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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycji 0760/2007, którą złożył Cosimo Fracasso (Włochy) w sprawie 
alarmującego stężenia dioksyn w Taranto

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża najwyższe zaniepokojenie wysokim stężeniem dioksyn 
w atmosferze spowodowanym szkodliwymi emisjami z zakładów przemysłowych w Taranto, 
podkreślając, że tego rodzaju anomalie (z zakładu w Taranto pochodzi około jedna trzecia 
emisji dioksyn w skali całego kraju) stały się możliwe w wyniku przyjęcia w 2006 r. 
rozporządzenia, na mocy którego zwiększono maksymalne wartości stężenia dioksyn 
w atmosferze, dopuszczając ilości 100 000 razy większe niż w przypadku pieców do 
spopielania. Składający petycję zwraca się o podjęcie działań w imieniu Unii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

Składający petycję wyraża obawy w związku z warunkami działalności i poziomem emisji 
pochodzących z poszczególnych zakładów przemysłowych, a konkretnie stalowni ILVA 
zlokalizowanej w regionie Taranto we Włoszech. Według składającego petycję emisje z tego 
zakładu przemysłowego powodują poważne problemy środowiskowe.

W załączniku I dyrektywy 96/61/WE1 dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa IPPC) wymienia się kategorie działalności 

                                               
1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, s.26
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przemysłowej, które wchodzą w zakres tejże dyrektywy. Stalownia ILVA w Taranto 
podejmuje niektóre rodzaje działań wymienione w tym załączniku.

Dyrektywa IPPC wymaga, by zakłady objęte jej zakresem działały zgodnie z pozwoleniami, 
w tym z wartościami dopuszczalnymi emisji opartymi na najlepszych dostępnych technikach 
(BAT) i określonych w celu zapobiegania, a tam gdzie jest to właściwe, ograniczania emisji 
i wpływu na całe środowisko. A zatem zapobieganie lub redukcja emisji do powietrza, wód 
i gleby powinny odbywać się w oparciu o pozwolenia środowiskowe wydawane zgodnie 
z dyrektywą IPPC.

Od dnia 30 października 1999 r. dyrektywa IPPC ma zastosowanie wobec nowych 
i istniejących zakładów, w których operator zamierza przeprowadzić „znaczące zmiany” 
(zmiany mogące mieć poważny negatywny wpływ na ludzi i środowisko). Państwom 
członkowskim przyznano okres przejściowy do dnia 30 października 2007 r. w celu 
zapewnienia, że istniejące zakłady przemysłowe doprowadzą do pełnej zgodności swojej 
działalności z rzeczoną dyrektywą. 

Komisja przyjęła pewną liczbę dokumentów referencyjnych BAT (BREFs) obejmujących 
działalność, która wchodzi w zakres dyrektywy IPPC. Właściwe władze powinny brać je pod 
uwagę przy ustalaniu opartych na najlepszych dostępnych technikach wartości 
dopuszczalnych emisji, parametrów lub równoważnych środków technicznych dla takich 
zakładów.

W odniesieniu do poszczególnych kwestii poruszonych przez składającego petycję analiza 
Komisji jest następująca:

1. Komisja była już uprzednio informowana o opisanych w niniejszej petycji emisjach ze 
stalowni ILVA. Uwzględniając zgłaszane obawy, Komisja zwróciła się do władz włoskich 
z wnioskiem o udzielenie informacji na temat środków, które zostały lub zostaną podjęte 
w celu spełnienia wymogów dyrektywy IPPC w odniesieniu do tego konkretnego zakładu.

2. Komisja otrzymała odpowiedzi od regionalnego Ministerstwa Ekologii w regionie Apulia, 
a także od włoskiego Ministerstwa Środowiska oraz Ochrony Zasobów Naturalnych 
i Morskich. Obie odpowiedzi potwierdzają fakt, że rzeczony zakład wchodzi w zakres 
dyrektywy IPPC. Stwierdza się w nich również, iż nie posiada on pozwolenia wydanego 
zgodnie z przepisami tej dyrektywy. 

3. Ponadto w obu odpowiedziach potwierdzono fakt, iż w dniu 30 października 2007 r. 
Włochy przyjęły dekret nr 180 przekładający datę wejścia w życie dyrektywy IPPC 
w odniesieniu do przyznawania zintegrowanych zezwoleń środowiskowych i ustalający na 
dzień 31 marca 2008 r. termin, do którego istniejące zakłady muszą zapewnić zgodność 
z przepisami dyrektywy IPPC.

