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petíció a tarantói, dioxinnal kapcsolatos figyelmeztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója riasztónak tartja a levegő magas dioxinkoncentrációját, amelyet egy 
tarantói ipari üzemből eredő káros kibocsátások okoznak, jelezve, hogy az ilyen 
szabálytalanságokat (az országos szintű dioxinkibocsátás körülbelül egyharmadáért a tarantói 
üzem felelős) a 2006. évi nemzeti rendelet tette lehetővé, amely megemelte a levegőben 
található dioxinra vonatkozó felső határértékeket, az égetőművekhez képest 100 000-szer 
nagyobb mennyiséget engedélyezve. A petíció benyújtója az Unió fellépését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. március 7.

A petíció benyújtója kifogásolja az olaszországi Taranto térségében elhelyezkedő bizonyos 
ipari létesítmény – az ILVA acélmű – működési körülményeit és az onnan származó 
kibocsátások mértékét. A petíció benyújtója szerint a szóban forgó üzemből származó 
kibocsátások súlyos környezeti problémákhoz vezetnek.
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A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelv1

(IPPC-irányelv) I. melléklete tartalmazza azon ipari tevékenységek felsorolását, amelyek a 
szóban forgó irányelv hatálya alá tartoznak. A tarantói ILVA acélmű több, a szóban forgó 
mellékletben felsorolt tevékenységgel is foglalkozik.

Az IPPC-irányelv a hatálya alá tartozó létesítmények számára előírja az engedélyekkel 
összhangban történő működést, ideértve az elérhető legjobb technikákon (BAT) alapuló 
kibocsátási határértékeket is, amelyek kidolgozására azzal a céllal került sor, hogy 
megelőzzék, amennyiben pedig ez nem megvalósítható, általában véve csökkentsék a 
kibocsátásokat, valamint összességében a környezetre gyakorolt hatást. Következésképen a 
levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátások megelőzésével vagy csökkentésével az IPPC-
irányelvvel összhangban kiállított környezetvédelmi engedélyek keretében kell foglalkozni.

Az IPPC-irányelv 1999. október 30. óta vonatkozik az új létesítményekre és olyan meglévő 
létesítményekre, amelyek esetében az üzemeltető „jelentős változtatásokat” kíván 
végrehajtani (olyan változtatásokat, amelyek várhatóan jelentős kedvezőtlen hatást 
gyakorolhatnak az emberekre és a környezetre). A tagállamoknak 2007. október 30-ig állt 
rendelkezésére átmenet időszak annak biztosítására, hogy a meglévő létesítmények teljes 
mértékben megfeleljenek a szóban forgó irányelvnek.

A Bizottság több, az IPPC-irányelv hatálya alá tartozó tevékenységekkel foglalkozó BAT 
referenciadokumentumot (BREF-ek) is elfogadott, amelyeket az illetékes hatóságok kötelesek 
figyelembe venni az elérhető legjobb technikákon alapuló kibocsátási határértékek, valamint 
az azoknak megfelelő paraméterek vagy technikai intézkedések meghatározásakor az ilyen 
jellegű létesítményekre vonatkozóan.

A petíció benyújtója által felvetett konkrét kérdések tekintetében a Bizottság elemzése a 
következő:

1. A Bizottságot korábban már tájékoztatták az ILVA acélműből származó kibocsátásokkal 
kapcsolatban a petícióban is kifejtett ügyről, és tekintettel a felmerülő aggályokra, a 
Bizottság tájékoztatást kért az olasz hatóságoktól azokról az intézkedésekről, amelyeket az 
IPPC-irányelvben megállapított követelmények betartása érdekében hoztak vagy fognak 
hozni a szóban forgó létesítmény esetében;

2. A Bizottsághoz válaszokat kapott Puglia régió regionális ökológiai minisztériumától, 
valamint a környezet, illetve a természeti és tengeri erőforrások védelméért felelős olasz 
minisztériumtól. Mindkét válasz megerősíti, hogy a szóban forgó létesítmény az IPPC-
irányelv hatálya alá esik, ugyanakkor kimondja, hogy az nem rendelkezik a szóban forgó 
irányelvben foglalt rendelkezésekkel összhangban kiállított engedéllyel. 

3. Továbbá mindkét válasz megerősíti, hogy Olaszország 2007. október 30-án elfogadta a 
180. sz. törvényrendeletet, amelyben meghosszabbította az IPPC-irányelv végrehajtására 
rendelkezésre álló időt az integrált környezetvédelmi engedélyek kiadása tekintetében, és 

                                               
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
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2008. március 31-ét jelölte meg határidőként, amely időpontra valamennyi meglévő 
létesítménynek meg kell felelnie az IPPC-irányelv rendelkezéseinek.

A fenti tájékoztatás alapján a Bizottság úgy véli, hogy Olaszország megsértette az IPPC-
irányelvet. Következésképpen a Bizottság minden szükséges intézkedést meghoz – ideértve a 
jogsértési eljárás elindítását is – annak biztosítása érdekében, hogy Olaszországban sor 
kerüljön az IPPC-irányelv teljes körű átültetésére és végrehajtására.


