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Tárgy: A Roberto Giurastante, olasz állampolgár által a „Greenaction 
Transnational” nevében benyújtott, 1459/2007. számú petíció az olasz–
szlovén tengeri határ környékén észlelhető légköri szennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a trieszti ipari térségben működő acélüzemből származó mérgező 
kibocsátások következtében légköri szennyezés veszélye áll fenn. Az üzem elavult 
technológiával működik és nem rendelkezik megfelelő tisztítótechnológiával sem. Tekintettel 
az illetékes hatóságok és az ipari üzem tulajdonosának közömbösségére, a petíció benyújtója 
az Unió intézkedését kéri, részben az üzem lehetséges bezárásából adódó gazdasági és 
társadalmi következmények megoldása érdekében. A helyzetet súlyosbítja, hogy a szennyezés 
más forrásai is jelen vannak, például egy településihulladék-égető és a trieszti szennyvíztelep, 
amelyek nem felelnek meg a hatályos jogszabályokban előírtaknak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A petíció benyújtója az ipari szennyezéssel kapcsolatos aggályokat vet fel a trieszti kikötő 
teljes tengeri területén, és különösen egy Trieszt tartományban található acélmű és öt 
szennyvíztisztító telep működési körülményeit kifogásolja, amelyek jelentős mértékű mérgező 
kibocsátásokért felelősek, ami szennyezi a tengervizet és a teljes határ menti terület levegőjét.
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Az alkalmazandó európai uniós környezetvédelmi jogszabály az IPPC-irányelv és a települési 
szennyvíz kezeléséről szóló irányelv. A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv1 (a 96/61/EK irányelv kodifikált változata, a 
továbbiakban: IPPC-irányelv) hatálya alá tartoznak a fémek előállításával és feldolgozásával, 
többek között nyersvas és -acél előállításával és vasfémfeldolgozással foglalkozó 
létesítmények.

Ezen irányelv szerint az illetékes hatóságok kötelesek a legjobb rendelkezésre álló technikák 
alapján minden létesítmény tekintetében egy integrált engedélyt készíteni, hogy biztosítsák a 
környezet összességében vett egészének legmagasabb szintű védelmét. Az illetékes hatóságok 
azt is kötelesek szavatolni, hogy az üzemeltető a létesítmény üzemeltetése során betartsa az 
engedély feltételeit.

A meglévő létesítmények esetében a követelményeknek megfelelő engedélyek kiadásának 
határideje 2007. október 30. volt. A Bizottság 2008. május 8-án jogsértési eljárást indított 
Olaszország ellen az IPPC-irányelv keretében az engedélyezések terén tett gyenge 
előrehaladás miatt.

E petícióval kapcsolatban valószínűleg két létesítmény van a Servola vasművek térségében, 
amely az IPPC hatálya alá tartozik: a „LUCCHINI via Servola” acélmű és a „Centrale di 
Servola” erőmű. Az olasz IPPC-engedélyek jegyzéke2 szerint, és megjegyezve, hogy ez az 
információ nem szükségszerűen naprakész, csak az acélmű rendelkezik IPPC-engedéllyel. 
Mindezt előrebocsátva az engedély puszta létezése nem elégséges annak értékeléséhez, hogy 
az engedély érvényes-e, és megfelel-e az IPPC-irányelv rendelkezéseinek.

A petíció Trieszt tartomány nem megfelelő szennyvízkezelését is említi. A települési 
szennyvíz kezeléséről szóló irányelv3 szennyvízkezelési kötelezettséget ír elő minden 2000 
lakos vagy ennek megfelelő szennyvízből eredő szennyezés egyenértéke 
(„lakosegyenértékek”) feletti lakott terület és gazdasági tevékenységi terület tekintetében. 
Trieszt, Muggia és San Dorligo della Valle lakott területe kétségtelenül az irányelv hatálya alá 
tartozik. Tekintettel arra, hogy a szükséges biológiai szennyvízkezelés nem biztosított 
megfelelően, a Bizottság a Szerződések őreként már jogsértési eljárást kezdeményezett a 
települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelvnek való megfelelés hiánya miatt.

Ami a levegőminőségi jogszabályoknak való megfelelést illeti (a levegőről szóló 96/62/EK 
keretirányelv, az 1999/30/EK irányelv, amely éves határértékeket határoz meg a PM10 és a 
nitrogén-dioxid tekintetében, valamint a környezeti levegő minőségéről és a tiszta levegőt 
Európának elnevezésű programról szóló nemrégiben elfogadott irányelv, amely a fent említett 
irányelvek helyébe fog lépni4), a Bizottság megállapítja, hogy a trieszti övezetben a PM10 és 
                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.

2 IPPC-engedély - Centrale di Servola  http://aia.minambiente.it/DettaglioImpiantoPub.aspx?id=23 [2008. július 28-án 
megtekintve]
3 HL L 135., 1991.5.30., 40. o.

4  96/62/EK keretirányelv, HL L 296., 1996.11.21., 55. o.; 1999/30/EK első származékos irányelv, HL L 163., 
1999.6.29., 41. o.; a környezeti levegőről és a Tiszta levegőt Európának elnevezésű programról szóló új irányelv, 
HL L 152., 2008.6.11., 1. o.
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a nitrogén-dioxid koncentrációja meghaladja a tűréshatárral megnövelt határértéket, amely 
helyzet levegőminőségi terv elfogadását váltja ki. Friuli Venezia Giulia régió ilyen tervet 
fogadott el az övezet tekintetében, amely intézkedéseket határoz meg a PM10 és a nitrogén-
dioxid csökkentése érdekében a trieszti övezetben, és amely egy egyedi megállapodás 
kidolgozását is magában foglalja (accordo di programma), amelynek célja a Servola 
acélművek ipari átalakításának támogatása. A Bizottság a terv előírt rendszeres frissítésein 
keresztül követni fogja a megállapított intézkedések alakulását.

