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Tema: Peticija Nr. 0760/2007 dėl dioksino keliamo pavojaus Tarante, kurią pateikė 
Italijos pilietis Cosimo Fracasso

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl pavojaus, kylančio dėl didelio dioksino kiekio 
atmosferoje, kurį lemia žalingų teršalų išmetimas iš pramonės gamyklos Tarante, ir nurodo, 
kad tokiai nenormaliai padėčiai (Taranto gamykla išmeta maždaug trečdalį viso šalyje 
išmetamo dioksino kiekio) sąlygas sudarė 2006 m. nacionalinis dekretas, kuriuo buvo 
padidinta aukščiausia leistina dioksino riba atmosferoje, t.y. leidžiamas 100 000 kartų 
didesnis kiekis nei deginimo krosnims. Peticijos pateikėjas prašo imtis Europos Sąjungos 
lygmens veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. kovo 7 d.

„Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl konkrečios pramonės gamyklos, t. y. ILVA 
plieno gamyklos, įsikūrusios Taranto regione, Italijoje, veiklos sąlygų ir jos išmetamų teršalų 
lygio. Pasak peticijos pateikėjo, dėl šios gamyklos išmetamų teršalų kyla rimtų aplinkosaugos 
problemų.

Direktyvos 96/61/EB1 dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK direktyva) 
I priede išvardytos visos į šios direktyvos taikymo sritį patenkančios pramoninės veiklos rūšių 
                                               
1 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
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kategorijos. Taranto ILVA plieno gamykla vykdo daug šiame priede išvardytų veiklų.

TIPK direktyvoje reikalaujama, kad į jos taikymo sritį patenkantys įrenginiai veiktų pagal 
leidimus, kuriuose nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės pagal geriausius prieinamus 
gamybos būdus, skirtus teršalų išmetimo prevencijai, o jeigu tai neįmanoma, – bendram 
teršalų išmetimui ir jų poveikiui visai aplinkai mažinti. Todėl teršalų išmetimą į orą, vandenį 
ir dirvožemį reikėtų tvarkyti remiantis pagal TIPK direktyvą suteiktais aplinkosaugos 
leidimais.

TIPK direktyva taikoma naujiems įrenginiams ir veikiantiems įrenginiams, kuriuose 
operatorius ketina atlikti „esminius pakeitimus“ (pakeitimus, kurie greičiausiai darys didelį 
neigiamą poveikį žmonėms ar aplinkai) nuo 1999 m. spalio 30 d. Valstybėms narėms iki 
2007 m. spalio 30 d. buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis užtikrinti, kad veikiantys
įrenginiai visiškai atitiktų direktyvą. 

Komisija patvirtino nemažai su geriausiais prieinamais gamybos būdais susijusių dokumentų, 
kuriuose nurodė į TIPK direktyvos taikymo sritį patenkančias veiklas, į kurias turi atsižvelgti 
kompetentingos institucijos, tokiems įrenginiams nustatydamos geriausiais prieinamais 
gamybos būdais pagrįstas išmetamų teršalų ribines vertes, lygiaverčius parametrus ar 
technines priemones.

Dėl konkrečių peticijos pateikėjo iškeltų klausimų Komisija atliko tokią analizę:

1. Komisija jau anksčiau buvo informuota apie iš ILVA plieno gamyklos išmetamų teršalų 
problemą, kuri apibūdinta peticijoje, ir, atsižvelgusi į pareikštą susirūpinimą, Komisija 
paprašė Italijos valdžios institucijų pateikti informacijos apie priemones, kurių buvo ar 
bus imtasi, kad būtų užtikrinta šio įrenginio atitiktis TIPK direktyvos reikalavimams;

2. Komisija gavo atsakymus iš Apulijos regiono regioninės ekologijos ministerijos ir Italijos 
aplinkos ir gamtinių ir jūrinių išteklių apsaugos ministerijos. Abiejuose atsakymuose 
patvirtinama, kad šis įrenginys patenka į TIPK direktyvos taikymo sritį, tačiau teigiama, 
kad įrenginys neturi pagal šią direktyvą suteikto leidimo; 

3. Be to, abiejuose atsakymuose patvirtinama, kad Italija patvirtino 2007 m. spalio 30 d. 
Įstatymo dekretą Nr. 180, kuriuo atidėjo TIPK įgyvendinimo galutinę datą dėl integruotų 
taršos leidimų ir galutinę datą, iki kurios veikiantys įrenginiai turi atitikti TIPK direktyvos 
nuostatas, nustatė 2008 m. kovo 31 d.

