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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0760/2007, του Cosimo Fracasso, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προειδοποίηση για διοξίνες στο Taranto

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων προειδοποιεί για μεγάλη συγκέντρωση διοξινών στην ατμόσφαιρα εξαιτίας 
επιβλαβών εκπομπών από βιομηχανική μονάδα στο Taranto, αναφέροντας ότι η μόλυνση 
αυτή (δεδομένου ότι η μονάδα του Taranto ευθύνεται περίπου για το ένα τρίτο των εκπομπών 
διοξινών σε εθνικό επίπεδο) είναι ανεκτή λόγω του εθνικού διατάγματος του 2006, με το 
οποίο αυξήθηκαν οι ανώτατες τιμές για τις διοξίνες στην ατμόσφαιρα, επιτρέποντας 
ποσότητα 100.000 φορές μεγαλύτερη από αυτή που επιτρέπεται για τους αποτεφρωτές. Για 
τον λόγο αυτόν, ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση της Ένωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

Ο αναφέρων εκφράζει τις ανησυχίες του για τις συνθήκες λειτουργίας και το επίπεδο των 
εκπομπών μιας συγκεκριμένης βιομηχανικής εγκατάστασης, και συγκεκριμένα της 
χαλυβουργίας ILVA που βρίσκεται στην περιοχή του Taranto, στην Ιταλία. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, οι εκπομπές από την εγκατάσταση αυτή προκαλούν σοβαρά περιβαλλοντικά 
προβλήματα.

Το παράρτημα Ι της οδηγίας 96/61/ΕΚ1 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο 

                                               
1 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26.
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της ρύπανσης (οδηγία ΟΠΕΡ) απαριθμεί τις κατηγορίες βιομηχανικών δραστηριοτήτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η χαλυβουργία ILVA στο Taranto 
πραγματοποιεί αρκετές από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα αυτό.

Η οδηγία ΟΠΕΡ απαιτεί οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της να 
λειτουργούν σύμφωνα με άδειες που πρέπει να περιλαμβάνουν οριακές τιμές εκπομπών, 
βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ), σχεδιασμένες να αποτρέπουν και, όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό, γενικά να περιορίζουν τις εκπομπές και τον αντίκτυπο στο περιβάλλον 
συνολικά. Η αποτροπή ή η μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος 
πρέπει επομένως να επιτυγχάνονται μέσω περιβαλλοντικών αδειών που εκδίδονται σύμφωνα 
με την οδηγία ΟΠΕΡ.

Η οδηγία ΟΠΕΡ εφαρμόζεται από την 30ή Οκτωβρίου 1999 σε νέες εγκαταστάσεις, καθώς 
και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις όταν ο φορέας εκμετάλλευσης προτίθεται να 
πραγματοποιήσει «ουσιαστικές μεταβολές» (αλλαγές που ενδέχεται να έχουν σημαντικό 
αρνητικό αντίκτυπο σε ανθρώπους ή στο περιβάλλον). Τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή τους 
μεταβατική περίοδο έως τις 30 Οκτωβρίου 2007 για να διασφαλίσουν την πλήρη 
συμμόρφωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων με την οδηγία. 

Η Επιτροπή ενέκρινε σειρά εγγράφων αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) που 
καλύπτουν τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ, τα 
οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές κατά τον καθορισμό οριακών 
τιμών εκπομπών βάσει ΒΔΤ, αντίστοιχων παραμέτρων ή τεχνικών μέτρων για τέτοιες 
εγκαταστάσεις.

Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα που εγείρει ο αναφέρων, η ανάλυση της Επιτροπής 
είναι η ακόλουθη:

1. Η Επιτροπή έχει ενημερωθεί για το ζήτημα των εκπομπών από την χαλυβουργική μονάδα 
ILVA όπως περιγράφεται στην αναφορά και, δεδομένων των ανησυχιών που έχουν 
εκφραστεί, ζήτησε πληροφορίες από τις ιταλικές αρχές σχετικά με τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί ή που πρόκειται να ληφθούν προκειμένου να συμμορφωθεί η συγκεκριμένη 
εγκατάσταση με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΟΠΕΡ·

2. Η Επιτροπή έλαβε απαντήσεις από το περιφερειακό υπουργείο οικολογίας της 
περιφέρειας της Απουλίας και από το ιταλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Προστασίας 
των Φυσικών και Θαλάσσιων Πόρων. Αμφότερες οι απαντήσεις επιβεβαιώνουν το 
γεγονός ότι η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ, δηλώνουν 
όμως ακόμη ότι δεν διαθέτει άδεια εκδοθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης 
οδηγίας. 

