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Betreft: Verzoekschrift 0760/2007, ingediend door Cosimo Fracasso (Italiaanse 
nationaliteit), over een dioxinealarm in Taranto

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn ontsteltenis over de hoge concentratie dioxine in de lucht veroorzaakt door 
schadelijke uitstoot van een fabriek in Taranto, en wijst erop dat dergelijke afwijkingen (de 
fabriek in Taranto is verantwoordelijk voor circa een derde van de dioxine-uitstoot op 
landelijk niveau) mogelijk zijn gemaakt door het landsbesluit van 2006, dat de 
plafondwaarden voor dioxine in de lucht heeft verhoogd en een hoeveelheid toestaat van 100 
000 maal de waarde voor verbrandingsovens. Indiener verzoekt de Unie om actie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2008

Indiener uit zijn bezwaren over de bedrijfsomstandigheden en de mate van emissie van een 
specifieke bedrijfsinstallatie, namelijk de staalfabriek ILVA, die gevestigd is in de omgeving 
van Taranto, Italië. Volgens indiener veroorzaakt de emissie van deze installatie ernstige 
milieuproblemen.

Bijlage I van Richtlijn 96/61/EG1 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging (de IPPC-richtlijn) biedt een overzicht van de categorieën van industriële 
activiteiten die binnen de reikwijdte van de richtlijn vallen. De staalfabriek ILVA te Taranto 
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neemt een aantal activiteiten ter hand die op deze lijst vermeld staan.

Krachtens de IPPC-richtlijn moeten installaties die binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn vallen, worden geëxploiteerd overeenkomstig vergunningen met 
emissiegrenswaarden gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT), die zijn bedoeld 
om emissies en gevolgen voor het milieu als geheel te voorkomen of, waar dit niet mogelijk 
is, globaal te verminderen. Daarom moet de preventie of reductie van de emissies naar lucht, 
water en grond, als zodanig aan bod komen in de krachtens de IPPC-richtlijn verstrekte 
milieuvergunningen.

De IPPC-richtlijn is met ingang van 30 oktober 1999 van toepassing op nieuwe installaties, 
alsmede op bestaande installaties in het geval dat de exploitant van plan is “belangrijke 
wijzigingen” (wijzigingen die negatieve en aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben) aan te 
brengen. Voor alle lidstaten gold daarnaast een overgangsperiode tot 30 oktober 2007 om te 
zorgen dat bestaande installaties volledig aan de richtlijn zouden voldoen. 

De Commissie heeft een aantal referentiedocumenten voor de beste beschikbare technieken 
(BREF's) goedgekeurd, waarin de activiteiten zijn vermeld die binnen de reikwijdte van de 
IPPC-richtlijn vallen. De bevoegde autoriteiten moeten hiermee rekening houden bij het 
vaststellen van emissiegrenswaarden, gelijkwaardige parameters of technische maatregelen 
gebaseerd op de beste beschikbare technieken voor dergelijke installaties.

Ten aanzien van de specifieke door indiener genoemde punten komt de Commissie tot de 
volgende analyse:

1. De Commissie is reeds eerder in kennis gebracht van de in het verzoekschrift beschreven 
kwestie van de emissie van de staalfabriek ILVA. Met het oog op de geuite bezwaren 
heeft zij bij de Italiaanse autoriteiten om informatie gevraagd over de maatregelen die zijn 
of zullen worden genomen teneinde te zorgen dat deze specifieke installatie aan de 
vereisten van de IPPC-richtlijn voldoet.

2. De Commissie heeft antwoorden ontvangen van zowel het regionale ministerie van Milieu 
van de regio Apulië als van het Italiaanse ministerie van Milieu en de bescherming van 
natuurlijke en mariene bronnen. In beide antwoorden wordt bevestigd dat de installatie 
binnen de reikwijdte van de IPPC-richtlijn valt, maar wordt tevens aangegeven dat de 
installatie niet beschikt over een overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn 
uitgegeven vergunning. 

3. Daarnaast bevestigen beide brieven het feit dat Italië op 30 oktober 2007 wetsdecreet nr. 
180 heeft aangenomen, waarin de uiterste datum voor de uitvoering van de IPPC-richtlijn 
met betrekking tot het verlenen van integrale milieuvergunningen wordt uitgesteld en 31 
maart 2008 is vastgesteld als nieuwe uiterste datum waarop bestaande installaties moeten 
voldoen aan de bepalingen van de IPPC-richtlijn.

