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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0760/2007, ktorú predkladá Cosimo Fracasso, taliansky štátny občan, 
o znepokojeniach vyvolaných dioxínom v Tarante

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície vyjadruje znepokojenie nad vysokým obsahom dioxínu v atmosfére 
spôsobeným škodlivými emisiami z priemyselného podniku v Tarante, pričom udáva, že tieto 
anomálie (podnik v Tarante je zodpovedný za približne tretinu emisií dioxínu na vnútroštátnej 
úrovni) umožnila vnútroštátna vyhláška z roku 2006, ktorou sa zvýšili maximálne prípustné 
hodnoty pre dioxín v atmosfére, keďže umožňuje objem stotisíckrát väčší ako pre spaľovne.
Predkladateľ petície požaduje konanie Únie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 20. decembra 2007. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 7. marca 2008)

Predkladateľ petície vyjadruje znepokojenie nad prevádzkovými podmienkami a úrovňami 
emisií konkrétneho priemyselného zariadenia, a to oceliarne ILVA, ktorá sa nachádza 
v regióne Taranto v Taliansku. Podľa predkladateľa petície spôsobujú emisie z tohto 
zariadenia vážne environmentálne problémy.

V prílohe I k smernici 96/61/ES1 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia (smernica o IPKZ) sa uvádzajú kategórie priemyselných činností, ktoré patria do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Oceliareň ILVA v Tarante vykonáva viacero činností 
                                               
1 Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26.
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uvedených v tejto prílohe.

V smernici o IPKZ sa vyžaduje, aby zariadenia, ktoré patria do rozsahu jej pôsobnosti, 
vykonávali svoju činnosť na základe povolení, v ktorých sú uvedené limitné hodnoty emisií 
na základe najlepších dostupných techník (BAT), ktorých cieľom je predchádzať vzniku 
emisií, a ak to nie je možné, znižovať vo všeobecnosti tieto emisie a vplyv na životné 
prostredie ako celok. Predchádzanie vypúšťaniu emisií do ovzdušia, vody a pôdy alebo ich 
znižovanie by sa preto malo riešiť prostredníctvom environmentálnych povolení vydávaných 
podľa smernice o IPKZ.

Smernica o IPKZ sa uplatňuje na nové zariadenia a existujúce zariadenia, v ktorých 
prevádzkovateľ plánuje vykonať „podstatné zmeny“ (zmeny, ktoré majú značné negatívne 
vplyvy na ľudí alebo životné prostredie) od 30. októbra 1999. Členské štáty mali k dispozícii 
prechodné obdobie do 30. októbra 2007 na zabezpečenie úplného súladu existujúcich 
zariadení so smernicou.

Komisia prijala celý rad referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách 
(BREF), ktoré sa vzťahujú na činnosti patriace do rozsahu pôsobnosti smernice o IPKZ 
a ktoré musia príslušné orgány brať do úvahy pri stanovovaní limitných hodnôt emisií 
založených na BAT, rovnocenných parametroch alebo technických opatreniach v prípade 
takýchto zariadení.

Pokiaľ ide o konkrétne body, na ktoré upozornil predkladateľ petície, analýza Komisie je 
takáto:

1. Komisia bola predtým informovaná o otázke emisií z oceliarne ILVA, ako sa opisuje 
v petícii, a so zreteľom na vyjadrené obavy si Komisia vyžiadala informácie od 
talianskych orgánov o opatreniach, ktoré sa prijali alebo sa prijmú na splnenie požiadaviek 
smernice o IPKZ pre toto konkrétne zariadenie.

2. Komisia dostala odpovede od regionálneho ministerstva pre ekológiu v regióne Apúlia 
a od talianskeho ministerstva pre životné prostredie a ochranu prírodných a morských 
zdrojov. Obidve odpovede potvrdzujú skutočnosť, že zariadenie patrí do rozsahu 
pôsobnosti smernice o IPKZ, ale uvádza sa v nich, že nemá povolenie udelené v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice.

3. Obidve odpovede ďalej potvrdzujú skutočnosť, že Taliansko prijalo zákon č. 180 
z 30. októbra 2007, ktorým sa posunul termín na vykonanie smernice o IPKZ, pokiaľ ide 
o udeľovanie integrovaných environmentálnych povolení, a v ktorom sa stanovil 
31. marec 2008 ako konečný termín, dokedy musia byť existujúce zariadenia v súlade 
ustanoveniami smernice o IPKZ.

