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Tema: Peticija Nr. 1459/2007 dėl oro taršos Italijos ir Slovėnijos pasienio pakrantės 
zonoje, kurią pateikė Italijos pilietis Roberto Giurastante Greenaction 
Transnational vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad iš Triesto pramoniniame regione esančios plieno liejyklos į 
orą išmetamos toksinės medžiagos kelia oro taršos pavojų. Liejyklos įrenginiai pasenę, 
atitinkamos valymo technologijos nėra įdiegtos. Atsižvelgdamas į kompetentingų valdžios 
institucijų ir gamyklos savininko aplaidumą peticijos pateikėjas prašo ES įsikišti iš dalies 
siekiant išspręsti problemas, kurių gali sukelti galimo liejyklos uždarymo ekonominiai ir 
socialiniai padariniai. Padėtį blogina ir kiti taršos šaltiniai, pavyzdžiui, komunalinių atliekų 
deginimas ir Triesto nuotekų valymo įmonė, kurių nė viena nesilaiko galiojančių teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. gegužės 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

„Peticijos pateikėjas yra susirūpinęs visoje šalia Triesto uosto esančioje jūros teritorijoje 
pramonės keliama tarša ir skundžiasi Triesto provincijoje esančios plieno gamyklos ir penkių 
vandentvarkos įrenginių, iš kurių į orą išmetama didelis toksinių teršalų, teršiančių jūros 
vandenį ir visos pasienio zonos orą, kiekis, eksploatavimo sąlygomis.

TIPK direktyva ir Miesto nuotekų valymo direktyva yra šioje srityje taikomi ES aplinkos 
teisės aktai. Direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (kodifikuota 
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Direktyvos 96/61/EB redakcija, toliau – TIPK direktyva)1 taikoma įrenginiams, 
naudojamiems metalams gaminti ir apdirbti, įskaitant įrenginius, naudojamus ketui arba 
plienui gaminti ir juodiesiems metalams apdirbti.

Remiantis šia direktyva reikalaujama, kad kompetentingos valdžios institucijos kiekvienam 
įrenginiui parengtų integruotą leidimą pasinaudojant geriausiais gamybos būdais siekiant 
užtikrinti aukštą visos aplinkos apsaugos lygį. Be to, reikalaujama, kad kompetentingos 
valdžios institucijos užtikrintų, kad įrenginį eksploatuojantis veiklos vykdytojas laikytųsi 
leidimo sąlygų.

Leidimai laikantis esamiems įrenginiams nustatytų reikalavimų turėjo būti išduoti iki 2007 m. 
spalio 30 d. Komisija 2008 m. gegužės 8 d. pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Italiją, kuri 
padarė menką pažangą išduodama leidimus pagal TIPK direktyvą.

Atsižvelgiant į šią peticiją Servolos geležies apdirbimo fabriko teritorijoje tikriausiai yra du į 
TIPK direktyvos taikymo sritį patenkantys įrenginiai: plieno gamykla LUCCHINI via Servola 
ir energijos gamybos įrenginys Centrale di Servola. Remiantis Italijos taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų registru2 ir pažymint, kad ši informacija nebūtinai yra 
atnaujinta, tik plieno gamykla turi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. Tačiau 
vien tik fakto, kad leidimas yra, nepakanka norint įvertinti, ar leidimas galioja ir atitinka TIPK 
direktyvos nuostatas.

Peticijoje taip pat nurodomas netinkamas nuotekų valymas Triesto provincijoje. Miesto 
nuotekų valymo direktyvoje3 nustatomas įpareigojimas užtikrinti visų daugiau nei 2 000 
gyventojų turinčių arba pagal nuotekų taršos ekvivalentą (gyventojų ekvivalentas) atitinkančių 
gyvenamųjų zonų arba zonų, kuriose vykdoma ūkinė veikla, nuotekų valymą. Triesto, 
Mudžos ir San Dorligo della Valle gyvenamosios zonos, be jokios abejonės, patenka į 
direktyvos taikymo sritį. Manydama, kad reikiamas biologinis nuotekų valymas atliekamas 
netinkamai, Komisija, kaip Sutarties sergėtoja, inicijavo pažeidimo procedūrą prieš Italiją dėl 
Miesto nuotekų valymo direktyvos nuostatų nesilaikymo.

Kalbant apie oro kokybę reglamentuojančių teisės aktų (Oro pagrindų direktyva 96/62/EB, 
Direktyva 1999/30/EB, kurioje nustatomos KD10 ir azoto dioksido metinės ribinės vertės, ir 
neseniai priimta direktyva dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje, kuri pakeis 
minėtas direktyvas4) nuostatų laikymąsi Komisija pažymi, kad Triesto zonoje KD10 ir azoto 
dioksido koncentracija viršija ribinę vertę bei leistiną nuokrypio ribą; tokia padėtis verčia 
priimti oro kokybės planą. Friulio-Venecijos Džulijos regionas parengė planą, kuriame 

                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.

2 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Centrale di Servola, 
http://aia.minambiente.it/DettaglioImpiantoPub.aspx?id=23 [vertinta 2008 m. liepos 28 d.].

3 OL L 135, 1991 5 30, p. 40.

4 Pagrindų direktyva 96/62/EB, OL L 296, 1996 11 21, p. 55; 1-oji antrinė Direktyva 1999/30/EB, OL L 163, 1999 6 29, 
p. 41; nauja direktyva dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje, OL L 152, 2008 6 11, p. 1.



