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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1459/2007, ko Greenaction Transnational vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais Roberto Giurastante, par atmosfēras piesārņojumu 
Itālijas un Slovēnijas robežas piekrastes reģionā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka pastāv atmosfēras piesārņojuma briesmas no 
tēraudlietuves toksiskajām emisijām Triestes rūpnieciskajā rajonā. Rūpnīca ir novecojusi, un 
tai nav pienācīgu attīrīšanas iekārtu. Ņemot vērā kompetento iestāžu un rūpnīcas īpašnieka 
nolaidību, lūgumraksta iesniedzējs lūdz ES iejaukties, daļēji, lai risinātu rūpnīcas iespējamās 
slēgšanas ekonomiskās un sociālās sekas. Situāciju pasliktina citu piesārņojuma avotu 
klātbūtne, piemēram, pašvaldības atkritumu dedzināšanas iekārta un Triestes notekūdeņu 
attīrīšanas iekārta, kas abas neatbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 29. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par rūpniecisko piesārņojumu visā Triestes ostas jūras 
teritorijā un īpaši sūdzas par tēraudlietuves un piecu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības 
apstākļiem Triestes provincē, kas ir būtisks toksisko emisiju avots un piesārņo jūras ūdeni un 
gaisu visā robežas reģionā.

Piemērojamie ES vides tiesību akti ir IPNK direktīva un Direktīva par komunālo notekūdeņu 
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attīrīšanu. Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli1

(Direktīvas 96/61/EK kodificēta versija, turpmāk tekstā – IPNK direktīva) attiecas uz metālu 
ražošanas un pārstrādes iekārtām, tostarp čuguna vai tērauda ražošanas iekārtām un krāsaino 
metālu pārstrādes iekārtām.

Šī direktīva nosaka, ka kompetentās iestādes, ņemot vērā labākās pieejamās metodes, katrai 
iekārtai izdod integrētu atļauju, lai nodrošinātu augstu vides aizsardzības līmeni kopumā. 
Kompetentajām iestādēm arī jānodrošina, lai iekārtas ekspluatācijas laikā tās operators 
ievērotu atļaujas izsniegšanas nosacījumus.

Termiņš atļauju izsniegšanai, lai panāktu pašreizējo iekārtu atbilstību prasībām, bija 
2007. gada 30. oktobris. Komisija 2008. gada 8. maijā uzsāka pārkāpumu procedūru pret 
Itāliju, jo nebija izpildītas attiecīgās prasības saistībā ar atļauju izsniegšanu saskaņā ar IPNK 
direktīvu.

Ņemot vērā lūgumrakstā sniegto informāciju, iespējams, ka „Servola Ironworks area”
teritorijā atrodas divas iekārtas, uz ko attiecas IPNK direktīva – tēraudlietuve „LUCCHINI via 
Servola” un enerģētikas uzņēmums „Centrale di Servola”. Saskaņā ar Itālijas IPNK atļauju 
reģistra2 sniegto informāciju un, ņemot vērā to, ka šī informācija var nebūt atjaunināta, tikai 
tēraudlietuvei ir izdota IPNK atļauja. Lai gan ir zināms, ka atļauja ir izdota, nav iespējams 
spriest par to, vai atļauja ir spēkā esoša un atbilst IPNK direktīvas noteikumiem.

Lūgumrakstā ir arī minēts, ka Triestes provincē nav nodrošināta atbilstoša ūdens attīrīšanas 
sistēma. Direktīvā par komunālo notekūdeņu attīrīšanu3 noteikts pienākums nodrošināt 
notekūdeņu attīrīšanu apdzīvotās vietās vai vietās, kur saimnieciskajā darbībā ir iesaistīti 
vairāk kā 2000 iedzīvotāji vai ekvivalents skaits attiecībā uz ūdens piesārņošanu („iedzīvotāju 
ekvivalents”). Apdzīvotās vietas Trieste, Muggia un San Dorligo della Valle neapšaubāmi 
ietilpst direktīvas darbības jomā. Ņemot vērā to, ka nav nodrošināta pienācīga bioloģisko 
notekūdeņu attīrīšana, Komisija kā Līguma sargs jau ir uzsākusi pārkāpuma procedūru pret 
Itāliju par neatbilstību Direktīvai par komunālo notekūdeņu attīrīšanu.

Attiecībā uz atbilstību gaisa kvalitātes tiesību aktiem (Gaisa pamatdirektīva 96/62/EK, 
Direktīva 1999/30/EK, kur noteiktas PM10 un slāpekļa oksīda gada robežvērtības, un nesen 
pieņemtā direktīva par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai, ar ko aizstās iepriekš 
minētās direktīvas4) Komisija norāda, ka Triestes reģionā, kur PM10 un slāpekļa oksīda 
koncentrācija pārsniedz noteikto robežvērtību un pieļaujamo robežu, ir nepieciešams pieņemt 
gaisa kvalitātes plānu. Friuli Venezia Giulia reģionā ir pieņemts šāds plāns, kurā noteikti 
pasākumi, lai samazinātu PM10 un slāpekļa dioksīda līmeni Triestes reģionā, un kurā noteikta 

                                               
1 OV, L 24, 29.1.2008., 8. lpp.

2 IPNK atļauja - „Centrale di Servola” http://aia.minambiente.it/DettaglioImpiantoPub.aspx?id=23 (skatīts 
2008. gada 28. jūlijā).
3 OV, L 135, 30.5.1991., 40. lpp.

