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COMUNICARE CĂTRE MEMBERI

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

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea privind conţinutul ridicat de dioxină din atmosferă, cauzat 
de emisiile periculoase de la o instalaţie industrială din Taranto, menţionând că aceste 
anomalii (instalaţia din Taranto fiind responsabilă pentru aproximativ o treime din emisiile de 
dioxină la nivel naţional) au fost posibile ca urmare a decretului naţional 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 pentru incineratoare. Petiţionarul solicită intervenţia Uniunii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]. 

3.     Răspunsul Comisiei, primit la 7 martie 2008 

Petiţionarul pune în discuţie probleme cu privire la condiţiile de operare şi la nivelul emisiilor 
unei anumite instalaţii industriale – uzina de aluminiu ILVA –, localizată în regiunea Taranto, 
Italia. Potrivit petiţionarului, emisiile de la instalaţia acesteia conduc la probleme grave în 
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mediul înconjurător. 

Anexa I la Directiva 96/61/CE1 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC) 
enumeră categoriile de activităţi industriale care intră în domeniul de aplicare a directivei. 
Uzina de oţel din Taranto realizează o serie de activităţi enumerate în această anexă. 

Directiva IPPC solicită ca instalaţiile care intră în domeniul său de aplicare să opereze în 
conformitate cu autorizaţiile, inclusiv cu valorile-limită ale emisiilor bazate pe cele mai bune 
tehnici disponibile (BAT) concepute pentru a preveni şi, acolo unde acest lucru nu este 
aplicabil, pentru a reduce emisiile şi impactul asupra mediului, în ansamblu. Prevenirea sau 
reducerea emisiilor la nivelul aerului, al apei şi al solului ar trebui, prin urmare, să fie 
abordate în cadrul autorizaţiilor privind mediul înconjurător emise în conformitate cu 
Directiva IPPC.  

Directiva IPPC se aplică noilor instalaţii, precum şi instalaţiilor deja existente în cadrul cărora 
operatorul are intenţia de a realiza „schimbări substanţiale” (schimbări care ar putea avea 
efecte negative semnificative asupra oamenilor şi a mediului înconjurător) începând din data 
de 30 octombrie 1999. Statele membre au beneficiat de o perioadă de tranziţie până la 30 
octombrie 2007 pentru a asigura că instalaţiile deja existente au fost aduse la o stare de 
funcţionare în conformitate cu directiva. 

Comisia a adoptat un număr de documente de referinţă BAT (BREFe) care acoperă activităţile 
care se încadrează în domeniul de aplicare a Directivei IPPC, care trebuie luate în considerare 
de către autorităţile competente atunci când sunt stabilite valorile-limită ale emisiilor bazate 
pe BAT, parametrii echivalenţi sau măsurile tehnice pentru astfel de instalaţii. 

În privinţa problemelor particulare ridicate de petiţionar, analiza Comisiei este următoarea:

1. Comisia a fost informată anterior cu privire la problema emisiilor de la uzina de oţel ILVA, 
astfel cum sunt acestea descrise în cadrul petiţiei şi, date fiind problemele care au fost ridicate, 
Comisia a solicitat informaţii de la autorităţile italiene cu privire la măsurile care au fost sau 
care vor fi luate pentru a satisface cerinţele Directivei IPPC în privinţa acestei instalaţii;  

2. Comisia a primit răspunsuri de la Ministerul regional pentru ecologie din Regiunea Apulia 
şi de la Ministerul italian pentru mediul înconjurător şi pentru protecţia resurselor naturale şi 
marine. Ambele răspunsuri confirmă faptul că instalaţia se încadrează în domeniul de aplicare 
a Directivei IPPC, dar afirmă, de asemenea, că aceasta nu deţine o autorizaţie acordată în 
conformitate cu prevederile directivei. 

3. Mai mult, ambele răspunsuri confirmă faptul că Italia a adoptat un Decret de lege nr.180 
începând cu data de 30 octombrie 2007, amânând termenul-limită pentru punerea în aplicare a
IPPC în ceea ce priveşte acordarea autorizaţiilor integrate privind mediul înconjurător şi 
fixând data de 31 martie 2008 ca termen-limită până la care instalaţiile deja existente trebuie 
să se conformeze prevederilor Directivei IPPC. 
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În baza informaţiilor anterioare, Comisia consideră că Italia a încălcat Directiva IPPC. În 
consecinţă, Comisia va lua toate măsurile necesare, inclusiv iniţierea unei proceduri de 
încălcare, pentru a asigura transpunerea şi punerea în aplicare completă a Directivei IPPC în 
Italia. 


