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Betreft: Verzoekschrift 760/2007 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 uitstoten 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 
192, lid 4 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.

Ingevolge de IPPC-richtlijn dienen installaties die binnen de draagwijdte van de richtlijn vallen, 
verplicht te werken overeenkomstig bepaalde vergunningen. Deze vergunningen betreffen onder 
meer de emissiegrenswaarden op basis van de beste beschikbare technieken (BBT) betreffen, die 
bedoeld zijn om de emissie en het effect daarvan op het milieu in zijn geheel te voorkomen en, 
wanneer dat niet mogelijk is, in het algeheel te reduceren. De preventie of reductie van emissie 
in lucht, water en bodem zou derhalve moeten zijn opgenomen in de milieuvergunningen die zijn 
uitgegeven overeenkomstig de IPPC-richtlijn.

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 BBT-referentiedocumenten (BREF’s) aangenomen, die de 
activiteiten betreffen die binnen de reikwijdte van de IPPC-richtlijn vallen en waarmee door de 
bevoegde autoriteiten rekening dient te worden gehouden bij het vaststellen van de 
emissiegrenswaarden, gelijkwaardige parameters of gelijkwaardige technische maatregelen op 
basis van 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 marine 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.


