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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0760/2007, adresată de Cosimo Fracasso, de cetățenie italiană, 
privind o alarmă de dioxină în Taranto

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la conținutul ridicat de dioxină din atmosferă, 
cauzat de emisiile nocive de la o instalație industrială din Taranto, menționând că aceste 
anomalii (instalația din Taranto fiind responsabilă pentru aproximativ o treime din emisiile de 
dioxină la nivel național) au fost posibile ca urmare a decretului național din 2006, prin care s-
au majorat valorile limită de dioxină din atmosferă pentru a permite o cantitate de 100 000 ori 
mai mare decât cea pentru incineratoare. Petiționarul solicită intervenția Uniunii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 martie 2008

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la condițiile de funcționare și la nivelul 
emisiilor unei anumite instalații industriale, respectiv combinatul siderurgic ILVA, situat în 
regiunea Taranto, Italia. Potrivit petiționarului, emisiile produse de la instalația respectivă 
conduc la probleme de mediu grave.

Anexa I la Directiva 96/61/CE1 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (Directiva 
IPPC) stabilește categoriile de activități industriale care intră în domeniul de aplicare al 
directivei. Combinatul siderurgic ILVA din Taranto realizează o serie de activități enumerate 
în această anexă.
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Directiva IPPC solicită ca instalațiile care intră în domeniul său de aplicare să funcționeze în 
conformitate cu autorizațiile care prevăd valorile limită ale emisiilor bazate pe cele mai bune 
tehnici disponibile (BAT) concepute pentru a preveni, iar acolo unde acest lucru nu este 
posibil, pentru a reduce, în general, emisiile și impactul asupra mediului în ansamblul său. 
Prevenirea sau reducerea emisiilor la nivelul aerului, al apei și al solului ar trebui, prin 
urmare, să fie luate în considerare de autorizațiile de mediu emise în conformitate cu 
Directiva IPPC.

Directiva IPPC se aplică noilor instalații, precum și instalațiilor deja existente în cadrul cărora 
operatorul are intenția de a realiza „modificări substanțiale” (modificări care ar putea avea 
efecte negative semnificative asupra oamenilor și a mediului înconjurător) începând din data 
de 30 octombrie 1999. Statele membre au beneficiat de o perioadă de tranziție până la 30 
octombrie 2007 pentru a se asigura că instalațiile existente respectă în totalitate dispozițiile 
directivei. 

Comisia a adoptat un număr de documente de referință privind cele mai bune tehnici 
disponibile (BREF) care acoperă activitățile care se încadrează în domeniul de aplicare al 
Directivei IPPC și care trebuie luate în considerare de către autoritățile competente atunci 
când sunt stabilite valorile limită ale emisiilor bazate pe BAT, parametrii echivalenți sau 
măsurile tehnice pentru astfel de instalații.

În ceea ce privește punctele specifice amintite de petiționar, analiza Comisiei este următoarea:

1. Comisia a fost informată anterior cu privire la problema emisiilor de la combinatul 
siderurgic ILVA, astfel cum sunt descrise în petiție și, date fiind problemele care au fost 
ridicate, Comisia a solicitat autorităților italiene informații cu privire la măsurile care au 
fost sau care vor fi luate pentru a îndeplini cerințele Directivei IPPC în privința acestei 
instalații;

2. Comisia a primit răspunsuri de la Ministerul regional pentru ecologie din Regiunea Apulia 
și de la Ministerul italian al mediului și al protecției resurselor naturale și marine. Ambele 
răspunsuri confirmă faptul că instalația se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 
IPPC, dar indică, de asemenea, că aceasta nu deține o autorizație acordată în conformitate 
cu dispozițiile directivei;

3. Mai mult, ambele răspunsuri confirmă faptul că Italia a adoptat Decretul-lege nr.180 din 
30 octombrie 2007, amânând termenul limită pentru punerea în aplicare a Directivei IPPC 
în ceea ce privește acordarea autorizațiilor de mediu integrate și fixând data de 31 martie 
2008 ca termen limită până la care instalațiile existente trebuie să se conformeze 
dispozițiilor Directivei PCIP.