Na podstawie powyższych informacji Komisja uznała, że Włochy naruszają dyrektywę IPPC. 
Dlatego Komisja podejmie wszelkie niezbędne kroki, łącznie z wszczęciem postępowania 
w sprawie naruszenia, aby zapewnić pełną transpozycję i wprowadzenie w życie dyrektywy 
IPPC we Włoszech.
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4. Odpowiedź Komisji (potwierdzenie wystąpienia ustnego z dnia 3 listopada 2009 
r.) otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Jak już zakomunikowano Parlamentowi, Komisja skontaktowała się z władzami włoskimi 
w celu uzyskania informacji na temat stosowania dyrektywy 2008/1/WE1 dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa IPPC) 
w odniesieniu do zakładu ILVA.

W odpowiedziach władz włoskich potwierdzono, że przedmiotowa dyrektywa miała 
zastosowanie do omawianej instalacji, jednak nie wydano żadnego pozwolenia zgodnie z art. 
5 ust. 1 dyrektywy IPPC. Art. 5 ust. 1 wymaga wprowadzenia pełnej zgodności wszystkich 
istniejących instalacji do dnia 30 października 2007 r. W odpowiedziach stwierdzono też, że 
kilka innych instalacji narusza dyrektywę IPPC ze względu na brak pozwoleń wydanych 
zgodnie z przedmiotową dyrektywą.

Dlatego w dniu 8 maja 2008 r. zainicjowano przeciwko Włochom postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z naruszeniem dyrektywy 
IPPC. Po dokonaniu oceny odpowiedzi przesłanych przez władze włoskie okazało się, że 
nadal brakuje pozwoleń IPPC dla kilku instalacji na terytorium kraju i w związku z tym 
w dniu 2 lutego 2009 r. wydano uzasadnioną opinię. 

Włochy udzieliły odpowiedzi na uzasadnioną opinię w kwietniu 2009 r. Komisja 
przeanalizowała przedłożone informacje i ponieważ stwierdziła, że Włochy nadal nie usunęły 
braków we wdrażaniu dyrektywy IPPC, postanowiła wnieść sprawę do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości.

5. Odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Komisja wystąpiła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o wszczęcie postępowania 
przeciwko Włochom w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dyrektywy 2008/1/WE 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa IPPC).

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 31 marca 2011 r.2 stwierdził, co 
następuje: „Nie podejmując niezbędnych środków w celu zagwarantowania, że właściwe 
organy dopilnują, poprzez pozwolenia wydawane zgodnie z art. 6 i 8 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skodyfikowana) lub, w stosownych 
przypadkach, przez ponowne rozważenie warunków oraz, jeśli to konieczne, przez ich 
uaktualnienie, aby istniejące instalacje, w rozumieniu art. 2 ust. 4 wspomnianej dyrektywy, 
były eksploatowane zgodnie z wymogami art. 3, 7, 9, 10 i 13, art. 14 lit. a) i b) i art. 15 ust. 2 
tej dyrektywy, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 5 
ust. 1 tej dyrektywy.”

Komisja podejmie wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia wykonania wyroku 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s.8-29.
2 C-50/10
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6. Odpowiedź Komisji (REV. II) otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

ILVA podlega wielu dyrektywom UE, w tym w szczególności dyrektywie 2008/1/WE1 w 
sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa IPPC).
Na mocy dyrektywy IPPC instalacje wchodzące w jej zakres muszą działać zgodnie 
z pozwoleniami, w tym z granicznymi wielkościami emisji opracowanymi na podstawie 
najlepszych dostępnych technik (BAT), mających na celu zapobieganie powstawaniu emisji 
i oddziaływaniu na środowisko jako całość, a jeżeli nie jest to możliwe – ich ogólne 
ograniczenie. 
Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE2 (IED) zastąpi dyrektywę IPPC w 
dniu 07.1.2014 r. i będzie miała zastosowanie do zakładu ILVA od tej daty. Na mocy 
dyrektywy IED Komisja przyjmuje decyzje wykonawcze dotyczące najlepszych dostępnych 
technik dla każdego sektora przemysłowego. Decyzja wykonawcza Komisji 2012/135/UE3

określająca najlepsze dostępne techniki dla sektora produkcji żelaza i stali została przyjęta w 
dniu 28.2.2012 r., a opublikowana w dniu 08.3.2012 r., pozostawiając zakładom maksymalnie 
cztery lata na doprowadzenie do zgodności.
Stalownia ILVA uzyskała w dniu 4 sierpnia 2011 r. zintegrowane zezwolenie na mocy 
dyrektywy IPPC, zmienione dekretem ministerialnym nr 547 z dnia 26 października 2012 r. w 
celu zapewnienia zgodności z dyrektywą IED oraz z decyzją wykonawczą Komisji 
2012/135/UE.