Remdamasi pirmiau pateikta informacija, Komisija mano, kad Italija pažeidžia 
TIPK direktyvą. Todėl Komisija imsis visų būtinų priemonių, įskaitant jų pažeidimo
nagrinėjimo procedūrą, kad užtikrintų visišką TIPK direktyvos perkėlimą ir įgyvendinimą 
Italijoje.“

4. Komisijos atsakymas (2009 m. lapkričio 3 d. žodžiu pateiktos informacijos 
patvirtinimas), gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Kaip jau buvo pranešta Parlamentui, Komisija kreipėsi į Italijos valdžios institucijas, 
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siekdama gauti informacijos apie Direktyvos 2008/1/EB1 dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės (TIPK direktyvos) taikymą ILVA gamyklos atveju.

Italijos valdžios institucijų atsakymuose patvirtinama, kad direktyva taikytina šiai gamyklai, 
tačiau pagal TIPK direktyvos 5 straipsnio 1 dalį joks leidimas nebuvo suteiktas. 5 straipsnio 
1 dalyje nustatyta, kad iki 2007 m. spalio 30 d. visi įrenginiai turi veikti pagal direktyvos 
reikalavimus. Atsakymuose taip pat patvirtinama, kad keleto kitų įrenginių atveju taip pat 
buvo pažeista TIPK direktyva, nes pagal ją buvo išduota nepakankamai leidimų.

2008 m. gegužės 8 d. prieš Italiją buvo pradėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra dėl TIPK 
direktyvos pažeidimų. Įvertinus Italijos valdžios institucijų atsiųstus atsakymus paaiškėjo, kad 
TIPK leidimai vis dar neišduoti daugeliui įrenginių šalies teritorijoje, todėl 2009 m. vasario 
2 d. buvo pateikta argumentuota nuomonė. 

2009 m. balandžio mėn. Italija pateikė atsakymą į argumentuotą nuomonę. Komisija 
išnagrinėjo pateiktą informaciją, ir kadangi buvo nustatyta, kad Italija vis dar nesugebėjo 
ištaisyti TIPK direktyvos įgyvendinimo trūkumų, Komisija nusprendė perduoti klausimą 
Europos Teisingumo Teismui.“

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

Komisija pranešė Europos Teisingumo Teismui apie Italijos Direktyvos 2008/1/EB2 nuostatų 
dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK direktyvos) nesilaikymą.

Europos Teisingumo Teismas savo 2011 m. kovo 31 d. sprendime3 paskelbė, kad „nepriėmusi 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad kompetentingos institucijos pagal 2008 m. sausio 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės (kodifikuota redakcija) 6 ir 8 straipsnių reikalavimus arba atitinkamai 
peržiūrėdamos ir prireikus atnaujindamos sąlygas pasirūpintų leidimais, kad veikiantys 
įrenginiai, kaip jie apibrėžti šios direktyvos 2 straipsnio 4 punkte, dirbtų pagal direktyvos 3, 7, 
9, 10, 13 straipsnių, 14 straipsnio a ir b punktų bei 15 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Italijos 
Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalį“.

Komisija imsis visų būtinų veiksmų, kad būtų užtikrinta, jog laikomasi Europos Teisingumo 
Teismo priimto sprendimo.“

6. Komisijos atsakymas (REV III), gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„ILVA gamyklai taikomos kelios ES direktyvos, ypač direktyva 2008/1/EB4 dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės. TIPK direktyvoje reikalaujama, kad į direktyvos taikymo 
sritį patenkančių įrenginių veikla atitiktų leidimus, kuriuose nurodomos geriausiais 
prieinamais gamybos būdais (GPGB) pagrįstos išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir kurių 
paskirtis – užkirsti kelią teršalų išmetimui ar, jei to padaryti neįmanoma, bendrai sumažinti 
                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8–29.
2 OL L 24, 2008 1 29, p. 8–29.
3 C-50/10
4 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
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išmetamųjų teršalų kiekį ir jų poveikį visai aplinkai. 
Nuo 2014 m. sausio 7 d. TIPK direktyvą pakeis pramoninių išmetamų teršalų direktyva 
2001/75/ES1 ir nuo tos datos bus taikoma ILVA gamyklai. Remiantis pramoninių išmetamų 
teršalų direktyva, Komisija priims įgyvendinimo sprendimus dėl geriausių prieinamų 
gamybos būdų kiekvienam pramonės sektoriui. Remiantis 2012 m. vasario 28 d. priimtomis ir 
2012 m. kovo 8 d. paskelbtomis Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2012/135/ES2 dėl 
pramoninių išmetamų teršalų pateikiamomis geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) 
išvadomis dėl geležies ir plieno gamybos, paliekamas maksimalus 4 metų laikotarpis, kad 
būtų pilnai laikomasi visų reikalavimų.
ILVA geležies ir plieno gamyklai 2011 m. rugpjūčio 4 d. buvo suteiktas integruotas leidimas 
remiantis TIPK direktyva, ir šis leidimas buvo pataisytas 2012 m. spalio 26 d. ministro 
potvarkiu Nr. 547 siekiant užtikrinti, kad būtų pilnai laikomasi pramoninių išmetamų teršalų 
direktyvos ir Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2012/135/ES.