Komisia sa na základe uvedených informácií domnieva, že Taliansko porušuje smernicu 
o IPKZ. Komisia potom prijme všetky potrebné opatrenia vrátane začatia konania vo veci 
porušenia predpisov, aby zaistila úplnú transpozíciu a vykonávanie smernice o IPKZ 
v Taliansku.

4. Odpoveď Komisie (potvrdenie ústneho vysvetlenia z 3. novembra 2009) (doručená 
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19. februára 2010)

Ako už bolo oznámené Parlamentu, Komisia sa spojila s talianskymi orgánmi, aby získala 
informácie o uplatňovaní smernice 2008/1/ES1 o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia (smernica o IPKZ) v súvislosti s podnikom ILVA.

Odpovede talianskych orgánov potvrdili, že smernica sa vzťahuje na toto zariadenie, ale že 
nebolo vydané povolenie podľa článku 5 ods. 1 smernice o IPKZ. V článku 5 ods. 1 sa 
požaduje, že všetky existujúce zariadenia musia túto smernicu plne dodržiavať najneskôr 
30. októbra 2007. Odpovede potvrdili, že viacero ďalších zariadení porušovalo smernicu 
o IPKZ, keďže nemali povolenia vydané v súlade so smernicou.

Preto sa 8. mája 2008 začalo proti Taliansku konanie vo veci porušenia smernice o IPKZ. Po 
ďalšom posúdení odpovedí zaslaných talianskymi orgánmi sa zistilo, že povolenia IPKZ 
chýbali viacerým zariadeniam na vnútroštátnom území, preto bolo 2. februára 2009 vydané 
odôvodnené stanovisko.

Taliansko na odôvodnené stanovisko odpovedalo v apríli roku 2009. Komisia analyzovala 
predložené informácie, a keďže sa zistilo, že Taliansko stále neodstránilo nedostatky vo 
vykonávaní smernice o IPKZ, rozhodla sa postúpiť vec Súdnemu dvoru EÚ.

5. Odpoveď Komisie (REV II) (doručená 30. septembra 2011)

Komisia postúpila Taliansko na Súdny dvor za nedodržiavanie ustanovení smernice 
2008/1/ES2 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (smernica 
o IPKZ).

Súdny dvor vo svojom rozsudku z 31. marca 20113 rozhodol, že „Talianska republika si tým, 
že neprijala nevyhnuté opatrenia zabezpečujúce, že sa príslušné orgány na základe povolení 
vydávaných podľa článkov 6 a 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES 
z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
(kodifikované znenie) alebo na základe preskúmania, prípadne aktualizácie podmienok, 
dohliadnuť, aby existujúce prevádzky boli v zmysle článku 2 bodu 4 tejto smernice 
prevádzkované v súlade s požiadavkami článkov 3, 7, 9, 10, 13 a 14 písm. a) a b) a článku 15 
ods. 2 uvedenej smernice, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 5 ods. 1 tejto 
smernice“.

Komisia prijme všetky kroky potrebné na zabezpečenie dodržiavania rozsudku Súdneho 
dvora.

6. Odpoveď Komisie (REV III) (doručená 28. augusta 2013)

Na podnik ILVA sa vzťahujú viaceré smernice EÚ, predovšetkým smernica 2008/1/ES4

                                               
1 Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8 – 29.
2 Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8 – 29.
3 C-50/10.
4 Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.
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o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ). Smernica 
o IPKZ vyžaduje, aby zariadenia, ktoré patria do rozsahu jej pôsobnosti, vykonávali svoju 
činnosť na základe povolení, v ktorých sú uvedené limitné hodnoty emisií na základe 
najlepších dostupných techník (BAT), ktorých cieľom je predchádzať vzniku emisií, a ak to 
nie je možné, znižovať vo všeobecnosti tieto emisie a vplyv na životné prostredie ako celok.
Dňa 7. januára 2014 nahradí smernica o priemyselných emisiách 2010/75/EÚ1 smernicu 
o IPKZ a od tohto dátumu sa bude uplatňovať aj na podnik ILVA. Komisia v rámci smernice 
o priemyselných emisiách prijíma vykonávacie rozhodnutia o najlepších dostupných 
technikách pre každé priemyselné odvetvie. Vykonávacie rozhodnutie Komisie 
2012/135/EÚ2, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre 
výrobu železa a ocele, sa prijalo 28. februára 2012 a zverejnilo 8. marca 2012. Týmto 
rozhodnutím sa zariadeniam poskytujú maximálne štyri roky na dosiahnutie úplného súladu 
s predpismi.
Železiareň a oceliareň ILVA dostala 4. augusta 2011 integrované povolenie na základe 
smernice o IPKZ a toto povolenie sa revidovalo ministerským výnosom č. 547 z 26. októbra 
2012 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie ustanovení smernice o priemyselných emisiách 
a vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2012/135/EÚ.

