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Dotyczy: Petycji 1459/2007, którą złożył Roberto Giurastante (Włochy) w imieniu 
organizacji Greenaction Transnational, w sprawie zanieczyszczenia 
atmosferycznego w przybrzeżnym transgranicznym regionie Włoch
i Słowenii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że istnieje ryzyko zanieczyszczenia atmosfery spowodowanego 
toksycznymi emisjami z huty stali znajdującej się w regionie przemysłowym Triest. Zakład 
jest przestarzały i nie dysponuje odpowiednią technologią oczyszczania. Biorąc pod uwagę 
zaniedbania ze strony właściwych władz oraz właściciela przedmiotowego zakładu 
przemysłowego, składający petycję zwraca się do UE o interwencję i częściowo
o złagodzenie gospodarczych i społecznych konsekwencji ewentualnego zamknięcia tego 
zakładu. Sytuacja staje się coraz gorsza z uwagi na obecność innych źródeł zanieczyszczenia, 
takich jak miejska spalarnia odpadów oraz oczyszczalnia ścieków w miejscowości Triest,
z których żadne nie spełnia obowiązujących przepisów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Składający petycję wyraża zaniepokojenie związane z zanieczyszczeniem przemysłowym na 
całym obszarze morskim portu Triest, a w szczególności zgłasza skargę dotyczącą warunków 
działania huty stali i pięciu oczyszczalni ścieków położonych w prowincji Triest
i odpowiedzialnych za znaczne emisje toksycznych związków, które zanieczyszczają wodę 
morską i powietrze całego obszaru przygranicznego.
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Właściwym prawodawstwem UE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego są w tym 
wypadku: dyrektywa IPPC i dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. 
Dyrektywa 2008/1/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli1 (skodyfikowana wersja dyrektywy 96/61/WE, zwana dalej dyrektywą IPPC) 
obejmuje instalacje do produkcji i obróbki metali, w tym instalacje do produkcji surówki 
odlewniczej i stali oraz instalacje obróbki metali żelaznych.

Zgodnie z przedmiotową dyrektywą właściwe ograny mają obowiązek sporządzania 
zintegrowanego zezwolenia dla poszczególnych instalacji, opartego na najlepszych 
dostępnych technikach, w celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony środowiska 
naturalnego jako całości. Właściwe organy mają również obowiązek zapewnienia 
przestrzegania warunków zezwolenia przez operatora podczas użytkowania instalacji.

Termin wydawania zgodnych z wymogami zezwoleń dla istniejących instalacji wyznaczono 
na 30 października 2007 r. Dnia 8 maja 2008 r. Komisja Europejska wszczęła przeciwko 
Włochom procedurę w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego z uwagi 
na znikome postępy w zakresie wydawania zezwoleń zgodnych z dyrektywą IPPC. 

W odniesieniu do przedmiotowej petycji, prawdopodobnie istnieją dwie instalacje na obszarze 
„huty żelaza Servola”, które podlegają przepisom dyrektywy IPPC: huta stali „LUCCHINI 
via Servola” i elektrownia „Centrale di Servola”. Według włoskiego rejestru zezwoleń IPPC2

(mając na uwadze, że zawarte tam informacje nie muszą być aktualne) jedynie huta stali ma 
zezwolenie IPPC. Należy podkreślić, że samo istnienie zezwolenia nie jest wystarczającym 
argumentem pozwalającym ocenić, czy zezwolenie jest ważne i zgodne z przepisami 
dyrektywy IPPC.

W treści petycji wspomniano również o niewłaściwym oczyszczaniu ścieków w prowincji 
Triest. Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych3 ustanawia obowiązek 
oczyszczania ścieków dla wszystkich obszarów mieszkalnych i obszarów prowadzenia 
działalności gospodarczej zamieszkałych przez ponad 2 000 mieszkańców lub równoważną 
liczbę wyrażoną w zanieczyszczeniu ścieków („równoważne liczby mieszkańców”). Obszary 
mieszkalne Triest, Muggia i San Dorligo della Valle bez wątpienia podlegają przepisom tej 
dyrektywy. Zważywszy na brak właściwego oczyszczania biologicznych ścieków 
komunalnych, Komisja Europejska, stojącej na straży traktatu, wszczęła już postępowanie
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Włochom za 
niezachowanie zgodności z przepisami dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych.

W odniesieniu do zgodności z prawodawstwem dotyczącym jakości powietrza (dyrektywa 
ramowa w sprawie powietrza 96/62/WE, dyrektywa 1999/30/WE, w której określono roczne 
dopuszczalne wartości dla PM10 i dwutlenku azotu oraz niedawno przyjęta dyrektywa
w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i w sprawie czystszego powietrza dla Europy, 

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.01.2008, s. 8.
2 Zezwolenie IPPC – Centrale di Servola http://aia.minambiente.it/DettagliolmpiantoPub.aspx?id=23 [stan na 

dzień 28 lipca 2008 r.].
3 Dz.U. L 135 z 30.05.1991, s. 40.
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która zastąpi wspomniane wyżej dyrektywy1), Komisja Europejska zauważa, że na obszarze 
Triestu stężenia PM10 i dwutlenku azotu przekraczają wartość dopuszczalną powiększoną
o margines tolerancji, co oznacza konieczność przyjęcia planu dotyczącego jakości powietrza. 
Region Friuli Venezia Giulia przyjął dla strefy taki plan, który określa środki zmniejszenia 
stężenia PM10 i dwutlenku azotu w strefie Triest oraz obejmuje opracowanie konkretnej 
umowy (accordo di programma) w celu wsparcia ponownego przekształcenia huty stali 
Servola. Komisja Europejska za pośrednictwem wymaganych regularnych i aktualnych 
informacji na temat tego planu będzie śledziła rozwój wskazanych środków.

