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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1459/2007, внесена от Roberto Giurastante, с италианско 
гражданство, от името на Greenaction Transnational, относно 
замърсяване на въздуха в  крайбрежния район на границата между 
Италия и Словения

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че съществува опасност от замърсяване на 
атмосферата, предизвикано от вредните емисии на завод за стомана в промишлената 
зона на Триест. Съоръжението е старо и не притежава необходимата пречиствателна 
технология. Като има предвид бездействието на компетентните органи и на 
собственика на промишленото предприятие, вносителят на петицията моли 
Европейския съюз да се намеси, за да се реши отчасти въпросът с икономическите и 
социални последици от евентуално закриване на комбината. Положението се влошава 
допълнително от наличието и на други източници на замърсяване, като например 
съоръжението за изгаряне на общинските отпадъци и инсталацията за пречистване на 
отпадните води на Триест, които не отговарят на изискванията на действащото 
законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Вносителят на петицията е разтревожен за промишленото замърсяване в цялата морска 
територия на пристанище Триест, като възразява конкретно срещу условията на работа 
на завода за стомана, както и на пет завода за управление на отпадни води, 
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разположени в провинция Триест и причиняващи значителни токсични емисии, които 
замърсяват морската вода и въздуха на цялата гранична област.

Приложимото законодателство на ЕС в областта на опазването на околната среда е 
представено от Директива КПКЗ и Директивата за пречистване на градските отпадъчни 
води. Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването1 (кодифицирана версия на Директива 96/61/ЕО, по-долу наричана 
Директива КПКЗ) се отнася за инсталациите за производство и преработка на метали, в 
това число и производството на чугун или стомана и преработката на черни метали.

Съгласно тази директива, за всяка инсталация компетентните органи трябва да изготвят 
комплексно разрешително, като в него трябва да залегнат най-добрите техники, които 
да осигурят високо ниво на опазване на околната среда като цяло. Компетентните 
органи трябва също да гарантират, че условията на разрешителното се спазват от 
оператора при ползване на инсталацията.

Крайният срок за издаване на разрешителни, отговарящи на изискванията за 
съществуващи инсталации, е 30 октомври 2007 г. На 8 май 2008 г. Комисията е дала 
ход на процедура за нарушение срещу Италия поради незадоволителния напредък по 
отношение на разрешителните, съгласно Директива КПКЗ.

По отношение на петицията, вероятно се касае за две инсталации в областта на 
чугунолеярен комбинат Servola, които попадат в обхвата на КПКЗ: завода за стомана 
„LUCCHINI via Servola“ и инсталацията за производство на енергия „Centrale di 
Servola“. Съгласно италианския регистър на разрешителните по КПКЗ2, въпреки че тази 
информация може да не е актуална към настоящия момент, разрешително КПКЗ 
притежава само заводът за производство на стомана. Въпреки това съществуването на 
разрешително само по себе си не е достатъчно, за да се прецени дали разрешителното е 
валидно и отговаря на изискванията на Директива КПКЗ.

В петицията се споменава и неадекватна преработка на отпадни води в провинция 
Триест. Директивата за пречистването на градските отпадъчни води3 налага задължение 
за пречистване на отпадъчни води за всички населени зони или зони на стопанска 
дейност на повече от 2 000 жители или на техния еквивалент под формата на 
замърсяване с отпадъчни води („еквивалент жители“). Населените области на Триест, 
Muggia и San Dorligo della Valle без съмнение попадат в рамките на директивата. Като 
се има предвид, че не е осигурено необходимото пречистване на отпадните води, 
Комисията, в ролята си на пазител на Договора, вече е открила срещу Италия 

                                               
1 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.

2 Разрешително КПКЗ — Centrale di Servola  http://aia.minambiente.it/DettaglioImpiantoPub.aspx?id=23 (справка: 28
юли 2008 г.).

3 ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.
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процедура за нарушение във връзка с неспазването на изискванията на Директивата за 
пречистването на градските отпадъчни води.

Колкото до спазването на законодателството, свързано с качеството на въздуха 
(Рамкова директива за качеството на въздуха 96/62/ЕО, Директива 1999/30/ЕО, която 
указва годишни гранични стойности за PM10 и азотен диоксид, и наскоро приетата 
директива за качеството на околния въздух и по-чист въздух за Европа, която ще 
замени посочените по-горе директиви1), Комисията отбелязва, че в зоната на Триест 
концентрацията на PM10 и азотен диоксид е над граничната стойност плюс 
допустимото отклонение, като това налага приемането на план за качеството на 
въздуха. Областта Friuli Venezia Giulia е приела такъв план, като в него са посочени 
мерки за намаляване на емисиите на PM10 и азотен диоксид в зоната на Триест, сред 
които са и изготвянето на специално споразумение (accordo di programma), насочено 
към подкрепа на възстановяването на завода за стомана Servola. Комисията ще следи 
осъществяването на указаните мерки чрез изискваната редовна актуална информация за 
развитието на плана.