În baza informațiilor anterioare, Comisia consideră că Italia încalcă Directiva IPPC. În 
consecință, Comisia va lua toate măsurile necesare, inclusiv inițierea unei proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor, pentru a asigura transpunerea și punerea în aplicare 
complete ale Directivei IPPC în Italia.

4. Răspunsul Comisiei (confirmare a prezentării orale din 3 noiembrie 2009), primit la 
19 februarie 2010
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După cum s-a comunicat deja Parlamentului, Comisia a contactat autoritățile italiene pentru a 
obține informații referitoare la aplicarea Directivei 2008/1/CE1 privind prevenirea și controlul 
integrat al poluării (Directiva IPPC) în ceea ce privește combinatul siderurgic ILVA.

Răspunsurile autorităților italiene au confirmat faptul că directiva se aplică acestei instalații, 
dar că nicio autorizație nu a fost emisă în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din 
Directiva IPPC. Articolul 5 alineatul (1) prevede ca toate instalațiile existente să respecte pe 
deplin cerințele până la 30 octombrie 2007. Răspunsurile au confirmat, de asemenea, că există 
alte câteva instalații care încalcă Directiva IPPC din cauza lipsei de autorizații emise în 
conformitate cu directiva.

Prin urmare, la 8 mai 2008, împotriva Italiei a fost lansată o procedură de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor pentru încălcarea Directivei PCIP. Ca urmare a examinării 
răspunsurilor trimise de autoritățile italiene, a reieșit că încă există autorizații IPPC 
neeliberate pentru mai multe instalații de pe teritoriul național; prin urmare, la 2 februarie 
2009 a fost emis un aviz motivat.

Italia a oferit un răspuns la avizul motivat în aprilie 2009. Comisia a analizat informațiile 
trimise și, întrucât s-a constatat că Italia încă nu a corectat deficiențele cu privire la punerea în 
aplicare a Directivei IPPC, aceasta a decis să sesizeze Curtea de Justiție în legătură cu cazul 
de față.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 30 septembrie 2011

Comisia a introdus o acțiune împotriva Italiei la Curtea de Justiție pentru nerespectarea 
dispozițiilor Directivei 2008/1/CE2 privind prevenirea și controlul integrat al poluării 
(Directiva IPPC).

În hotărârea pronunțată la 31 martie 20113, Curtea de Justiție a statuat următoarele: „Prin 
neadoptarea măsurilor necesare pentru ca autoritățile competente să se asigure, prin 
intermediul autorizațiilor emise în conformitate cu articolele 6 și 8 din Directiva 2008/1/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul 
integrat al poluării (versiune codificată) sau, în mod corespunzător, prin reexaminarea și, dacă 
este cazul, prin actualizarea condițiilor, că instalațiile existente, în sensul articolului 2 punctul 
4 din această directivă, funcționează conform cerințelor prevăzute la articolele 3, 7, 9, 10 și 
13, la articolul 14 literele (a) și (b) și la articolul 15 alineatul (2) din directiva menționată, 
Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 5 alineatul 
(1) din directivă”.

Comisia va lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea hotărârii Curții de Justiție.

6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 28 august 2013

Combinatul siderurgic ILVA este reglementat de mai multe directive UE, în special de 
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Directiva 2008/1/CE1 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC). Conform 
Directivei IPPC, instalațiile care intră sub incidența sa trebuie să funcționeze în conformitate 
cu autorizații care includ valorile limită ale emisiilor stabilite în temeiul celor mai bune 
tehnici disponibile (BAT), concepute pentru a preveni, iar acolo unde acest lucru nu este 
posibil, pentru a reduce, în general, emisiile și impactul asupra mediului în ansamblul său. 
Directiva 2010/75/UE2 privind emisiile industriale (DEI) va înlocui Directiva IPPC începând 
cu 7 ianuarie 2014 și se va aplica combinatului siderurgic ILVA începând cu data respectivă. 
În conformitate cu Directiva DEI, Comisia adoptă decizii de punere în aplicare referitoare la 
cele mai bune tehnici disponibile pentru fiecare sector industrial. Decizia 2012/135/UE3 de 
punere în aplicare a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici 
disponibile (BAT) privind producerea fontei și a oțelului a fost adoptată în 28 februarie 2012 
și publicată la 8 martie 2012, acordând instalațiilor un termen limită de maximum patru ani 
pentru a se asigura că dispozițiile directivei sunt respectate.
La 4 august 2011, combinatului siderurgic ILVA i-a fost acordată o autorizație integrată în 
temeiul Directivei IPPC, revizuită de Decretul ministerial nr. 547 din 26 octombrie 2012 
pentru a asigura respectarea Directivei DEI și a Deciziei 2012/135/UE de punere în aplicare a 
Comisiei.