4  Pamatdirektīva 96/62/EK, OV, L 296, 21.11.1996., 55. lpp.; pirmā atvasinātā Direktīva 1999/30/EK, OV, L 163, 
29.6.1999., 41. lpp.; jaunā direktīva par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai, OV, L 152, 11.6.2008., 
1. lpp.
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arī nepieciešamība sagatavot īpašu nolīgumu (accordo di programma) nolūkā atbalstīt 
Servola tēraudlietuves pārstrukturēšanu. Komisija, nosakot nepieciešamību regulāri atjaunināt 
plānu, sekos līdzi noteikto pasākumu īstenošanai.

Komisija turpinās sadarboties ar Itālijas iestādēm, lai noskaidrotu, vai attiecībā uz 
iesaistītajām iekārtām tiek piemēroti Direktīvas 2008/1/EK noteikumi. Komisija arī lūgs 
informāciju Itālijas iestādēm par citu būtisku Kopienas vides aizsardzības tiesību aktu 
piemērošanu.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Kā Komisija norādīja savā iepriekšējā atbildē, uz iekārtu attiecas Direktīva 2008/1/EK par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli1 (Direktīvas 96/61/EK kodificētā versija, 
turpmāk tekstā — IPNK direktīva).

Komisija šo lietu izmeklēja ar Itālijas varas iestāžu palīdzību. Tika uzdoti jautājumi par 
iekārtas atļauju, ekspluatācijas nosacījumiem un emisiju uzraudzību, kā arī par piespiedu 
izpildes pasākumiem, ja tādi ir, ko ir noteikusi kompetentā varas iestāde. Pamatojoties uz to, 
tika iegūta turpmāk norādītā informācija.

- Kompetentās Itālijas varas iestādes 2008. gada februārī saskaņā ar IPNK direktīvu izsniedza 
atļauju, kas attiecas uz „Lucchini” tēraudlietuvi un visām attiecīgā operatora veiktajām tieši 
saistītajām darbībām Servola teritorijā. Tomēr ražošanas kompleksa lielās platības dēļ varas 
iestādes nespēja noteikt lūgumrakstā minētās konkrētās iekārtas.

- Attiecībā uz iekārtas ekspluatācijas uzraudzību kompetentā iestāde izvirzīja vairākas 
prasības un strukturālus pasākumus, ko operatoram vajadzēja īstenot 2008. gadā. Minētajiem 
pasākumiem vajadzētu samazināt daļiņu emisijas par aptuveni 45 %.

- Kompetentā iestāde 2009. gada februārī izteica pēdējo brīdinājumu par šo pasākumu 
neīstenošanu saistībā ar domnas ekspluatāciju un pieprasīja, lai operators veiktu atbilstīgus 
pasākumus 30 dienu laikā no brīdinājuma dienas. Tā kā vajadzīgie pasākumi netika veikti, 
domnas ekspluatācija tika apturēta 2009. gada 12. martā. Tā rezultātā tika apturēta arī 
ievērojami liela daļa tērauda ražošanas procesu.

- Kompetentā varas iestāde veica vairākas uzraudzības pārbaudes, un operatoram tika 
iesniegti vairāki paziņojumi par pārkāpumiem un sankcijām.

- Attiecībā uz gaisa kvalitāti Itālijas varas iestādes 2009. gada janvārī ziņoja Komisijai par 
pieprasījumu saistībā ar atbrīvojumu no pienākuma piemērot PM10 robežvērtības 67 gaisa 
kvalitātes zonās, tostarp IT0602 zonā, kurai pieder Triestes pilsēta. Saskaņā ar Direktīvas 
2008/50/EK2 22. panta 2. punktu dalībvalsti var atbrīvot no pienākuma piemērot PM10 

robežvērtības, ja ir veikti visi atbilstīgie samazināšanas pasākumi valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī, lai panāktu atbilstību līdz noteiktajam 2005. gada termiņam, un, ja galvenais 
                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.

2 OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.
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pārsniegšanas iemesls ir skaidrojams ar izplatības īpašībām, kas saistītas ar atrašanās vietu, 
nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem vai piesārņojuma pārrobežu raksturu, un, ja gaisa 
kvalitātes plāns ir izstrādāts tā, lai atbilstība robežvērtībām tiktu sasniegta pirms jaunā termiņa 
beigām.

Komisija ir izvērtējusi Itālijas ziņojumu un 2009. gada 28. septembrī pieņēmusi Lēmuma 
C(2009) 7390 galīgo versiju, kurā izvirzīti iebildumi pret atbrīvojumu no pienākuma piemērot 
PM10 dienas vai gada robežvērtības IT0602 zonā, pamatojoties uz to, ka informācijas trūkuma 
dēļ tajā nav pilnībā uzskatāmi parādīts, ka atbilstība robežvērtībām ir sasniedzama līdz 
atbrīvojuma termiņa beigām 2011. gadā. Tādēļ iebildumos norādīts, ka PM10 robežvērtības arī 
turpmāk tiks piemērotas bez pielaides robežas attiecīgajās zonās.

Jaunākie pilnīgākie gaisa kvalitātes dati, ko Itālijas varas iestādes oficiāli paziņojušas 
Komisijai 2008. gada 20. oktobrī, liecina, ka IT0602 gaisa kvalitātes zona 2008. gadā bija 
atbilstīga PM10 dienas robežvērtībai un ka slāpekļa dioksīda (NO2) koncentrācija pārsniedza 
gada robežvērtību, kas stāsies spēkā 2010. gadā.

Secinājumi

Ņemot vērā jaunākos gaisa kvalitātes datus un pēc domnas ekspluatācijas pārtraukšanas, 
Komisija nekonstatēja Gaisa kvalitātes pamatdirektīvas un IPNK direktīvas pārkāpumu.
Tomēr Komisija turpinās PM10 un NO2 līmeņa uzraudzību gan minētajā zonā, gan citās gaisa 
kvalitātes zonās Itālijā.”


