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Komisja Petycji

7.03.2008

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0760/2008, którą złożył Cosimo Fracasso (Włochy), w sprawie 
alarmującego stężenia dioksyn w Taranto

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża najwyższe zaniepokojenie wysokim stężeniem dioksyn 
w atmosferze spowodowanym szkodliwymi emisjami z zakładów przemysłowych w Taranto, 
podkreślając, że tego rodzaju anomalie (z zakładu w Taranto pochodzi około jedna trzecia 
emisji dioksyn w skali całego kraju) stały się możliwe w wyniku przyjęcia w 2006 r. 
rozporządzenia, na mocy którego zwiększono maksymalne wartości stężenia dioksyn 
w atmosferze, dopuszczając ilości 100 000 razy większe niż w przypadku pieców do 
spopielania. Składający petycję zwraca się o podjęcie działań w imieniu Unii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

Składający petycję wyraża obawy w związku z warunkami działalności i poziomem emisji 
pochodzących z poszczególnych zakładów przemysłowych, a konkretnie stalowni ILVA
zlokalizowanej w regionie Taranto we Włoszech. Według składającego petycję, emisje z tego 
zakładu przemysłowego powodują poważne problemy środowiskowe.

W załączniku I dyrektywy 96/61/WE1 dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa IPPC) wymienia się kategorie działalności 
                                               
1 Dz.U. L 257, 10.10.96, str.26
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przemysłowej, które wchodzą w zakres tejże dyrektywy. Stalownia ILVA w Taranto 
podejmuje niektóre rodzaje działań wymienione w tym załączniku.

Dyrektywa IPPC wymaga, by zakłady objęte jej zakresem działały zgodnie z pozwoleniami, 
w tym z wartościami dopuszczalnymi emisji opartymi na najlepszych dostępnych technikach
(BAT) i określonych w celu zapobiegania, a tam gdzie jest to właściwe, ograniczania emisji 
i wpływu na całe środowisko. A zatem zapobieganie lub redukcja emisji do powietrza, wód 
i gleby powinny odbywać się w oparciu o pozwolenia środowiskowe wydawane zgodnie 
z dyrektywą IPPC.

Od dnia 30 października 1999 r. dyrektywa IPPC ma zastosowanie wobec nowych 
i istniejących zakładów, w których operator zamierza przeprowadzić „znaczące zmiany”
(zmiany mogące mieć poważny negatywny wpływ na ludzi i środowisko). Państwom 
członkowskim przyznano okres przejściowy do dnia 30 października 2007 r. w celu 
zapewnienia, że istniejące zakłady przemysłowe doprowadzą do pełnej zgodności swojej 
działalności z rzeczoną dyrektywą.

Komisja przyjęła pewną liczbę dokumentów referencyjnych BAT (BREFs) obejmujących 
działalność, która wchodzi w zakres dyrektywy IPPC. Właściwe władze powinny brać je pod 
uwagę przy ustalaniu opartych na najlepszych dostępnych technikach wartości 
dopuszczalnych emisji, parametrów lub równoważnych środków technicznych dla takich 
zakładów.

W odniesieniu do poszczególnych kwestii poruszonych przez składającego petycję analiza 
Komisji jest następująca:

1. Komisja była już uprzednio informowana o opisanych w niniejszej petycji emisjach ze 
stalowni ILVA. Uwzględniając zgłaszane obawy, Komisja zwróciła się do władz włoskich 
z wnioskiem o udzielenie informacji na temat środków, które zostały lub zostaną podjęte 
w celu spełnienia wymogów dyrektywy IPPC w odniesieniu do tego konkretnego zakładu.

2. Komisja otrzymała odpowiedzi od regionalnego Ministerstwa Ekologii w regionie Apulia, 
a także od włoskiego Ministerstwa Środowiska oraz Ochrony Zasobów Naturalnych 
i Morskich. Obie odpowiedzi potwierdzają fakt, że rzeczony zakład wchodzi w zakres 
dyrektywy IPPC. Stwierdza się w nich również, iż nie posiada on pozwolenia wydanego 
zgodnie z przepisami tej dyrektywy. 

3. Ponadto w obu odpowiedziach potwierdzono fakt, iż w dniu 30 października 2007 r. 
Włochy przyjęły dekret nr 180 przekładający datę wejścia w życie dyrektywy IPPC 
w odniesieniu do przyznawania zintegrowanych zezwoleń środowiskowych i ustalający na 
dzień 31 marca 2008 r. termin, do którego istniejące zakłady muszą zapewnić zgodność
z przepisami dyrektywy IPPC.

Na podstawie powyższych informacji Komisja uznała, że Włochy naruszają dyrektywę IPPC. 
Dlatego Komisja podejmie wszelkie niezbędne kroki, łącznie z wszczęciem postępowania 
w sprawie naruszenia, aby zapewnić pełną transpozycję i wprowadzenie w życie dyrektywy 
IPPC we Włoszech.
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