Pentru a monitoriza această petiție, dar și alte plângeri, la 26 martie 2012 Comisia a deschis o 
anchetă (prin intermediul proiectului EU-Pilot) pentru a monitoriza îndeaproape respectarea 
legislației menționate mai sus de către combinatul siderurgic ILVA. 

Combinatul a făcut, de asemenea, obiectul unor anchete la nivel național, care au condus la 
acuzații de natură penală și la măsuri asiguratorii. În iulie 2012, autoritățile judiciare au 
ordonat punerea sub sechestru a componentelor principale din combinatul siderurgic ILVA, 
care, din cauza problemelor de sănătate și de mediu provocate de emisiile de dioxină și de alte 
substanțe chimice, a trebuit să se conformeze cerințelor de mediu și de sănătate relevante din 
legislația aplicabilă, punând în aplicare Directiva IPPC și alte dispoziții relevante din 
legislația UE.

La 27 noiembrie, o instanță națională a hotărât închiderea forțată a combinatului siderurgic 
ILVA din cauza nerespectării hotărârii judecătorești din iulie 2012. Cu toate acestea, la 3 
decembrie 2012, guvernul a emis Decretul-lege nr. 207 care permite combinatului siderurgic 
ILVA să funcționeze în continuare, cu următoarele condiții:

 să respecte condițiile stabilite de autorizația integrată emisă la 4 august 2011 și 
revizuită de Decretul ministerial nr.547 din 26 octombrie 2012;

 să desemneze un „gardian” independent și competent pentru combinatul siderurgic 
ILVA pentru a monitoriza punerea în aplicare a cerințelor relevante;

 o dată la trei luni, operatorul combinatului siderurgic ILVA trebuie să trimită 
autorității competente un raport privind punerea în aplicare;

 să acorde autorității competente acces direct la sistemul de monitorizare a emisiilor 
combinatului siderurgic ILVA, precum și să pună la dispoziția publicului pe pagina 
web oficială a Ministerului Mediului rezultatele referitoare la monitorizarea emisiilor, 
precum și condițiile actualizate de emitere a autorizațiilor.
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La 20 decembrie 2012, 1 martie 2013 și 8 iulie 2013, Comisia a adresat Italiei o nouă serie de 
întrebări detaliate pentru a: 

 verifica respectarea condițiilor menționate mai sus;
 evalua pe deplin respectarea legislației UE aplicabile de către autorizația revizuită, 

inclusiv a Deciziei Comisiei privind cele mai bune tehnici disponibile pentru 
producerea fontei și a oțelului;

 verifica respectarea condițiilor enumerate în autorizație de către funcționarea uzinei;
 verifica gestionarea deșeurilor și a apelor reziduale produse de combinatul siderurgic 

ILVA;
 verifica încălcarea potențială a dreptului la viață prevăzut în Carta drepturilor 

fundamentale a UE;
 verifica dacă autoritățile naționale abordează chestiunea în mod corespunzător sau nu. 

În plus, Comisia a invitat autoritățile italiene să depună o dată la trei o actualizare cu privire la 
măsurile deja adoptate, precum și un plan de acțiune detaliat referitor la măsurile planificate 
însoțit de un calendar, de obiectivele-cheie și de dispozițiile bugetare.

Concluzie

Informațiile deja obținute și care urmează să fie obținute prin intermediul proiectului EU-Pilot 
vor constitui o bază pentru întreprinderea unor viitoare acțiuni de asigurare a respectării 
legislației.