Komisja Europejska z pomocą władz Włoch będzie dalej badała wdrażanie dyrektywy 
2008/1/WE w przedmiotowych instalacjach. Ponadto Komisja Europejska zwróci się do 
władz Włoch o dostarczenie informacji na temat wdrożenia pozostałego właściwego 
prawodawstwa Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Jak opisano w poprzednim komunikacie Komisji, przedmiotowa instalacja wchodzi w zakres 
dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli2 (skodyfikowana wersja dyrektywy 96/61/WE, zwana dalej dyrektywą IPPC).

Komisja zbadała sprawę przy pomocy władz włoskich. Postawiono pytania dotyczące 
pozwolenia, warunków eksploatacji oraz monitoringu emisji z instalacji, jak również środków 
wykonawczych podjętych przez właściwy organ, o ile takowe zastosowano. Na tej podstawie 
uzyskano następujące informacje:

- w lutym 2008 r. właściwy organ włoski wydał pozwolenie zgodnie z dyrektywą IPPC 
obejmujące hutę stali Lucchini i wszystkie bezpośrednio związane działania tego samego 
prowadzącego podejmowane na obszarze Servola. Jednak ze względu na ogromne rozmiary 
tego kompleksu przemysłowego władze nie były w stanie dokładnie zidentyfikować instalacji, 
do których odniesiono się w przedmiotowej petycji;

- w odniesieniu do monitorowania funkcjonowania instalacji właściwy organ narzucił szereg 
wymogów i środków strukturalnych, które prowadzący musiał wdrożyć w 2008 roku. Środki 
te powinny doprowadzić do redukcji emisji cząstek stałych o mniej więcej 45%;

- w lutym 2009 r. właściwy organ wydał ostateczne ostrzeżenie w związku z niewdrożeniem 
takich środków w odniesieniu do działania wielkiego pieca i zażądał od prowadzącego 
podjęcia właściwych działań w ciągu 30 dni od otrzymania tego ostrzeżenia. Ponieważ 
wymagane działania nie zostały przeprowadzone, wielki piec przestał funkcjonować w dniu
12 marca 2009 r. W efekcie wstrzymano też znaczną część działań z zakresu produkcji stali;

- właściwy organ przeprowadził liczne kontrole monitorujące i wydał prowadzącemu kilka 
powiadomień o naruszeniu oraz o nałożeniu grzywny;
                                               
1 Dyrektywa ramowa 96/62/WE, Dz.U. L 296 z 21.11.1996, s. 55; dyrektywa pochodna 1999/30/WE, Dz.U. L

163 z 29.06.1999, s. 41; nowa dyrektywa w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i w sprawie czystszego 
powietrza dla Europy, Dz.U. L 152 z 11.06.2008, s. 1.

2 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
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- w odniesieniu do jakości powietrza władze włoskie powiadomiły Komisję w styczniu
2009 r. o wniosku o wyłączenie z obowiązku stosowania wartości dopuszczalnych dla PM10
w 67 strefach jakości powietrza, w tym w strefie IT0602, do której należy miasto Triest. 
Zgodnie z art. 22 ust. 2 dyrektywy 2008/50/WE1 państwo członkowskie może zostać 
wyłączone z obowiązku stosowania wartości dopuszczalnych dla PM10, jeśli podjęto wszelkie 
odpowiednie środki redukcji na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
dotrzymania terminu 2005 r. oraz jeśli zasadniczy powód przekroczenia można powiązać ze
szczególnymi lokalnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, niekorzystnymi 
warunkami klimatycznymi lub transgranicznym charakterem zanieczyszczenia, a opracowany 
plan ochrony jakości powietrza wykazuje, że zgodność z wartościami dopuszczalnymi 
zostanie osiągnięta przed upływem nowego terminu.

Komisja dokonała oceny włoskiego powiadomienia i przyjętej w dniu 28 września 2009 r.
decyzji końcowej C(2009)7390 wersja ostateczna, w których zawarto sprzeciw wobec 
wyłączenia z obowiązku stosowania dziennych i rocznych wartości dopuszczalnych dla PM10
w strefie IT0602 ze względu na to, iż na skutek braku informacji nie wykazano w pełni, że 
zgodność z wartościami dopuszczalnymi można uzyskać do końca okresu wyłączenia 
przypadającego w 2011 roku. W rezultacie wartości dopuszczalne PM10 nadal będą 
obowiązywać bez zastosowania marginesu tolerancji w strefach, których dotyczył sprzeciw.

Najnowsze dane dotyczące jakości powietrza, oficjalnie przekazane Komisji przez władze 
włoskie w dniu 20 października 2008 r., wskazują, że w 2008 r. jakość powietrza w strefie
IT0602 była zgodna z dziennymi wartościami dopuszczalnymi dla PM10 oraz że stężenie 
dwutlenku azotu (NO2) przekroczyło roczną wartość dopuszczalną, która zacznie 
obowiązywać w 2010 r.

Wniosek

W świetle niedawno uzyskanych danych dotyczących jakości powietrza i po zaprzestaniu 
działalności wielkiego pieca Komisja nie może stwierdzić naruszenia dyrektywy w sprawie 
jakości powietrza ani dyrektywy IPPC. Komisja będzie jednak nadal monitorować poziomy
PM10 i NO2 w tej i w innych strefach jakości powietrza we Włoszech.

                                               
1 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1.