Комисията ще проучи допълнително заедно с италианските органи как се прилага 
Директива 2008/1/ЕО по отношение на засегнатите инсталации. Комисията ще потърси 
информация от италианските органи и във връзка с изпълнението на другите 
изисквания на Общността, свързани с опазването на околната среда.

4. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Както беше посочено в предишното съобщение на Комисията, инсталацията попада в 
обхвата на Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването 2 (кодифицирана версия на Директива 96/61/ЕО, по-долу наричана 
Директива КПКЗ).

Комисията разследва въпроса с помощта на италианските органи. Бяха зададени 
въпроси по отношение на разрешителните, условията на експлоатация и контрола на 
емисиите от инсталацията, както и предприетите от компетентния орган мерки по 
прилагане на законодателството. Въз основа на всичко това беше получена следната 
информация:

- През февруари 2008 г. компетентните италиански органи са издали разрешително 
съгласно Директива КПКЗ, което обхваща завода за стомана „Lucchini“ и всички пряко 
свързани дейности, извършвани от същия оператор на обекта в Servola. Но поради 
мащабите на промишления комплекс, органите не са могли да идентифицират 
конкретните инсталации, посочени в петицията;

                                               
1 Рамкова директива 96/62/ЕО, ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 55; първи производни директиви 

1999/30/ЕО, ОВ L 163, 29.6.1999 г., стр.41; новата Директива за качеството на околния въздух и по-
чист въздух за Европа, ОВ L152, 11.6.2008 г., стр. 1.

2 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8
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- По отношение на мониторинга на експлоатацията на инсталацията, компетентният
орган е наложил набор от изисквания и структурни мерки, които операторът да 
приложи през 2008 г. Тези мерки водят до намаляване на емисиите от прахови частици 
с около 45 %;

- Компетентните органи са издали последно предупреждение през февруари 2009 г. 
поради неприлагането на тези мерки във връзка с функционирането на доменните пещи 
и са изискали от оператора да вземе необходимите мерки в рамките на 30 дни от 
получаване на предупреждението. Тъй като мерките не са били приложени, доменната 
пещ е била спряна на 12 март 2009 г. В резултат на това голяма част от дейностите по 
производство на стомана също са били преустановени;

- Компетентните органи са извършили редица инспекции и на оператора са били 
издадени няколко уведомления за нарушение и съдебни определения за налагане на 
наказание;

- Що се отнася до качеството на въздуха, през януари 2009 г. италианските органи 
уведомиха Комисията относно искане за освобождаване от задължение за прилагане на 
пределно допустимите стойности на PM10 в 67 зони за качество на въздуха, 
включително IT0602, в която попада Триест. Съгласно член 22, параграф 2 от 
Директива 2008/50/ЕО1, държавите-членки могат да бъдат освободени от задължението 
да прилагат пределно допустимите стойности на PM10, ако са взети всички необходими
мерки за намаляване на тези стойности на национално, регионално и местно равнище за 
постигане на съответствие до изтичането на крайния срок през 2005 г. и ако основната 
причина за превишаването на пределно допустимите стойности се дължи на 
специфичните характеристики на дисперсия на мястото, неблагоприятни климатични 
условия или трансграничен пренос на емисии и е приложен план за качество на 
въздуха, който да показва, че преди изтичането на новия краен срок ще бъде постигнато 
съответствие с пределно допустимите стойности.

Комисията направи оценка на уведомлението на италианските органи и на 28 
септември 2009 г .  прие окончателния вариант на Решение C(2009)7390, в което 
възразява срещу освобождаването от задължението за прилагане на дневните и 
годишните пределно допустими стойности за PM10 в зона IT0602 на основание, че 
поради липса на информация не може да се докаже, че до изтичането на срока за 
освобождаване през 2011 г .  може да бъде постигнато съответствие с пределно 
допустимите стойности. Следователно, пределно допустимите стойности на PM10 ще 
продължат да бъдат приложими без допустимото отклонение във въпросните зони.

Най-актуалните данни за качеството на въздуха, представени на Комисията от 
италианските органи на 20 октомври 2008 г., показват, че през 2008 г. зоната за 
качество на въздуха IT0602 е отговаряла на дневните пределно допустими стойности на 
PM10 и че концентрацията на азотен диоксид (NO2) е била над годишните пределно
допустими стойности, които ще влязат в сила през 2010 г.

                                               
1 ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1
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Заключение

С оглед на последните данни за качеството на въздуха и след преустановяването на 
функционирането на доменната пещ, Комисията не счита, че съществува нарушение на 
Директивата за качеството на въздуха и Директива КПКЗ. Въпреки това, Комисията ще 
продължи да следи нивата на PM10 и NO2 в тази и в други зони за качество на въздуха в 
Италия.