3. Επιπλέον, αμφότερες οι απαντήσεις επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η Ιταλία ενέκρινε το 
νομοθετικό διάταγμα αριθ. 180 της 30ής Οκτωβρίου 2007 που παρατείνει την προθεσμία 
εφαρμογής της ΟΠΕΡ σε ό,τι αφορά την έκδοση ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών 
αδειών, και ορίζει την 31η Μαρτίου 2008 ως την προθεσμία μέχρι την οποία οι 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της οδηγίας 
ΟΠΕΡ.
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Βάσει των ανωτέρω πληροφοριών, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ιταλία παραβιάζει την οδηγία 
ΟΠΕΡ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης 
της κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη μεταφορά 
στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της οδηγίας ΟΠΕΡ στην Ιταλία.

4. Απάντηση της Επιτροπής (επιβεβαίωση της προφορικής παρουσίασης της 3ης 
Νοεμβρίου 2009), που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Όπως ανακοινώθηκε ήδη στο Κοινοβούλιο, η Επιτροπή είχε επικοινωνήσει με τις ιταλικές 
αρχές προκειμένου να λάβει πληροφορίες για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/1/ΕΚ1 σχετικά 
με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία ΟΠΕΡ) όσον αφορά τη 
χαλυβουργική μονάδα ILVA.

Οι απαντήσεις των ιταλικών αρχών επιβεβαίωσαν ότι η οδηγία ήταν εφαρμόσιμη στην εν 
λόγω εγκατάσταση, αλλά δεν είχε εκδοθεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 της 
οδηγίας ΟΠΕΡ. Το άρθρο 5, παράγραφος 1 απαιτεί πλήρη συμμόρφωση όλων των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων έως τις 30 Οκτωβρίου 2007. Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν, 
επίσης, ότι αρκετές άλλες εγκαταστάσεις παραβίαζαν την οδηγία ΟΠΕΡ επειδή δεν διέθεταν 
άδειες εκδοθείσες σύμφωνα με την οδηγία.

Ως εκ τούτου, στις 8 Μαΐου 2008 κινήθηκε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας για 
την παραβίαση της οδηγίας ΟΠΕΡ. Κατόπιν αξιολόγησης των απαντήσεων που εστάλησαν 
από τις ιταλικές αρχές, προέκυψε ότι εξακολουθούσαν να εκκρεμούν οι άδειες πολλών 
εγκαταστάσεων στην εθνική επικράτεια της χώρας δυνάμει της οδηγίας ΟΠΕΡ και, κατά 
συνέπεια, στις 2 Φεβρουαρίου 2009, εκδόθηκε αιτιολογημένη γνώμη. 

Η Ιταλία απάντησε στην αιτιολογημένη γνώμη τον Απρίλιο του 2009. Η Επιτροπή ανέλυσε 
τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν και, καθώς διαπίστωσε ότι η Ιταλία εξακολουθούσε να 
μην έχει αντιμετωπίσει τις ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας ΟΠΕΡ, 
αποφάσισε να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. II), που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Η Επιτροπή παρέπεμψε την Ιταλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη 
συμμόρφωσής της με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/1/ΕΚ2 σχετικά με τη ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία ΟΠΕΡ).

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην απόφαση της 31ης Μαρτίου 20113, 
αποφάνθηκε ότι «η ιταλική Δημοκρατία δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της δυνάμει του 
άρθρου 5, παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο 
της ρύπανσης (κωδικοποιημένη έκδοση), παραλείποντας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, 
προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν μέσω της χορήγησης αδειών βάσει των 
άρθρων 6 και 8 της εν λόγω οδηγίας ή, επανεξετάζοντας και, όπου είναι απαραίτητο, 

                                               
1 ΕΕ L 24, της 29.1.2008, σ. 8-29.
2 ΕΕ L 24, της 29.1.2008, σ. 8-29.
3 C-50/10
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αναθεωρώντας τους όρους, ότι όλες οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 2, παράγραφος 4 της οδηγίας λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 3, 
7, 9, 10, 13, 14, στοιχεία α και β και 15, παράγραφος 2 της παρούσης οδηγίας».

Η Επιτροπή θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την 
απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. III), που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013.

H ILVA υπόκειται σε διάφορες οδηγίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της 
οδηγίας 2008/1/EΚ1 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 
(οδηγία ΟΠΕΡ). Η οδηγία ΟΠΕΡ απαιτεί οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της να λειτουργούν σύμφωνα με άδειες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οριακές 
τιμές εκπομπών βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) για την πρόληψη και, όπου 
αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό, για τη γενική μείωση των εκπομπών και των επιπτώσεων για 
το περιβάλλον στο σύνολό του. 
Η οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών 2010/75/ΕΕ2 (ΟΒΕ) θα αντικαταστήσει την οδηγία 
ΟΠΕΡ στις 07/01/2014 και θα εφαρμόζεται στην ILVA από την ημερομηνία αυτή. Βάσει της 
ΟΒΕ, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές για κάθε βιομηχανικό κλάδο. Η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2012/135/ΕΕ3

που περιλαμβάνει τα συμπεράσματα για τις ΒΔΤ για τον κλάδο της παραγωγής σιδήρου και 
χάλυβα εκδόθηκε στις 28/02/2012 και δημοσιεύτηκε στις 08/03/2012, προβλέποντας 
προθεσμία τεσσάρων ετών για την πλήρη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων.
Η μονάδα σιδήρου και χάλυβα ILVA έλαβε στις 4 Αυγούστου 2011 ολοκληρωμένη άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία ΟΠΕΡ, και η άδεια αυτή αναθεωρήθηκε με το υπουργικό διάταγμα 
αριθ. 547 της 26ης Οκτωβρίου 2012 προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την 
ΟΒΕ και την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2012/135/ΕΕ.

