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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on huolestunut ilmakehän korkeasta dioksiinipitoisuudesta, joka on 
aiheutunut Tarantossa sijaitsevan tehtaan vahingollisista päästöistä. Hän toteaa, että 
poikkeavan tilanteen (Taranton tehtaan osuus on noin kolmannes koko maan 
dioksiinipäästöistä) tekee mahdolliseksi vuonna 2006 annettu kansallinen asetus, jolla 
dioksiinin raja-arvoja ilmakehässä nostettiin niin, että määrä saa olla 100 000 kertaa suurempi 
kuin jätteenpolttouuneissa. Vetoomuksen esittäjä pyytää unionin toimia asiassa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. joulukuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti..

3. Komission vastaus, saatu 7. maaliskuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä on huolestunut Taranton alueella Italiassa sijaitsevan 
teollisuuslaitoksen, ILVA-terästehtaan, toiminnasta ja päästöjen tasosta. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan kyseisen laitoksen päästöt ovat aiheuttaneet vakavia ympäristöongelmia.

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun 
direktiivin 96/61/EY1 (IPPC-direktiivi) liitteessä I luetellaan direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat teollisen toiminnan luokat. Tarantossa toimiva ILVA-terästehdas harjoittaa 
kyseisessä liitteessä mainittua toimintaa.
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IPPC-direktiivissä vaaditaan sen soveltamisalaan kuuluvia laitoksia toimimaan niille 
annettujen lupien mukaisesti noudattaen päästöjen raja-arvoja, jotka perustuvat parhaisiin
käytettävissä oleviin tekniikkoihin, joiden tarkoituksena on ehkäistä, tai jos se ei ole 
mahdollista, vähentää yleensä päästöjä ja vaikutuksia koko ympäristöön. Ilmaan, veteen ja 
maaperään kulkeutuvien päästöjen ehkäiseminen tai vähentäminen olisi näin ollen otettava 
huomioon IPPC-direktiivin mukaisia ympäristölupia myönnettäessä.

IPPC-direktiiviä on sovellettu 30. lokakuuta 1999 alkaen uusiin laitoksiin ja jo olemassa 
oleviin laitoksiin, joissa toiminnan harjoittaja aikoo tehdä “olennaisia muutoksia” (muutoksia, 
joilla voi olla merkittäviä ihmisiin tai ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia). 
Jäsenvaltioilla oli 30. lokakuuta 2007 saakka käytettävissä siirtymäkausi, jolla varmistettiin, 
että olemassa olevat laitokset saatiin täysin direktiivin mukaisiksi. 

Komissio on antanut useita parhaita käytettävissä olevia tekniikkoja koskevia 
vertailuasiakirjoja (BREF-asiakirjat), jotka kattavat IPPC-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
toiminnat ja jotka toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon vahvistaessaan
tällaisille laitoksille parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikkoihin perustuvia päästöjen raja-
arvoja, vastaavia parametrejä tai teknisiä toimenpiteitä.

Komission on tehnyt seuraavan analyysin vetoomuksen esittäjän esittämistä erityiskohdista:

1. Komissiolle on informoitu jo aiemmin ILVA-terästehtaan päästöistä sellaisina kuin ne on 
kuvattu vetoomuksessa ja ottaen huomioon sille ilmaistun huolestuneisuuden komissio on 
pyytänyt Italian viranomaisilta tietoja toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet tai aikovat 
ryhtyä täyttääkseen IPPC-direktiivissä annetut tätä nimenomaista laitosta koskevat 
vaatimukset.

2. Komissio on saanut vastauksia Apulian alueen alueelliselta ekologiaministeriöltä ja Italian 
ympäristö- ja luonnon- ja merivarojensuojeluministeriöltä. Molemmissa vastauksissa 
vahvistetaan, että laitos kuuluu IPPC-direktiivin soveltamisalaan ja todetaan samalla, ettei 
tällä ole kyseisen direktiivin mukaisesti myönnettyä lupaa. 

3. Lisäksi molemmissa vastauksissa vahvistetaan, että Italia on antanut 30. lokakuuta 2007 
asetuksen nro 180, jolla lykätään IPPC-direktiivin täytäntöönpanoa yhtenäisten 
ympäristölupien myöntämisen osalta ja vahvistetaan 31. maaliskuuta 2008 määräajaksi, 
johon mennessä olemassa olevien laitosten on täytettävä IPPC-direktiivin vaatimukset.

Edellä esitettyjen tietojen perusteella komissio katsoo, että Italia rikkoo IPPC-direktiiviä.
Näin ollen komissio ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien
jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskeva menettely, varmistaakseen IPPC-direktiivin 
täysimääräisen saattamisen osaksi Italian kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanon.


