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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója riasztónak tartja a levegő magas dioxinkoncentrációját, amelyet egy 
tarantói ipari üzemből eredő káros kibocsátások okoznak, jelezve, hogy az ilyen 
szabálytalanságokat (az országos szintű dioxinkibocsátás körülbelül egyharmadáért a tarantói 
üzem felelős) a 2006. évi nemzeti rendelet tette lehetővé, amely megemelte a levegőben 
található dioxinra vonatkozó felső határértékeket, az égetőművekhez képest 100 000-szer 
nagyobb mennyiséget engedélyezve. A petíció benyújtója az Unió fellépését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. március 7.

A petíció benyújtója kifogásolja az olaszországi Taranto térségében elhelyezkedő egyik ipari 
létesítmény – az ILVA acélmű – működési körülményeit és az onnan származó kibocsátások 
mértékét. A petíció benyújtója szerint a szóban forgó üzemből származó kibocsátások súlyos 
környezeti problémákhoz vezetnek.

A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelv1

                                               
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
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(IPPC-irányelv) I. melléklete tartalmazza azon ipari tevékenységek felsorolását, amelyek a 
szóban forgó irányelv hatálya alá tartoznak. A tarantói ILVA acélmű több, a szóban forgó 
mellékletben felsorolt tevékenységgel is foglalkozik.

Az IPPC-irányelv a hatálya alá tartozó létesítmények számára előírja az engedélyekkel 
összhangban történő működést, ideértve az elérhető legjobb technikákon (BAT) alapuló 
kibocsátási határértékeket is, amelyek kidolgozására azzal a céllal került sor, hogy 
megelőzzék, amennyiben pedig ez nem megvalósítható, általában véve csökkentsék a 
kibocsátásokat, valamint összességében a környezetre gyakorolt hatást. Következésképen a 
levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátások megelőzésével vagy csökkentésével az IPPC-
irányelvvel összhangban kiállított környezetvédelmi engedélyek keretében kell foglalkozni.

Az IPPC-irányelv 1999. október 30. óta vonatkozik az új létesítményekre és olyan meglévő 
létesítményekre, amelyek esetében az üzemeltető „jelentős változtatásokat” kíván 
végrehajtani (olyan változtatásokat, amelyek várhatóan jelentős kedvezőtlen hatást 
gyakorolhatnak az emberekre és a környezetre). A tagállamoknak 2007. október 30-ig állt 
rendelkezésére átmenet időszak annak biztosítására, hogy a meglévő létesítmények teljes 
mértékben megfeleljenek a szóban forgó irányelvnek. 

A Bizottság több, az IPPC-irányelv hatálya alá tartozó tevékenységekkel foglalkozó BAT 
referenciadokumentumot (BREF-ek) is elfogadott, amelyeket az illetékes hatóságok kötelesek 
figyelembe venni az elérhető legjobb technikákon alapuló kibocsátási határértékek, valamint 
az azoknak megfelelő paraméterek vagy technikai intézkedések meghatározásakor az ilyen 
jellegű létesítményekre vonatkozóan.

A petíció benyújtója által felvetett konkrét kérdések tekintetében a Bizottság elemzése a 
következő:

1. A Bizottságot korábban már tájékoztatták az ILVA acélműből származó kibocsátásokkal 
kapcsolatban a petícióban is kifejtett ügyről, és tekintettel a felmerülő aggályokra, a 
Bizottság tájékoztatást kért az olasz hatóságoktól azokról az intézkedésekről, amelyeket az 
IPPC-irányelvben megállapított követelmények betartása érdekében hoztak vagy fognak 
hozni a szóban forgó létesítmény esetében;

2. A Bizottsághoz válaszokat kapott Puglia régió regionális ökológiai minisztériumától, 
valamint a környezet, illetve a természeti és tengeri erőforrások védelméért felelős olasz 
minisztériumtól. Mindkét válasz megerősíti, hogy a szóban forgó létesítmény az IPPC-
irányelv hatálya alá esik, ugyanakkor kimondja, hogy az nem rendelkezik a szóban forgó 
irányelvben foglalt rendelkezésekkel összhangban kiállított engedéllyel. 

3. Továbbá mindkét válasz megerősíti, hogy Olaszország 2007. október 30-án elfogadta a 
180. sz. törvényrendeletet, amelyben meghosszabbította az IPPC-irányelv végrehajtására 
rendelkezésre álló időt az integrált környezetvédelmi engedélyek kiadása tekintetében, és 
2008. március 31-ét jelölte meg határidőként, amely időpontra valamennyi meglévő 
létesítménynek meg kell felelnie az IPPC-irányelv rendelkezéseinek.

