
CM\713965EL.doc PE404.458v
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

7.03.2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

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

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχία για τη μεγάλη συγκέντρωση διοξινών στην ατμόσφαιρα 
εξαιτίας επιβλαβών εκπομπών από βιομηχανική μονάδα στο Taranto, αναφέροντας ότι το 
πρόβλημα αυτό (δεδομένου ότι η μονάδα του Taranto ευθύνεται περίπου για το ένα τρίτο των 
εκπομπών διοξινών σε εθνικό επίπεδο) οφείλεται στο εθνικό διάταγμα 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 192, παράγραφος 4, 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 συγκεκριμένης βιομηχανικής εγκατάστασης, και συγκεκριμένα της χαλυβουργίας
ILVA που βρίσκεται στην περιφέρεια 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 
της ρύπανσης (οδηγία IPPC) απαριθμεί τις κατηγορίες βιομηχανικών δραστηριοτήτων που 

                                               
1 ΕΕ L 257 της 10.10.96, σελ. 26.
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εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η χαλυβουργία ILVA στο Taranto
πραγματοποιεί αρκετές από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα αυτό.

Η οδηγία IPPC 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 αποτελούν το αντικείμενο περιβαλλοντικών αδειών που εκδίδονται 
σύμφωνα με την οδηγία IPPC.

Η οδηγία IPPC εφαρμόζεται 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) από την 30ή Οκτωβρίου 1999. 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 ΒΔΤ (BREF) που καλύπτουν τις 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας IPPC, 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 IPPC·

2. Η Επιτροπή έλαβε απαντήσεις από το περιφερειακό υπουργείο περιβάλλοντος 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 IPPC, δηλώνουν 
όμως ακόμη ότι δεν διαθέτει άδεια εκδοθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
αυτής. 

3. Περαιτέρω, 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 IPPC σε ό,τι αφορά την έκδοση ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών 
αδειών, και ορίζει την 31η Μαρτίου 2008 ως την προθεσμία έως την οποία οι υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της οδηγίας IPPC.

Βάσει των ανωτέρω πληροφοριών, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ιταλία παραβιάζει την οδηγία
IPPC. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη μεταφορά στο 
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εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της οδηγίας IPPC στην Ιταλία.


