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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0760/2007, ingiven av Cosimo Fracasso (italiensk medborgare), 
om dioxinlarm i Taranto

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uttrycker oro över den höga dioxinhalten i atmosfären som orsakats av skadliga 
utsläpp från en industrianläggning i Taranto och antyder att dessa avvikelser (att anläggningen 
i Taranto står får omkring en tredjedel av dioxinutsläppen på nationell nivå) har möjliggjorts 
genom ett nationellt dekret från 2006 om att höja gränsvärdena för dioxin i atmosfären och 
tillåta en halt som är 100 000 gånger högre än den som gäller för förbränningsanläggningar. 
Framställaren begär att Europeiska unionen vidtar åtgärder.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 december 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 mars 2008.

Framställaren uttrycker oro över driftsbetingelserna på och utsläppsnivån från en viss 
industrianläggning, det vill säga stålverket ILVA, som är belägen i provinsen Taranto i
Italien. Enligt framställaren leder utsläppen från anläggningen till allvarliga miljöproblem.

I bilaga I till direktiv 96/61/EG1 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar (IPPC-direktivet) anges de kategorier av industriell verksamhet som omfattas av 
direktivets tillämpningsområde. Stålverket ILVA i Taranto bedriver flera verksamheter som 
anges i denna bilaga.
                                               
1 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.
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De anläggningar som omfattas av IPPC-direktivets tillämpningsområde ska drivas enligt 
tillstånd, inklusive utsläppsgränsvärden, mot bakgrund av bästa tillgängliga teknik (BAT) som 
har till syfte att hindra och, när detta inte är möjligt, generellt minska utsläpp och påverkan på 
miljön som helhet. Därför bör förebyggandet eller minskningen av utsläppen till luft, vatten 
och mark tas upp i de miljötillstånd som utfärdas i enlighet med IPPC-direktivet.

IPPC-direktivet gäller nya anläggningar och befintliga anläggningar där verksamhetsutövaren 
avser att genomföra ”väsentliga förändringar” (förändringar som kan påverka människor eller 
miljö negativt och i betydande mån) sedan den 30 oktober 1999. Medlemsstaterna skulle 
under en övergångsperiod till och med den 30 oktober 2007 se till att befintliga anläggningar 
till fullo bringades i överensstämmelse med direktivet. 

Kommissionen har antagit ett antal BAT-referensdokument (BREF-dokument) som omfattar 
verksamhet som faller inom ramen för IPPC-direktivet som behöriga myndigheter ska beakta 
när de fastställer BAT-baserade utsläppsgränsvärden, motsvarande parametrar eller tekniska 
åtgärder för sådana anläggningar.

När det gäller de särskilda punkter som framställaren tar upp gör kommissionen följande 
analys:

1. Kommissionen har tidigare fått information om utsläppen från stålverket ILVA, som tas 
upp i framställningen, och med hänsyn till den oro som har uttryckts har kommissionen 
begärt information från de italienska myndigheterna om vilka åtgärder som har vidtagits 
eller kommer att vidtas för att denna anläggning ska uppfylla kraven i IPPC-direktivet.

2. Kommissionen har mottagit svar från det regionala departementet för ekologi i regionen 
Apulien och från det italienska departementet för miljö och skydd av naturresurser och 
marina resurser. I båda svaren fastställs att anläggningen omfattas av IPPC-direktivets 
tillämpningsområde men att det inte har utfärdats något tillstånd till den i enlighet med 
bestämmelserna i direktivet. 

3. Dessutom fastställs i båda svaren att Italien, genom att anta lagdekret nr 180 av 
den 30 oktober 2007, har förlängt tidsfristen för genomförandet av IPPC-direktivet när det 
gäller att bevilja samordnade miljötillstånd och satt tidsgränsen för att bringa befintliga 
anläggningar i överensstämmelse med bestämmelserna i IPPC-direktivet till 
den 31 mars 2008.

Mot bakgrund av ovanstående information anser kommissionen att Italien har brutit mot 
IPPC-direktivet. Kommissionen kommer därefter att vidta alla nödvändiga åtgärder, däribland 
inleda ett överträdelseförfarande, för att se till att Italien till fullo införlivar och genomför 
IPPC-direktivet.