Σε συνέχεια όχι μόνο της παρούσας αναφοράς, αλλά και πολλών καταγγελιών, η Επιτροπή 
κίνησε έρευνα (μέσω του EU-Pilot) στις 26 Μαρτίου 2012 προκειμένου να παρακολουθεί 
στενότερα τη συμμόρφωση της μονάδας ILVA στη προαναφερόμενη νομοθεσία. 

Η μονάδα υποβλήθηκε σε έρευνες και σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες κατέληξαν στην 
απαγγελία κατηγοριών ποινικού χαρακτήρα και στη λήψη μέτρων ασφαλείας. Τον Ιούλιο του 
2012 οι δικαστικές αρχές διέταξαν τη θέση υπό μεσεγγύηση βασικών τμημάτων της μονάδας 
ILVA τα οποία, λόγω των περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας που 
προκαλούνταν από τις εκπομπές διοξινών και άλλων χημικών ουσιών, θα έπρεπε να 
συμμορφωθούν με τις σχετικές περιβαλλοντικές και υγειονομικές απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας εφαρμόζοντας την οδηγία ΟΠΕΡ και τη λοιπή σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

Στις 27 Νοεμβρίου, ένα εθνικό δικαστήριο επέβαλε το κλείσιμο της ILVA για μη 
συμμόρφωση στη δικαστική απόφαση του Ιουλίου 2012.  Ωστόσο, στις 3 Δεκεμβρίου 2012 η 
κυβέρνηση εξέδωσε το νομοθετικό διάταγμα αριθ.  207 που επιτρέπει τη συνέχιση της 
λειτουργίας της ILVA υπό τους εξής, ιδίως, όρους:

                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8.
2 ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17.
3 ΕΕ L 70 της 8.3.2012, σ. 63.
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 πρέπει να τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στην ολοκληρωμένη άδεια η οποία 
εκδόθηκε στις 4 Ιουλίου και αναθεωρήθηκε με το υπουργικό διάταγμα αριθ. 547 της 
26ης Οκτωβρίου 2012·

 πρέπει να ορισθεί ένας ανεξάρτητος και ικανός «φύλακας» για την ILVA προκειμένου 
να παρακολουθεί τη τήρηση των σχετικών απαιτήσεων·

 ο φορέας εκμετάλλευσης της ILVA πρέπει να αποστέλλει έκθεση εφαρμογής στην 
αρμόδια αρχή κάθε 3 μήνες·

 η αρμόδια αρχή θα διαθέτει άμεση πρόσβαση στο σύστημα παρακολούθησης 
εκπομπών της ILVA, ενώ τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των εκπομπών και 
οι επικαιροποιημένοι όροι της άδειας θα δημοσιοποιούνται στον επίσημο ιστότοπο 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2012, την 1η Μαρτίου 2013 και στις 8 Ιουλίου 2013 η Επιτροπή 
απηύθυνε μια νέα δέσμη λεπτομερών ερωτήσεων στην Ιταλία, προκειμένου να

 επιβεβαιώσει την εκπλήρωση των ανωτέρω όρων·
 αξιολογήσει πλήρως τη συμμόρφωση της αναθεωρημένης άδειας με την εφαρμοστέα 

νομοθεσία της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα·

 ελέγξει τη συμμόρφωση στην πράξη της λειτουργίας της μονάδας προς τους όρους της 
άδειας·

 ελέγξει τη διαχείριση των αποβλήτων και των λυμάτων που παράγονται από την 
ILVA·

 ελέγξει τη πιθανή παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή που προβλέπεται στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

 ελέγξει εάν οι εθνικές αρχές χειρίζονται το θέμα κατά τρόπο ικανοποιητικό.

Επιπλέον, η Επιτροπή κάλεσε τις ιταλικές αρχές να υποβάλλουν, κάθε τρεις μήνες, μια 
επικαιροποιημένη κατάσταση των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί, και ένα λεπτομερές σχέδιο 
δράσης για τα προγραμματιζόμενα μέτρα μαζί με ένα χρονοδιάγραμμα και τα σημαντικά 
στάδια, συμπεριλαμβανομένων δημοσιονομικών διατάξεων.

Συμπέρασμα

Οι πληροφορίες που έχουν ληφθεί και αναμένεται να ληφθούν στο μέλλον μέσω του 
εργαλείου EU-Pilot  θα αποτελέσουν τη βάση για την εξέταση του κατά πόσο πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα επιβολής. 