Op basis van de voorgaande gegevens is de Commissie van oordeel dat Italië in overtreding is 
van de IPPC-richtlijn. De Commissie zal dienovereenkomstig alle nodige maatregelen nemen, 
met inbegrip van het instellen van een inbreukprocedure, om te zorgen voor de volledige 
omzetting en uitvoering van de IPPC-richtlijn in Italië.
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4. Antwoord van de Commissie (bevestiging van de mondelinge presentatie op 3 
november 2009), ontvangen op 19 februari 2010

Zoals eerder aan het Parlement meegedeeld, nam de Commissie contact op met de Italiaanse 
autoriteiten om informatie te verkrijgen over de toepassing van Richtlijn 2008/1/EG1 inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (de IPPC-richtlijn) met betrekking 
tot de staalfabriek ILVA.

De antwoorden van de Italiaanse autoriteiten bevestigden dat de richtlijn van toepassing was 
op deze fabriek, maar dat er geen vergunning werd afgegeven in overeenstemming met artikel 
5, lid 1 van de IPPC-richtlijn. Artikel 5, lid 1 vereist dat alle bestaande installaties per 30 
oktober 2007 volledig moeten voldoen aan de richtlijn. Uit de antwoorden bleek verder dat 
een aantal andere installaties ook niet aan de IPPC-richtlijn voldeden omdat voor deze 
installaties niet alle vergunningen werden afgegeven die volgens de richtlijn vereist zijn.

Op 8 mei 2008 werd er tegen Italië een niet-nalevingsprocedure wegens inbreuk op de IPPC-
richtlijn gestart. 
  Nadat uit evaluatie van de antwoorden die door de Italiaanse autoriteiten werden toegestuurd 
bleek dat er voor een aantal installaties op het nationale grondgebied nog steeds geen IPPC-
vergunningen werden afgegeven, werd er op 2 februari 2009 een met redenen omkleed advies 
uitgegeven. 

Italië antwoordde in april 2009 op dit met redenen omkleed advies. De Commissie 
analyseerde de verstrekte informatie, en omdat daaruit naar voren kwam dat Italië de 
tekortkomingen in de implementatie van de IPPC-richtlijn nog steeds niet had opgelost, werd 
er besloten de kwestie naar het Europees Hof van Justitie te verwijzen.

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 30 september 2011

De Commissie heeft Italië verwezen naar het Europees Hof van Justitie wegens het niet 
naleven van de bepalingen van Richtlijn 2008/1/EG2 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging (de IPPC-richtlijn).

Het Europees Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 31 maart 20113 verklaard "dat de 
Italiaanse Republiek de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 
5, lid 1 van Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 15 januari 
2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde 
versie), doordat ze de noodzakelijke maatregelen niet getroffen heeft om te verzekeren dat de 
geschikte autoriteiten erop toezien, door middel van vergunningen overeenkomstig de 
artikelen 6 en 8 van die richtlijn of, in voorkomend geval, door de voorwaarden te herzien en 
waar nodig te actualiseren, dat alle bestaande installaties zoals bedoeld in artikel 2, lid 4 van 
die richtlijn worden geëxploiteerd overeenkomstig de vereisten van artikels 3, 7, 9, 10, 13, 14, 
onder a) en b), en 15, lid 2 van die richtlijn."
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De Commissie zal de nodige stappen ondernemen om te verzekeren dat het arrest van het 
Europees Hof van Justitie nageleefd wordt.

