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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
Temats: Lūgumraksts Nr. 0760/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Cosimo 

Fracasso, par dioksīna trauksmi Taranto pilsētā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž trauksmi par augsto dioksīna saturu atmosfērā, ko rada vienas 
Taranto rūpnīcas kaitīgās emisijas, un norāda, ka šādas anomālijas (Taranto rūpnīcas emisijas 
veido aptuveni vienu trešdaļu no valsts kopējā dioksīna emisijas daudzuma) pieļauj valsts 
2006. gada dekrēts, ar ko paaugstināja dioksīna pieļaujamo daudzumu atmosfērā, ļaujot tam 
sasniegt daudzumu, kas 100 000 reižu pārsniedz atkritumu dedzināšanas krāšņu radīto 
dioksīna daudzumu. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz ES iejaukšanos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par konkrētas rūpnieciskās iekārtas, proti, tērauda 
ražotnes ILVA, kas atrodas Taranto apkaimē, Itālijā, darbības apstākļiem un emisiju līmeni.
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto, šīs iekārtas emisijas rada nopietnas vides 
aizsardzības problēmas.

Direktīvas 96/61/EK1 par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPNK direktīva) 
I pielikumā uzskaitītas rūpnieciskās darbības kategorijas, uz kurām attiecas šī direktīva. 
Taranto tērauda ražotne ILVA veic vairākas šajā pielikumā uzskaitītās darbības.

IPNK direktīvā prasīts, lai iekārtas, uz ko tā attiecas, darbotos saskaņā ar atļaujām, tostarp ar 
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emisiju robežvērtībām, kas noteiktas, pamatojoties uz vislabākajām pieejamajām metodēm 
(VPM), un kuru mērķis ir nepieļaut vai, ja tas nav iespējams, vispārēji samazināt emisijas un 
ietekmi uz vidi kopumā. Tādējādi, lai nepieļautu vai samazinātu emisijas gaisā, ūdenī un 
augsnē, jāparedz atbilstīgas vides atļaujas, ko izsniedz saskaņā ar IPNK direktīvu.

IPNK direktīva attiecas uz jaunām iekārtām, kā arī uz tādām pašreizējām iekārtām, kuru 
operators ir paredzējis veikt „būtiskas izmaiņas” (tādas izmaiņas, kas var ievērojami kaitēt 
cilvēkiem vai videi) kopš 1999. gada 30. oktobra. Dalībvalstu rīcībā bija pārejas laiks līdz 
2007. gada 30. oktobrim, lai nodrošinātu pašreizējo iekārtu pilnīgu atbilstību direktīvai. 

Saistībā ar darbībām, uz kurām attiecas IPNK direktīva, Komisija ir pieņēmusi vairākus VPM 
atsauces dokumentus (BREF), kas kompetentajām iestādēm jāņem vērā, nosakot šādām 
iekārtām emisiju robežvērtības, līdzvērtīgus parametrus vai tehniskos paņēmienus, kuru 
pamatā ir VPM.

Attiecībā uz konkrētajiem lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajiem jautājumiem Komisijas 
veiktā analīze ir šāda:

1. komisija jau iepriekš ir tikusi informēta par lūgumrakstā aprakstīto tērauda ražotnes ILVA
emisiju jautājumu un, ņemot vērā radušās bažas, ir pieprasījusi Itālijas iestādēm sniegt 
informāciju par veiktajiem vai plānotajiem pasākumiem IPNK direktīvas prasību 
nodrošināšanai attiecībā uz šo konkrēto iekārtu;

2. komisija ir saņēmusi atbildes no Pūlijas Reģionālās ekoloģijas ministrijas un Itālijas 
Vides, dabas un jūras resursu aizsardzības ministrijas. Abas atbildes apstiprina faktu, ka 
uz šo iekārtu attiecas IPNK direktīva, taču norāda arī to, ka iekārtai nav atļaujas, kas būtu 
izsniegta saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem; 

3. turklāt abas atbildes apstiprina faktu, ka 2007. gada 30. oktobrī Itālija ir pieņēmusi 
Likuma dekrētu Nr. 180, ar kuru atliek IPNK īstenošanas termiņu attiecībā uz integrēto 
vides atļauju izsniegšanu un nosaka 2008. gada 31. martu par termiņu, līdz kuram 
jānodrošina pastāvošo iekārtu atbilstība IPNK direktīvas noteikumiem.

Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, Komisija uzskata, ka Itālija ir pārkāpusi IPNK 
direktīvu. Līdz ar to Komisija veiks visus vajadzīgos pasākumus, tostarp uzsāks pārkāpuma 
procedūru, lai Itālijā pilnībā nodrošinātu IPNK direktīvas transponēšanu un īstenošanu.”