W następstwie nie tylko tej petycji, ale także wielu skarg Komisja wszczęła w dniu 26 marca 
2012 r. dochodzenie (za pośrednictwem EU-Pilot) w celu ścisłego monitorowania zgodności 
zakładu ILVA z wyżej wspomnianymi przepisami. 

Zakład był również przedmiotem dochodzeń na szczeblu krajowym, które zakończyły się 
postawieniem zarzutów karnych i zastosowaniem środków zapobiegawczych. W lipcu 2012 r. 
władze sądowe nakazały zamknięcie głównych części zakładu ILVA, które – z uwagi na 
problemy środowiskowe i zdrowotne spowodowane emisjami dioksyn i innych substancji 
chemicznych – musiały zostać dostosowane do odpowiednich wymogów obowiązującego 
ustawodawstwa środowiskowego i zdrowotnego, wdrażającego dyrektywę IPPC oraz inne 
przepisy UE.

W dniu 27 listopada sąd krajowy nakazał zamknięcie zakładu ILVA z powodu braku 
poszanowania orzeczenia sądu z lipca 2012 r. Jednakże w dniu 3 grudnia 2012 r. rząd wydał 
dekret nr 207, który zezwala zakładowi ILVA na kontynuowanie działalności pod 
następującymi warunkami:

 zgodność z warunkami określonymi w zintegrowanym zezwoleniu wydanym w dniu 4 
sierpnia 2011 r. i zmienionym dekretem ministerialnym nr 547 z dnia 26 października 
2012 r.;

 wyznaczenie dla zakładu ILVA niezależnego kompetentnego „strażnika” mającego za 
zadanie monitorować realizację odpowiednich wymogów;

                                               
1 Dz. U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
2 Dz. U. L 334 z 17.12.2010, s. 17.
3 Dz. U. L 70 z 8.3.2012, s. 63.
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 operator zakładu ILVA ma wysyłać do właściwych organów co 3 miesiące 
sprawozdanie z wdrażania;

 właściwe organy mają prawo bezpośredniego dostępu do systemu monitorowania 
emisji zakładu ILVA, a jednocześnie wyniki monitorowania emisji oraz uaktualnione 
warunki zezwolenia są publicznie dostępne na oficjalnej stronie internetowej 
ministerstwa środowiska.

W dniach 20 grudnia 2012 r., 1 marca 2013 r. oraz 8 lipca 2013 r. Komisja wystosowała do 
Włoch kolejne zestawy szczegółowych pytań, aby:

 sprawdzić spełnianie wyżej wymienionych warunków;
 w pełni ocenić zgodność zmienionego zezwolenia z obowiązującym ustawodawstwem 

UE, w tym z decyzją Komisji dotyczącą najlepszych dostępnych technik dla sektora 
produkcji żelaza i stali;

 skontrolować zgodność rzeczywistej działalności zakładu z warunkami zezwolenia;
 skontrolować zarządzanie odpadami i ściekami produkowanymi przez zakład ILVA;
 sprawdzić, czy ma miejsce ewentualne naruszanie prawa do życia przysługującego na 

mocy Karty praw podstawowych UE;
 sprawdzić, czy organy krajowe postępują w tej sprawie w zadowalający sposób.

Ponadto Komisja zwróciła się do władz włoskich o przedstawianie co trzy miesiące 
aktualizacji już podjętych środków, a także szczegółowego planu działania przewidywanych 
środków wraz z harmonogramem i kluczowymi etapami oraz przepisami budżetowymi.

Podsumowanie

Otrzymane dotychczas i jeszcze oczekiwane informacje dostarczane za pośrednictwem EU-
Pilot posłużą za podstawę do rozważań, czy należy podjąć dalsze działania mające na celu 
wyegzekwowanie prawa.