A fenti tájékoztatás alapján a Bizottság úgy véli, hogy Olaszország megsértette az IPPC-
irányelvet. Következésképpen a Bizottság minden szükséges intézkedést meghoz – ideértve a 
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kötelezettségszegési eljárás elindítását is – annak biztosítása érdekében, hogy Olaszországban 
sor kerüljön az IPPC-irányelv teljes körű átültetésére és végrehajtására.

4. A Bizottságtól kapott válasz (a 2009. november 3-i szóbeli előterjesztés 
megerősítése): 2010. február 19.

Amint arról a Parlamentet már értesítette, a Bizottság felvette a kapcsolatot az olasz 
hatóságokkal annak érdekében, hogy információt szerezzen a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelvnek 1  (IPPC-irányelv) az ILVA 
acélmű tekintetében történő alkalmazásáról.

Az olasz hatóságoktól érkezett válaszok megerősítették, hogy az irányelv alkalmazandó erre a 
létesítményre, azonban nem adtak ki az IPPC-irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerinti 
engedélyt. Az 5. cikk (1) bekezdése előírja, hogy minden meglévő létesítménynek legkésőbb 
2007. október 30-ig teljes mértékben meg kell felelnie a követelményeknek. A válaszok 
továbbá megerősítették, hogy több más létesítmény is megsérti az IPPC-irányelvet, mivel nem 
rendelkezik az irányelvnek megfelelően kiadott engedéllyel.

Ezért 2008. május 8-án az IPPC-irányelv megsértése miatt kötelezettségszegési eljárást 
indítottak Olaszország ellen. Az olasz hatóságok által küldött válaszok értékelése nyomán 
kiderült, hogy az ország területén több létesítmény esetében még rendezetlenek az IPPC-
engedélyek, ennélfogva 2009. február 2-án indokolással ellátott véleményt intéztek 
Olaszországhoz. 

Olaszország 2009 áprilisában válaszolt az indokolással ellátott véleményre. A Bizottság 
megvizsgálta a benyújtott információkat, és mivel megállapítást nyert, hogy Olaszország 
továbbra sem rendezte az IPPC-irányelv végrehajtásával kapcsolatos hiányosságokat, úgy 
határozott, hogy az ügyet az Európai Bíróság elé utalja.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV. II.): 2011. szeptember 30.

A Bizottság Olaszországgal kapcsolatosan az Európai Bírósághoz fordult, mivel az nem tett 
eleget a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK 
irányelv2 (IPPC-irányelv) rendelkezéseinek.

Az Európai Bíróság 2011. március 31-én kelt ítéletében 3  kijelentette, hogy „az Olasz 
Köztársaság – mivel nem tette meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy az illetékes hatóságok a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről 
szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (kodifikált változat) 
6. és 8. cikke szerint kiadott engedélyek, illetve, ahol ez lehetséges, a feltételek ellenőrzése, és, 
ha szükséges, frissítése révén gondoskodjanak arról, hogy az ezen irányelv 2. cikkének 4. 
pontja értelmében vett meglévő létesítmények az említett irányelv 3., 7., 9., 10. és 13. cikke, 
14. cikke a) és b) pontja és 15. cikke (2) bekezdése követelményeinek megfelelően 
működjenek – nem teljesítette ezen irányelv 5. cikkének (1) bekezdéséből eredő 

                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8–29. o.
2 HL L 24., 2008.1.29., 8–29. o.
3 C-50/10
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kötelezettségeit.”

A Bizottság meg fogja tenni a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az Európai Bíróság 
döntésével való összhangot biztosítsa.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV. III.): 2013. augusztus 28.

Az ILVA acélműre számos uniós irányelv vonatkozik, melyek közül a legfontosabb a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv1 (az 
IPPC-irányelv). Az IPPC-irányelv előírja a hatálya alá tartozó létesítmények számára, hogy az 
elérhető legjobb technikákon (BAT) alapuló kibocsátási határértékeket tartalmazó 
engedélyekkel összhangban működjenek, amelyek célja, hogy megelőzzék, és – amennyiben 
ez nem kivitelezhető – általában csökkentsék a kibocsátásokat és a környezet egészét érő 
hatást. 
2014. január 7-én az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv2 (az IED-irányelv) lép 
az IPPC-irányelv helyébe, és onnantól kezdve az ILVA acélműre is ez az irányelv lesz az 
irányadó. Az IED-irányelv értelmében a Bizottság végrehajtási határozatokat hoz az egyes 
ipari ágazatokra vonatkozó elérhető legjobb technikákkal kapcsolatban. A Bizottság 2012. 
február 28-án elfogadott és 2012. március 8-án közzétett, az elérhető legjobb technikákkal 
(BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vas- és acélgyártás tekintetében történő 
meghatározásáról szóló 2012/135/EU végrehajtási határozata3 legfeljebb négy évet biztosít a 
létesítmények számára arra, hogy teljes mértékben eleget tegyenek az előírásoknak.
Az ILVA vas- és acélmű 2011. augusztus 4-én az IPPC-irányelv értelmében integrált 
engedélyt kapott, melyet az IED-irányelvnek és a Bizottság 2012/135/EU végrehajtási 
határozatának való megfelelés biztosítása érdekében az N.547. számú, 2012. október 26-i 
miniszteri rendelettel felülvizsgáltak.

