поле, да функционират в съответствие с разрешителни, включващи 
пределно допустими стойности на емисии, базирани на най-добрите налични техники 
(BAT), предназначени за предотвратяване, а когато това не е възможно – за общо 
намаляване на емисиите и въздействието върху околната среда като цяло. 
Директивата за емисиите от промишлеността 2010/75/ЕС2 (ДЕП) ще замести 
Директивата за КПКЗ на 7 януари 2014 г. и ще се прилага за завода за стомана ILVA от 
тази дата. В рамките на ДЕП Комисията приема решения за изпълнение относно най-
добрите налични техники за всеки промишлен отрасъл. Решение за изпълнение на 
Комисията 2012/135/ЕС3 за формулиране на заключения за най-добри налични техники 
(НДНТ) при производството на чугун и стомана беше прието на 28 февруари 2012 г. и 
публикувано на 8 март 2012 г., като в него на инсталациите се дават не повече от 
четири години за постигане на пълно съответствие.
Заводът за чугун и стомана ILVA получи на 4 август 2011 г. комплексно разрешително 
съгласно Директивата за КПКЗ, като това разрешително беше преразгледано с 
министерско постановление № 547 от 26 октомври 2012 г .  с цел привеждане в 
съответствие с ДЕП и с Решение за изпълнение на Комисията 2012/135/ЕС.

Като последващи действия не само по тази петиция, но и по няколко жалби, Комисията 
започна разследване (чрез процедура по „EU-Pilot“) на 26 март 2012 г., с цел да се 
наблюдава отблизо съответствието на завода за стомана ILVA с посоченото по-горе 
законодателство. 

Предприятието също така беше обект на разследвания на национално равнище, които 
доведоха до възбуждането на наказателно преследване и до обезпечителни мерки. През 
м. юли 2012 г. съдебните органи наредиха налагането на запор върху основните части 
на завода за стомана ILVA, който, поради проблемите във връзка с околната среда и 
здравето, причинени от емисиите на диоксини и други химикали, трябваше да бъде 
приведен в съответствие със съответните екологични и здравни изисквания на 
приложимото законодателство за прилагане на Директивата за КПКЗ и другото 
приложимо законодателство на ЕС.

                                               
1 OВ L 24, 29.1.2008 г., стp. 8.
2 OВ L 334, 17.12.2010 г., стp. 17.
3 OВ L 70, 8.3.2012 г., стp. 63.
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На 27 ноември, национален съд постанови принудително закриване на завода за 
стомана ILVA за неспазване на решението на Съда от м. юли 2012 г. Въпреки това, на 3 
декември 2012 г. правителството издаде административно нареждане № 207, което 
позволява на завода за стомана ILVA да продължи дейността при, по-специално, 
следните условия:

 условията, посочени в комплексното разрешително от 4 август 2011 г. и 
преразгледани с министерско постановление № 547 от 26 октомври 2012 г., 
трябва да бъдат спазени;

 трябва да бъде назначен независим и компетентен „попечител“ за завода за 
стомана ILVA, който да контролира прилагането на съответните изисквания;

 операторът на завода за стомана ILVA трябва на всеки три месеца да изпраща 
доклад за изпълнението до компетентния орган;

 на компетентния орган трябва да бъде предоставен пряк достъп до системата за 
мониторинг на емисиите на завода за стомана ILVA, като резултатите от 
мониторинга на емисиите и актуализираните условия на разрешителното трябва 
да бъдат публично достъпни на официалния интернет сайт на Министерството 
на околната среда.

На 20 декември 2012 г., 1 март 2013 г. и 8 юли 2013 г. Комисията отправи нови набори 
от подробни въпроси към Италия, за да

 провери изпълнението на посочените по-горе изисквания;
 оцени цялостно съответствието на преразгледаното разрешение с приложимото 

законодателство на ЕС, включително и решението на Комисията за най-добрите 
налични техники при производството на чугун и стомана;

 провери съответствието на функционирането на практика на завода с условията 
на разрешителното;

 провери управлението на отпадъците и отпадъчните води, произведени от завода 
за стомана ILVA;

 провери възможното нарушение на правото на живот съгласно Хартата на 
основните права на ЕС;

 провери дали националните органи решават въпроса по задоволителен начин.

Освен това Комисията прикани италианските органи да предоставят на всеки три 
месеца актуална информация за вече предприетите мерки, както и подробен план за 
действие за планираните мерки, заедно с график и ключовите етапи, включително и 
бюджетни разпоредби.

Заключение

Вече получената информация и информацията, която предстои да бъде получена чрез 
инструмента „EU-Pilot“ ще послужи за основа при обсъждането на предприемането 
всякакви  по-нататъшни мерки за процесуална принуда.