CM\797191LT.doc 3/4 PE416.460v02-00

LT

nustatytos KD10 ir azoto dioksido mažinimo Triesto zonoje priemonės ir kuriame taip pat 
numatoma plėtoti specialų susitarimą (accordo di programma), skirtą remti Servolos plieno 
liejyklos pramoninę pertvarką. Komisija reikalaudama nuolat teikti atnaujintą planą stebės 
nustatytų priemonių plėtojimą.

Komisija padedama Italijos valdžios institucijų toliau tirs, kaip įgyvendinama Direktyva 
2008/1/EB aptariamų įrenginių atžvilgiu. Komisija taip pat prašys, kad Italijos valdžios 
institucijos pateiktų informaciją apie kitų atitinkamų Bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktų 
įgyvendinimą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Kaip aprašyta ankstesniame Komisijos atsakyme, įrenginys patenka į Direktyvos 2008/1/EB 
dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (kodifikuota Direktyvos 96/61/EB redakcija, 
toliau – TIPK direktyva)1 taikymo sritį.

Komisija šią problemą nagrinėjo padedama Italijos valdžios institucijų. Buvo pateikti 
klausimai apie leidimą, eksploatacines sąlygas ir įrenginio išmetamų teršalų stebėjimą bei 
apie įgyvendinimo priemones, jei ir kurių ėmėsi kompetentinga valdžios institucija. Taigi 
gauta tokia informacija:

- 2008 m. vasario mėn. kompetentinga Italijos valdžios institucija pagal TIPK direktyvos 
nuostatas išdavė leidimą Lucchini plieno liejyklai ir visai tiesiogiai susijusiai veiklai, kurią 
vykdo tas pats veiklos vykdytojas Servoloje. Tačiau, kadangi pramoninis kompleksas yra 
didelis, valdžios institucijos neįstengė nustatyti konkrečių peticijoje minimų įrenginių.

- Kalbant apie įrenginio eksploatavimo stebėjimą, kompetentinga valdžios institucija nustatė 
reikalavimus ir struktūrines priemones, kurias veiklos vykdytojas privalėjo įgyvendinti 
2008 m. Šios priemonės turėtų padėti sumažinti išmetamų sveikatai žalingų dalelių kiekį apie 
45 proc.

- Kompetentinga valdžios institucija 2009 m. vasario mėn. išsiuntė paskutinį įspėjimą dėl 
minėtų priemonių, skirtų aukštakrosnės eksploatavimui, nevykdymo ir pareikalavo, kad 
veiklos vykdytojas imtųsi visų tinkamų priemonių per 30 dienų nuo įspėjimo gavimo dienos.
Kadangi minėtos priemonės nebuvo įgyvendintos, 2009 m. kovo 12 d. aukštakrosnė buvo 
sustabdyta. Dėl šios priežasties darbą nutraukė didelė dalis plieno gamybos cechų.

- Kompetentinga valdžios institucija atliko keletą stebėjimo patikrinimų; veiklos vykdytojui 
pateikti keli pranešimai apie pažeidimą ir skirtą baudą.

- Kalbant apie oro kokybę, Italijos valdžios institucijos 2009 m. sausio mėn. pranešė 
Komisijai apie savo reikalavimą atleisti nuo įpareigojimo taikyti KD10 ribines vertes 67 oro 
kokybės zonose, įskaitant IT0602 zoną, kuriai priklauso Triesto miestas. Pagal Direktyvos 
2008/50/EB2 22 straipsnio 2 dalį valstybei narei gali būti leidžiama nevykdyti įpareigojimų 
                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.

2 OL L 152, 2008 6 11, p. 1.
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taikyti KD10 ribines vertes, jei siekiant iki 2005 m. užtikrinti atitiktį nacionaliniu, regionų ir 
vietos lygmenimis imamasi visų reikiamų priemonių ir jei taršos lygio viršijimas 
pagrindžiamas vietai būdingomis savybėmis, nepalankiomis klimato sąlygomis arba 
tarpvalstybine tarša ir yra parengtas oro kokybės planas, kuriame nurodoma, kad atitiktis 
ribinėms vertėms bus pasiekta nepasibaigus naujam terminui.

Komisija įvertino Italijos pranešimą ir 2009 m. rugsėjo 28 d. priėmė sprendimą 
(C (2009) 7390 galutinis), kuriame ji teigia nesutinkanti atleisti nuo įpareigojimo taikyti 
KD10 dienos ir metines ribines vertes IT0602 zonoje, nes dėl informacijos trūkumo nebuvo 
tinkamai įrodyta, kad atitiktis ribinėms vertėms gali būti užtikrinta iki išimties taikymo 
termino pabaigos 2011 m. Taigi KD10 ribinės vertės ir toliau bus taikomos neleidžiant nuo jų 
nukrypti zonose, dėl kurių pareikštas nesutikimas.

Iš naujausių oro kokybės duomenų, kuriuos 2008 m. spalio 20 d. Italijos valdžios institucijos 
oficialiai pateikė Komisijai, matyti, kad 2008 m. oro kokybės zona IT0602 atitiko KD10 
dienos ribines vertes ir kad azoto dioksido (NO2) koncentracija viršijo metinę ribinę vertę, 
kuri įsigalios 2010 m.

Išvada

Atsižvelgiant į naujausius oro kokybės duomenis ir nutraukus aukštakrosnės darbą Komisija 
negali nustatyti Oro kokybės ir TIPK direktyvų pažeidimo. Tačiau Komisija ir toliau stebės 
KD10 ir azoto dioksido koncentraciją šioje ir kitose oro kokybės zonose Italijoje.“