E petíció és számos egyéb panasz nyomán a Bizottság (az EU Pilot alkalmazás segítségével) 
2012. március 26-án vizsgálatot indított, hogy szorosan nyomon kövesse az ILVA acélmű 
fent említett jogi aktusoknak való megfelelését. 

Az üzemet nemzeti szintű vizsgálatoknak is alávetették, ami büntetőjogi vádemeléshez és 
megelőző intézkedésekhez vezetett. 2012 júliusában az igazságügyi hatóságok elrendelték az 
ILVA acélmű központi részeinek lezárását, mivel ezeket a dioxin és egyéb vegyi anyagok 
kibocsátásából eredő környezeti és egészségügyi problémák miatt át kell alakítani, hogy 
megfeleljenek az IPPC-irányelvet és az egyéb alkalmazandó uniós jogi aktusokat végrehajtó 
jogszabályok vonatkozó környezetvédelmi és egészségügyi előírásainak.

2012. november 27-én az egyik nemzeti bíróság elrendelte az ILVA acélmű bezárását a 2012. 
júliusi bírósági határozat be nem tartásáért. 2012. december 3-án ugyanakkor a kormány 
kihirdette a 207. számú törvényrendeletet, amely lehetővé teszi, hogy az ILVA acélmű az 
alábbi feltételekkel tovább üzemeljen:

 teljesíteni kell a 2011. augusztus 4-én kiadott és az 547. számú, 2012. október 26-i 
miniszteri rendelettel felülvizsgált integrált engedélyben lefektetett követelményeket;

                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
2 HL L 334., 2010.12.17., 17. o.
3 HL L 70., 2012.3.8., 63. o.
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 független és hozzáértő „biztost” kell kirendelni az ILVA acélmű mellé, hogy nyomon 
kövesse a vonatkozó előírások végrehajtását;

 az ILVA acélmű üzemeltetőjének háromhavonta a végrehajtásról szóló jelentést kell 
küldenie az illetékes hatóságok számára;

 az illetékes hatóság számára közvetlen hozzáférést kell biztosítani az ILVA 
kibocsátás-ellenőrző rendszeréhez, a kibocsátás-ellenőrzés eredményeit és az 
engedélyek felülvizsgált feltételeit pedig közzé kell tenni a környezetvédelmi 
minisztérium honlapján.

2012. december 20-án, 2013. március 1-jén és 2013. július 8-án a Bizottság újabb részletes 
kérdéseket tett fel Olaszországnak, hogy

 ellenőrizze a fenti feltételek teljesítését;
 teljes mértékben fel tudja mérni, hogy a felülvizsgált engedély megfelel-e az 

alkalmazandó uniós jogszabályoknak, többek között a vas- és acélgyártásra vonatkozó 
elérhető legjobb technikákról szóló bizottsági határozatnak;

 ellenőrizze, hogy az üzem gyakorlati működése megfelel-e az engedélyben lefektetett 
feltételeknek;

 ellenőrizze az ILVA acélműben keletkezett hulladék és szennyvíz kezelését;
 ellenőrizze, hogy esetlegesen nem sérül-e az Európai Unió Alapjogi Chartájában 

lefektetett, élethez való jog;
 ellenőrizze, hogy a nemzeti hatóságok kielégítően kezelik-e a helyzetet.

A Bizottság ezenkívül felkérte az olasz hatóságokat, hogy háromhavonta nyújtsanak be 
naprakész információkat a már meghozott intézkedésekről, valamint részletes cselekvési 
tervet, amely tartalmazza a tervezett intézkedéseket, azok ütemtervét és a legjelentősebb 
lépéseket.

Következtetés

A már kézhez kapott és az EU Pilot eszköz révén a későbbiekben beérkező információk 
alapján fogja a Bizottság mérlegelni, hogy szükség van-e további kényszerítő intézkedésekre.