Atsižvelgdama ne tik į šią peticiją, bet taip pat į keletą skundų, 2012 m. kovo 26 d. Komisija 
siekdama atidžiai stebėti ILVA gamyklos atitiktį minėtiems teisės aktams pradėjo tyrimą 
(taikant „EU-Pilot“ procedūrą).

Nacionaliniu lygmeniu gamyklai taip pat buvo pradėtas tyrimas, kurio metu buvo pateikti 
kaltinimai ir imtasi atsargumo priemonių. 2012 m. liepos mėn. teisminės institucijos nurodė 
areštuoti pagrindinius ILVA gamyklos įrenginius, kurie dėl to, kad jų išmetamas dioksinų ir 
kitų chemikalų kiekis kėlė aplinkos ir sveikatos problemų, jau anksčiau turėjo atitikti TIPK 
direktyvos ir kitų ES teisės aktų įgyvendinimui taikytinuose teisės aktuose nustatytus 
atitinkamus aplinkos apsaugos ir sveikatos reikalavimus.

Lapkričio 27 d. nacionalinis teismas privertė uždaryti ILVA gamyklą dėl 2012 m. liepos mėn. 
teismo sprendimo nevykdymo. Tačiau 2012 m. gruodžio 3 d. vyriausybė išleido dekretą 
Nr. 207, kuris leidžia ILVA gamyklai tęsti veiklą, jei visų prima užtikrinamos šios sąlygos:

 kad bus laikomasi 2011 m. rugpjūčio 4 d. išduotame integruotame leidime ir 2012 m. 
spalio 26 d. pataisytame ministro dekrete Nr. 547 nurodytų sąlygų;

 bus paskirtas nepriklausomas ir kompetentingas „globėjas/prižiūrėtojas“, stebėsiantis 
atitinkamų reikalavimų įgyvendinimą;

 ILVA gamyklos operatorius kas tris mėnesius siųs kompetentingai valdžios institucijai 
įgyvendinimo ataskaitą;

 kompetentingai valdžios institucijai bus suteikiama tiesioginė prieiga prie ILVA 
gamyklos emisijų stebėjimo sistemos, o emisijų stebėjimo rezultatai ir atnaujintos 
leidimo sąlygos bus viešai prieinamos oficialiame Aplinkos ministerijos interneto 
tinklapyje.

2012 m. gruodžio 20 d., 2013 m. kovo 1 d. ir 2013 m. liepos 8 d. Komisija pateikė naujus 
išsamių klausimų rinkinius Italijai siekdama:

 patikrinti, ar tenkinamos pirmiau paminėtos sąlygos;
 įvertinti pataisyto leidimo ir galiojančių ES teisės aktų, įskaitant Komisijos sprendimą 

dėl geriausių prieinamų gamybos būdų geležies ir plieno gamybai, atitiktį;

                                               
1 OL L 334, 2010 12 17, p. 17.
2 OL L 70, 2012 3 8, p. 63.
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 įvertinti, ar vykdant praktinę gamyklos veiklą laikomasi leidimo sąlygų;
 patikrinti ILVA gamykloje susidarančių atliekų ir nuotekų tvarkymą;
 patikrinti galimus ES pagrindinių teisių chartijoje užtikrinamos teisės į gyvybę 

pažeidimus;
 patikrinti, ar nacionalinės valdžios institucijos šį klausimą nagrinėja patenkinamai.

Be to, Komisija paragino Italijos valdžios institucijas kas tris mėnesius pateikti atnaujintą 
įgyvendintų priemonių sąrašą ir išsamų veiksmų planą dėl planuojamų imtis veiksmų, kartu su 
tvarkaraščiu ir pagrindinėmis gairėmis, įskaitant biudžeto nuostatas.

Išvada

Jau gauta ir dar per „EU-Pilot“ priemonę laukiama informacija bus pagrindas, svarstant, ar 
imtis tolesnių vykdymo užtikrinimo veiksmų.“