Komisia nielen na základe tejto petície, ale aj na základe viacerých sťažností otvorila 
26. marca 2012 vyšetrovanie (prostredníctvom projektu EU Pilot) s cieľom starostlivo 
monitorovať dodržiavanie uvedených právnych predpisov podnikom ILVA.

Podnik bol tiež predmetom vyšetrovaní na vnútroštátnej úrovni, ktoré viedli k obvineniam 
z trestných činov a preventívnym opatreniam. Súdne orgány nariadili v júli roku 2012 
zaistenie ústredných častí podniku ILVA, ktorý sa z dôvodu environmentálnych 
a zdravotných problémov spôsobených emisiami dioxínov a iných chemických látok musel 
prinútiť dodržiavať príslušné environmentálne a zdravotné požiadavky uplatniteľných 
právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica o IPKZ, a ďalších príslušných právnych 
predpisov EÚ.

Vnútroštátny súd nariadil 27. novembra zatvorenie podniku ILVA pre nedodržiavanie 
súdneho rozhodnutia z júla 2012. Vláda však 3. decembra 2012 vydala vyhlášku č. 207, 
ktorou sa povoľuje prevádzka podniku ILVA za týchto podmienok:

 musia sa dodržiavať podmienky stanovené v integrovanom povolení vydanom 
4. augusta 2011 a revidovanom ministerským vyhlásením č. 547 z 26. októbra 2012,

 určí sa nezávislý a vhodný „strážca“ podniku ILVA, ktorý bude monitorovať 
vykonávanie príslušných požiadaviek,

 prevádzkovateľ podniku ILVA bude príslušnému orgánu každé tri mesiace posielať 
správu o vykonávaní,

 príslušný orgán bude mať priamy prístup k systému podniku ILVA na monitorovanie 
emisií, pričom výsledky monitorovania a aktualizované podmienky na udelenie 
povolenia sa sprístupnia verejnosti na oficiálnej webovej stránke ministerstva pre 
životné prostredie.

Komisia 20. decembra 2012, 1. marca 2013 a 8. júla 2013 zaslala Taliansku nový súbor 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17.
2 Ú. v. EÚ L 70, 8.3.2012, s. 63.
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podrobných otázok s cieľom
 overiť dodržiavanie uvedených podmienok,
 úplne posúdiť súlad revidovaného povolenia s uplatniteľnými právnymi predpismi EÚ 

vrátane rozhodnutia Komisie o najlepších dostupných technikách pre výrobu železa 
a ocele,

 skontrolovať súlad prevádzky podniku v praxi s týmito podmienkami udelenia 
povolenia,

 skontrolovať hospodárenie s odpadom a odpadovými vodami, ktoré podnik ILVA 
produkuje,

 skontrolovať možné porušenie práva na život vyplývajúceho z Charty základných práv 
Európskej únie,

 skontrolovať, či sa vnútroštátne orgány tejto záležitosti venujú dostatočne.

Komisia okrem toho vyzvala talianske orgány, aby každé tri mesiace predkladali aktualizáciu 
prijatých opatrení a podrobný akčný plán plánovaných opatrení spoločne s časovým 
harmonogramom a hlavnými medzníkmi, ako aj rozpočtovými ustanoveniami.

Záver

Prijaté informácie a informácie, ktoré sa ešte prijmú prostredníctvom nástroja EU Pilot, sa 
použijú ako základ na posúdenie, či sa prijme nejaké ďalšie opatrenie na presadzovanie.