A Bizottság tovább fogja vizsgálni az olasz hatóságokkal, hogy hogyan folyik a 2008/1/EK 
irányelv végrehajtása az érintett létesítmények vonatkozásában. A Bizottság az egyéb 
vonatkozó közösségi környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatban is 
tájékoztatást fog kérni az olasz hatóságoktól.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

Ahogy azt az előző bizottsági közlemény ismerteti, a létesítmény a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv1 (a 96/61/EK irányelv 
kodifikált változata, a továbbiakban: IPPC-irányelv) hatálya alá tartozik.

A Bizottság az olasz hatóságok segítségével vizsgálta ezt az ügyet. Kérdéseket tettek fel az 
engedéllyel, a működési feltételekkel és a létesítmény kibocsátásainak ellenőrzésével, 
valamint az illetékes hatóság által esetlegesen megtett végrehajtási intézkedésekkel 
kapcsolatban. Ezek alapján a következő információkat szerezték be:

- az illetékes olasz hatóság az IPPC-irányelv szerinti engedélyt 2008 februárjában adta ki a 
Lucchini acélművekre és az az által Servolában végzett, közvetlenül kapcsolódó valamennyi 
tevékenységre vonatkozóan. Az ipari komplexum hatalmas mérete miatt azonban a hatóságok 
nem tudták pontosan azonosítani a petícióban említett létesítményeket.

- A létesítmény működésének ellenőrzésével kapcsolatban az illetékes hatóság számos 
követelményt és strukturális intézkedést írt elő, amelyeket az üzemeltetőnek 2008-ban végre 
kellett hajtania. Ezen intézkedéseknek a szállópor-kibocsátás körülbelül 45%-os csökkenését 
kell eredményezniük.

- Az illetékes hatóság 2009 februárjában egy utolsó figyelmeztetést küldött az említett 
intézkedések végrehajtásának a nagyolvasztó működése tekintetében történő elmulasztása 
miatt, és megkövetelte az üzemeltetőtől, hogy a figyelmeztetés kézhezvételétől számított 30 
napon belül tegye meg a szükséges intézkedéseket. Mivel a kért intézkedéseket nem hajtották 
végre, a nagyolvasztó működését 2009. március 12-én leállították. Következésképpen az 
acélgyártással kapcsolatos tevékenységek jelentős részét is beszüntették. 

-. Az illetékes hatóság számos ellenőrző vizsgálatot végzett el, valamint több, jogsértést és 
szankciót megállapító felszólítást adott ki az üzemeltetőnek.

- Ami a levegőminőséget illeti, az olasz hatóságok 2009 januárjában értesítették a Bizottságot 

                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8 o.



PE416.460/REV 4/4 CM\797191HU.doc

HU

a PM10-határértékeknek a 67. levegőminőségi övezetben – többek között a Triesztet is 
magában foglaló IT0602 övezetben – történő alkalmazására vonatkozó kötelezettség alóli 
mentességre irányuló kérelemről. A 2008/50/EK irányelv1 22. cikkének (2) bekezdése szerint 
a tagállamok mentesülhetnek a PM10-határértékek alkalmazásának kötelezettsége alól, feltéve, 
hogy nemzeti, regionális és helyi szinten minden szükséges kibocsátáscsökkentési intézkedést 
megtettek a követelményeknek a 2005-ös határidőig történő teljesítése érdekében, és 
amennyiben a határértékek túllépése elsősorban a helyszínre jellemző terjedési 
jellegzetességeknek, a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak vagy az országhatárokon átterjedő 
jellegnek tudható be, valamint levegőminőségi tervet dolgoztak ki, amely igazolja, hogy az új 
határidő lejárta előtt teljesíteni fogják a határértékek betartását.

A Bizottság megvizsgálta az olasz hatóságok által küldött értesítést, és elfogadta a 
C(2009)7390 végleges határozatot, amelyben kifogásolja a napi és éves PM10-határértékeknek 
az IT0602 övezetben történő alkalmazására vonatkozó kötelezettség alóli mentességet azon 
indok alapján, hogy információ hiányában nem nyert teljes bizonyosságot, hogy a 
határértékek betartását teljesítik a 2011-ben lejáró mentességi időszak végéig. 
Következésképpen a PM10-határértékek továbbra tűréshatár nélkül alkalmazandók az 
ellenvetések által érintett övezetekben.

Az olasz hatóságok által 2008. október 20-án a Bizottságnak hivatalosan átadott legfrissebb 
levegőminőségi adatok azt mutatják, hogy 2008-ban az IT0602 levegőminőségi övezetben 
betartották a napi PM10-határértékeket, valamint hogy a nitrogén-dioxid-koncentráció (NO2) 
meghaladta a 2010-ben érvénybe lépő éves határértéket.

Következtetés

A levegőminőségi adatok figyelembevételével és a nagyolvasztóban végzett tevékenységek 
beszüntetését követően a Bizottság nem tudta megállapítani a levegőminőségről szóló, illetve 
az IPPC-irányelv megsértését. A Bizottság azonban továbbra is ellenőrizni fogja PM10-és 
NO2-szinteket ebben az övezetben és Olaszország más levegőminőségi övezeteiben.

                                               
1 HL L 152., 2008.6.11., 1. o.


