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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0760/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Cosimo 
Fracasso, par dioksīna trauksmi Taranto pilsētā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž trauksmi par augsto dioksīna saturu atmosfērā, ko rada vienas 
Taranto rūpnīcas kaitīgās emisijas, un norāda, ka šādas anomālijas (Taranto rūpnīcas emisijas 
veido aptuveni vienu trešdaļu no valsts kopējā dioksīna emisijas daudzuma) pieļauj valsts 
2006. gada dekrēts, ar ko paaugstināja dioksīna pieļaujamo daudzumu atmosfērā, ļaujot tam 
sasniegt daudzumu, kas 100 000 reižu pārsniedz atkritumu dedzināšanas krāšņu radīto 
dioksīna daudzumu. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz ES iejaukšanos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. martā

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par konkrētas rūpnieciskās iekārtas, proti, tērauda 
ražotnes ILVA, kas atrodas Taranto apkaimē, Itālijā, darbības apstākļiem un emisiju līmeni. 
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto šīs iekārtas emisijas rada nopietnas vides 
aizsardzības problēmas.

Direktīvas 96/61/EK1 par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (PINK direktīva) 
I pielikumā uzskaitītas rūpnieciskās darbības kategorijas, uz kurām attiecas šī direktīva. 
Taranto tērauda ražotne ILVA veic vairākas šajā pielikumā uzskaitītās darbības.
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PINK direktīvā prasīts, lai iekārtas, uz ko tā attiecas, darbotos saskaņā ar atļaujām, tostarp ar 
emisiju robežvērtībām, kuras noteiktas, pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem (LPTP), un kuru mērķis ir nepieļaut vai, ja tas nav iespējams, 
vispārēji samazināt emisijas un ietekmi uz vidi kopumā. Tāpēc jautājumu par emisiju 
novēršanu vai mazināšanu gaisā, ūdenī un augsnē vajadzētu risināt ar vides atļaujām, ko 
izsniedz saskaņā ar PINK direktīvu.

PINK direktīva attiecas uz jaunām iekārtām, kā arī uz tādām pašreizējām iekārtām, kuru 
operators ir paredzējis veikt „būtiskas pārmaiņas” (tādas pārmaiņas, kas var ievērojami kaitēt 
cilvēkiem vai videi) kopš 1999. gada 30. oktobra. Dalībvalstu rīcībā bija pārejas laiks līdz 
2007. gada 30. oktobrim, lai nodrošinātu pašreizējo iekārtu pilnīgu atbilstību direktīvai. 

Komisija ir pieņēmusi virkni LPTP atsauces dokumentu (BREF), kas attiecas uz darbībām, 
kuras ietilpst PINK direktīvas darbības jomā un kuras kompetentajām iestādēm jāņem vērā, 
nosakot šādu iekārtu LPTP bāzētas emisiju robežvērtības, līdzvērtīgus parametrus vai 
tehniskos pasākumus.

Attiecībā uz konkrētajiem lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajiem jautājumiem Komisijas 
veiktā analīze ir šāda:

1) Komisija jau iepriekš ir tikusi informēta par lūgumrakstā aprakstīto tērauda ražotnes ILVA
emisiju jautājumu un, ņemot vērā radušās bažas, ir pieprasījusi Itālijas iestādēm sniegt 
informāciju par veiktajiem vai plānotajiem pasākumiem PINK direktīvas prasību 
nodrošināšanai attiecībā uz šo konkrēto iekārtu;

2) Komisija ir saņēmusi atbildes no Apūlijas Reģionālās ekoloģijas ministrijas un Itālijas 
Vides, dabas un jūras resursu aizsardzības ministrijas. Abas atbildes apstiprina faktu, ka 
uz šo iekārtu attiecas PINK direktīva, taču norāda arī to, ka iekārtai nav atļaujas, kas būtu 
izsniegta saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem; 

3) turklāt abas atbildes apstiprina faktu, ka 2007. gada 30. oktobrī Itālija ir pieņēmusi 
Dekrētlikumu Nr. 180, ar kuru atliek PINK īstenošanas termiņu attiecībā uz integrēto 
vides atļauju izsniegšanu un nosaka 2008. gada 31. martu par termiņu, līdz kuram 
jānodrošina pastāvošo iekārtu atbilstība PINK direktīvas noteikumiem.

Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, Komisija uzskata, ka Itālija ir pārkāpusi PINK 
direktīvu. Tāpēc Komisija veiks visus vajadzīgos pasākumus, tostarp sāks pārkāpuma 
procedūru, lai Itālijā pilnīgi nodrošinātu PINK direktīvas transponēšanu un īstenošanu.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī (apstiprinājums 
informācijai, ko Komisija sniedza mutiski 2009. gada 3. novembra sanāksmē)

Kā Parlaments jau tika informēts, Komisija sazinājās ar Itālijas iestādēm, lai iegūtu 
informāciju par to, kā Direktīva 2008/1/EK1 par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli 
(PINK direktīva) tiek piemērota attiecībā uz ILVA ražotni.
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Itālijas iestādes savās atbildēs apstiprināja, ka direktīva attiecas uz šīm iekārtām, taču nav 
izdota atļauja saskaņā ar PINK direktīvas 5. panta 1. punktu. Šajā punktā ir noteikta prasība, 
ka visām esošajām iekārtām no 2007. gada 30. oktobra ir pilnīgi jāatbilst direktīvas prasībām. 
Atbildēs arī tika apstiprināts, ka virkne citu iekārtu darbojas pretrunā PINK direktīvai, jo tām 
nav izsniegtas atļaujas atbilstīgi šai direktīvai.

Tādēļ 2008. gada 8. maijā pret Itāliju tika sākta pārkāpuma procedūra par PINK direktīvas 
neievērošanu. Izvērtējot Itālijas iestāžu sniegtās atbildes, kļuva arī zināms, ka virknei iekārtu 
valsts teritorijā joprojām nav izsniegtas PINK atļaujas, tādēļ 2009. gada 2. februārī tika izdots 
argumentēts atzinums. 

Itālija sniedza atbildi uz argumentēto atzinumu 2009. gada aprīlī. Komisija izvērtēja iesniegto 
informāciju, un, tā kā tika konstatēts, ka Itālija joprojām nav novērsusi trūkumus PINK 
direktīvas īstenošanā, Komisija nolēma nosūtīt šo lietu Tiesai.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Komisija ir iesniegusi prasību pret Itāliju Tiesā par to, ka šī valsts neievēro 
Direktīvas 2008/1/EK1 noteikumus par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (PINK 
direktīva).

Tiesas 2011. gada 31. marta2 spriedumā teikts: „Neveicot vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka kompetentās iestādes, izmantojot atļaujas, kas izsniegtas saskaņā ar 6. un 
8. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīvā 2008/1/EK par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (kodificētā versija), vai attiecīgā gadījumā 
pārskatot un vajadzības gadījumā atjauninot nosacījumus, panāk, ka esošās iekārtas šīs
direktīvas 2. panta 4. punkta izpratnē tiek ekspluatētas atbilstīgi minētās direktīvas 3., 7., 9., 
10. un 13. pantā, 14. panta a) un b) punktā un 15. panta 2. punktā noteiktajām prasībām, 
Itālijas Republika nav izpildījusi šīs direktīvas 5. panta 1. punktā paredzētos pienākumus.”

Komisija veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Tiesas sprieduma izpildi.

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Uz ILVA attiecas vairākas ES direktīvas, tostarp īpaši Direktīva 2008/1/EK3 par piesārņojuma 
integrētu novēršanu un kontroli (PINK). PINK direktīvā ir prasība, lai iekārtas, kas ietilpst tās 
darbības jomā, darbotos saskaņā ar atļaujām, tostarp emisiju robežvērtībām, pamatojoties uz 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP), kuri izstrādāti, lai novērstu, un 
gadījumos, kad tas nav izdarāms, samazinātu emisijas un ietekmi uz vidi kopumā. 
Rūpniecisko emisiju direktīva 2010/75/ES4 (RED) aizstās PINK direktīvu 2014. gada 
7. janvārī un, sākot ar šo datumu, attieksies uz ILVA. Saskaņā ar RED Komisija pieņem 
īstenošanas lēmumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem katrai 
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rūpniecības nozarei. Komisijas Īstenošanas lēmums 2012/135/ES1, ar ko nosaka LPTP 
secinājumus attiecībā uz dzelzs un tērauda ražošanas nozari, tika pieņemts 2012. gada 
28. februārī un publicēts 2012. gada 8. martā, tādējādi iekārtu pilnīgas atbilstības 
nodrošināšanai ir ne vairāk kā četri gadi.
ILVA dzelzs un tērauda ražotnei 2011. gada 4. augustā tika sniegta integrētā atļauja saskaņā ar 
PINK direktīvu, un šī atļauja tika pārskatīta ar ministra 2012. gada 26. oktobra Dekrētu 
Nr. 547, lai nodrošinātu atbilstību RED un Komisijas Īstenošanas lēmumam 2012/135/ES.