6. Antwoord van de Commissie (REV III), ontvangen op 28 augustus 2013

ILVA moet zich aan verscheidene EU-richtlijnen houden, waaronder met name Richtlijn 
2008/1/EG1 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC). 
Krachtens de IPPC-richtlijn moeten installaties die binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn vallen, worden geëxploiteerd overeenkomstig vergunningen met 
emissiegrenswaarden gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT), die zijn bedoeld 
om emissies en gevolgen voor het milieu als geheel te voorkomen of, waar dit niet mogelijk 
is, globaal te verminderen.
Op 7 januari 2014 zal de IPPC-richtlijn worden vervangen door Richtlijn 2010/75/EU2 inzake 
industriële emissies (IED); die laatste richtlijn zal vanaf dan op ILVA van toepassing zijn. De 
Commissie neemt in het kader van de IED voor elke industriële sector uitvoeringsbesluiten 
over de beste beschikbare technieken aan. Het uitvoeringsbesluit van de Commissie 
2012/135/EU3 tot vaststelling van de BBT-conclusies voor de ijzer- en staalproductie werd op 
28 februari 2012 aangenomen en op 8 maart 2012 bekendgemaakt. Het gunt installaties 
maximaal vier jaar om volledig aan de voorwaarden te voldoen.
De ijzer- en staalfabriek ILVA kreeg op 4 augustus 2011 een geïntegreerde vergunning 
toegekend krachtens de IPPC-richtlijn. Deze vergunning werd per ministerieel besluit nr. 547 
van 26 oktober 2012 herzien opdat ze aan de IED en aan het uitvoeringsbesluit van de 
Commissie 2012/135/EU zou voldoen.

Naar aanleiding van dit verzoekschrift en verscheidene klachten stelde de Commissie op 26 
maart 2012 (via EU-Pilot) een onderzoek in om er nauwlettend op toe te zien dat de ILVA-
fabriek zich aan de bovengenoemde wetgeving houdt.  

Ook op nationaal niveau werden er onderzoeken naar de fabriek ingesteld die tot 
strafrechtelijke vervolging en voorzorgsmaatregelen leidden.  In juli 2012 gaven de 
rechterlijke instanties de opdracht om kernsegmenten van de ILVA-fabriek af te scheiden. 
Wegens de milieu- en gezondheidsproblemen ten gevolge van de uitstoot van dioxines en 
andere chemische stoffen moesten deze segmenten worden afgestemd op de betreffende 
vereisten inzake milieu en gezondheid van de toepasselijke wetgeving tot tenuitvoerlegging 
van de IPPC-richtlijn en andere relevante EU-wetgeving.

Op 27 november legde een nationale rechtbank de sluiting van ILVA op wegens niet-naleving 
van de uitspraak van de rechtbank van juli 2012. Op 3 december 2012 vaardigde de regering 
echter wetsdecreet nr. 207 uit dat ILVA de toestemming geeft om onder de volgende 
voorwaarden open te blijven:

 de voorwaarden in de geïntegreerde vergunning die op 4 augustus 2011 werd verleend 
en op 26 oktober 2012 door ministerieel besluit nr. 547 werd herzien, moeten worden 
nageleefd;
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 er moet een onafhankelijke en bevoegde "hoeder" voor ILVA worden aangeduid die 
zal toezien op de tenuitvoerlegging van de betreffende vereisten;

 de bedrijfsleider van ILVA zal elke drie maanden een tenuitvoerleggingsverslag naar 
de bevoegde autoriteit sturen;

 de bevoegde autoriteit zal rechtstreeks toegang krijgen tot het emissiecontrolesysteem 
van ILVA, terwijl de resultaten van de emissiecontrole en de bijgewerkte 
vergunningsvoorwaarden publiek toegankelijk worden gemaakt op de officiële 
website van het ministerie van Milieu.

Op 20 december 2012, 1 maart 2013 en 8 juli 2013 zond de Commissie nieuwe uitvoerige 
vragenlijsten aan Italië teneinde 

 na te gaan of de bovengenoemde voorwaarden worden nageleefd;
 grondig te beoordelen of de herziene vergunning voldoet aan de toepasselijke EU-

wetgeving, waaronder het besluit van de Commissie over de beste beschikbare 
technieken voor de ijzer- en staalproductie;

 te controleren of de praktische werking van de fabriek aan deze 
vergunningsvoorwaarden voldoet;

 te controleren hoe het door ILVA geproduceerde afval en afvalwater worden beheerd;
 te controleren of het recht op leven krachtens het handvest van de grondrechten van de 

EU mogelijk wordt geschonden;
 te controleren of de nationale autoriteiten de kwestie goed aanpakken. 

Daarnaast verzocht de Commissie de Italiaanse autoriteiten om haar elke drie maanden een 
update van de genomen maatregelen te verstrekken, evenals een uitgebreid actieplan van de 
toekomstige maatregelen, samen met een tijdschema, belangrijke mijlpalen en budgettaire 
voorschriften.

Conclusie

De informatie die via de EU-Pilot werd ontvangen en nog zal worden ontvangen, zal 
dienstdoen als basis om verdere handhavingsmaatregelen te overwegen.


