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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0760/2007, внесена от Cosimo Fracasso, с италианско
гражданство, относно тревога, свързана с диоксин, в Таранто

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява своята тревога от високото съдържание на диоксин в 
атмосферата, причинено от вредни емисии от промишления завод в Таранто, като
посочва, че такива аномалии (на завода в Таранто се дължат около една трета от 
емисиите на диоксин на национално ниво) са допуснати чрез националния декрет от 
2006 г., чрез който се увеличават горните граници за съдържание на диоксин в 
атмосферата, като се допуска 100 000 пъти по-голямо количество, отколкото за 
инсинераторите. Вносителят на петицията иска Съюзът да предприеме действия в тази 
насока.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 7 март 2008 г.

Вносителят изразява загриженост за условията за работа и нивото на емисии на 
опредена промишлена инсталация, а именно на завода за стомана ILVA, разположен в 
района на Таранто, Италия. Според вносителя емисиите от тази инсталация водят до 
сериозни проблеми за околната среда.

Приложение I към Директива 96/61/EО1  за комплексно предотвратяване и контрол на 
                                               
1 ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.
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замърсяването (Директива КПКЗ) изброява категориите промишлени дейности, които 
попадат в обхвата на тази директива. Заводът за стомана ILVA в Таранто извършва 
няколко от дейностите, изброени в приложението.

Директивата КПКЗ изисква инсталациите, които попадат в нейния обхват да работят в 
съответствие с разрешителни, включващи норми на допустими емисии, основани на 
най-добрите налични техники (НДНТ), предназначени да предотвратят и, в случаите, 
когато това е практически неосъществимо, до голяма степен да намалят емисиите и 
въздействието върху околната среда като цяло. Следователно предотвратяването или 
намаляването на емисии във въздуха, водата и почвата следва да бъде уредено чрез
разрешителните, свързани с опазване на околната среда и издавани в съответствие с 
Директивата КПКЗ.

Директивата КПКЗ се прилага за нови инсталации и за съществуващи инсталации, 
когато операторът възнамерява да извърши „съществени промени“ (промени, които 
могат да имат значително отрицателно въздействие върху хората или околната среда) 
от 30 октомври 1999 г. Държавите-членки имаха преходен период до 30 октомври 
2007 г., за да гарантират, че съществуващите инсталации са били приведени в пълно 
съответствие с директивата. 

Комисията е приела много референтни документи относно най-добрите налични 
техники (BREFs), покриващи дейностите, които попадат в обхвата на Директивата 
КПКЗ, които трябва да бъдат взети предвид от компетентните органи при установяване 
на норми на допустими емисии, еквивалентни параметри или технически мерки, 
основани на най-добрите налични техники за такива инсталации.

Относно специфичните въпроси, повдигнати от вносителя, анализът на Комисията 
гласи следното:

1. Комисията е била информирана и преди относно проблема с емисиите от завода за 
стомана ILVA, както е посочено в петицията, и предвид загрижеността, която е била 
изразена, Комисията е поискала информация от италианските органи относно 
мерките, които са били взети или предстои да бъдат взети с оглед спазването на 
изискванията на Директивата КПКЗ конкретно за тази инсталация;

2. Комисията е получила отговори от регионалното министерство на екологията в 
района на Апулиа и от италианското министерство на околната среда и опазване на 
природните и морски ресурси. И двата отговора потвърждават факта, че 
инсталацията попада в обхвата на Директива КПКЗ, но също така посочват, че тя не 
притежава разрешително, предоставено в съответствие с разпоредбите на тази 
директива. 

3. Освен това, двата отговора потвърждават факта, че Италия е приела Декрет-закон 
№ 180 от 30 октомври 2007 г., който отлага крайния срок за изпълнението на КПКЗ 
по отношение на предоставянето на комплексни разрешителни, свързани с опазване 
на околната среда и определя 31 март 2008 г. за краен срок, в рамките на който 
съществуващите инсталации трябва да се съобразят с разпоредбите на Директивата 
КПКЗ.
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Въз основа на посочената по-горе информация Комисията счита, че Италия е нарушила 
Директивата КПКЗ. Впоследствие Комисията ще предприеме необходимите мерки, 
включително започване на процедура за нарушение, за да гарантира пълно въвеждане и 
изпълнение на Директивата КПКЗ в Италия.