Turpinot darbu ne tikai saistībā ar šo līgumrakstu, bet arī dažām sūdzībām, Komisija 
2012. gada 26. martā sāka izmeklēšanu (ar EU Pilot starpniecību), lai cieši uzraudzītu ILVA
ražotnes atbilstību iepriekš minētajiem tiesību aktiem.

Attiecībā uz ražotni tika veiktas izmeklēšanas arī valsts līmenī, kuras noslēdzās ar 
kriminālapsūdzībām vai piesardzības pasākumiem. 2012. gada jūlijā tiesu iestādes piesprieda 
ILVA ražotnes galveno daļu sekvestrāciju, un dioksīnu un citu ķīmisko vielu izraisīto vides un 
veselības problēmu dēļ bija jānodrošina to atbilstība attiecīgajām vides un veselības prasībām 
piemērojamos tiesību aktos, ar kuriem īsteno PINK direktīvu un citus atbilstīgos tiesību aktus.

2012. gada 27. novembrī valsts tiesa lēma par ILVA piespiedu slēgšanu par tiesas 2012. gada 
jūlija sprieduma neievērošanu. Tomēr 2012. gada 3. decembrī valdība izdeva Dekrētlikumu 
Nr. 207, ar kuru tika atļauta ILVA darbība, jo īpaši ar šādiem nosacījumiem:

 tiek ievēroti nosacījumi, kas paredzēti 2011. gada 4. augustā izdotajā integrētajā 
atļaujā, kura pārskatīta ar ministra 2012. gada 26. oktobra Dekrētu Nr. 547,

 ILVA tiek iecelts neatkarīgs un kompetents „aizbildnis”, lai uzraudzītu atbilstīgo 
prasību īstenošanu,

 ILVA operators ik pēc trim mēnešiem nosūta kompetentajai iestādei īstenošanas 
ziņojumu,

 kompetentajai iestādei tiek nodrošināta tieša piekļuva ILVA emisiju monitoringa 
sistēmai, savukārt emisiju monitoringa rezultāti un atjaunotie atļaujas nosacījumi ir 
publiski pieejami Vides ministrijas oficiālajā tīmekļa vietnē.

2012. gada 20. decembrī, 2013. gada 1. martā un 2013. gada 8. jūlijā Komisija izskatīja 
jaunus sīki izklāstītu jautājumus Itālijai, lai

 pārbaudītu iepriekš minēto nosacījumu izpildi;
 pilnīgi novērtētu pārskatītās atļaujas atbilstību spēkā esošajiem ES tiesību aktiem, 

tostarp Komisijas lēmumam par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem 
attiecībā uz dzelzs un tērauda ražošanu,

 pārbaudītu ražotnes darbības praksē atbilstību atļaujas nosacījumiem,
 pārbaudītu ILVA saražoto atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanu,
 pārbaudītu ES Pamattiesību hartā noteikto tiesību uz dzīvību iespējamo pārkāpumu,
 pārbaudītu, vai valsts iestādes pienācīgi risina šo jautājumu.

Turklāt Komisija aicināja Itālijas iestādes ik pēc trim mēnešiem iesniegt jau veikto pasākumu 
atjauninājumu un sīki izklāstītu rīcības plānu par paredzamajiem pasākumiem ar grafiku un 
galvenajiem posmiem, tostarp arī budžeta noteikumus.
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Secinājums

Informācija, kas jau saņemta vai tiks saņemta ar EU Pilot starpniecību, tiks izmantota par 
pamatu turpmākiem lēmumiem par izpildes nodrošināšanas pasākumu veikšanu.


