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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1459/2007, ingediend door Roberto Giurastante (Italiaanse 
nationaliteit), namens "Greenaction Transnational", over luchtverontreiniging in 
de kuststreek van het grensgebied Italië/Slovenië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat er gevaar bestaat op luchtverontreiniging tengevolge van giftige uitstoot 
van een staalfabriek die zich in het industriegebied van Triëst bevindt. De fabriek is verouderd 
en maakt geen gebruik van passende zuiveringstechnologie. Gezien de nalatigheid van de 
bevoegde autoriteiten en de eigenaar van de fabriek vraagt indiener de EU op te treden, o.a. 
om de economische en maatschappelijke gevolgen van een mogelijke sluiting van de fabriek 
aan te pakken. De situatie wordt verergerd door de aanwezigheid van andere bronnen van 
verontreiniging, zoals de gemeentelijke afvalverbrandingsfaciliteit en de zuiveringsinstallatie 
van Triëst, die beide niet voldoen aan de van kracht zijnde wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Indiener uit zijn bezorgdheid over industriële verontreiniging in het totale mariene gebied van 
de haven van Triëst, waarbij hij zich met name beklaagt over de exploitatieomstandigheden 
van een staalfabriek en vijf afvalwaterverwerkingsbedrijven in de provincie Triëst, die 
verantwoordelijk zijn voor significante toxische emissies die het zeewater en de lucht van de 
gehele grensstreek verontreinigen.
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De toepasselijke EU-milieuwetgeving is de IPPC-richtlijn en de richtlijn inzake de 
behandeling van stedelijk afvalwater. Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging1 (gecodificeerde versie van Richtlijn 96/61/EG, hierna 
genoemd: IPPC-richtlijn) heeft onder meer betrekking op installaties voor de productie en 
verwerking van metalen, waaronder de productie van gietijzer of staal en de verwerking van 
ferrometalen.

In overeenstemming met deze richtlijn dienen de bevoegde autoriteiten voor elke installatie 
een geïntegreerde vergunning op te maken, op basis van de beste beschikbare technieken, om 
een hoog beschermingsniveau van het milieu in zijn totaliteit te waarborgen. De bevoegde 
autoriteiten dienen ook te waarborgen dat de voorwaarden van de vergunning door de 
exploitant worden gerespecteerd bij de exploitatie van de installatie.

De deadline voor het afgeven van vergunningen die voldoen aan de eisen voor bestaande 
installaties was 30 oktober 2007. Op 8 mei 2008 heeft de Commissie een inbreukprocedure 
ingeleid tegen Italië vanwege de gebrekkige vooruitgang in het afgeven van vergunningen 
volgens de IPPC-richtlijn.

Met betrekking tot dit verzoekschrift zijn er waarschijnlijk twee installaties in het "gebied van 
de Servol-ijzergieterijen" die onder het toepassingsgebied van IPPC vallen: de staalfabriek 
"LUCCHINI via Servola" en de energiecentrale "Centrale di Servola". Volgens het Italiaanse 
vergunningenregister2 heeft alleen de staalfabriek een IPPC-vergunning, waarbij moet worden 
aangetekend dat deze informatie niet noodzakelijkerwijs actueel is. Dit gezegd zijnde, is het 
bestaan van een vergunning op zich niet voldoende om te beoordelen of de vergunning geldig 
is en voldoet aan de bepalingen van de IPPC-richtlijn. 

Het verzoekschrift noemt ook incorrecte behandeling van afvalwater in de provincie Triëst. 
De richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater3 voorziet in een verplichting van 
afvalwaterbehandeling voor alle vestigingsgebieden of gebieden met economische 
bedrijvigheid met meer dan 2 000 inwoners of het equivalent in afvalwaterverontreiniging 
(‘inwonerequivalenten’). De vestigingsgebieden van Triëst, Muggia en San Dorligo della 
Valle vallen zonder twijfel onder het toepassingsgebied van de richtlijn. Gezien het feit dat de 
nodige biologische afvalwaterbehandeling niet correct wordt uitgevoerd, heeft de Commissie 
in haar hoedanigheid van hoedster van het Verdrag reeds een inbreukprocedure geïnitieerd 
tegen Italië wegens niet-naleving van de richtlijn betreffende de behandeling van stedelijk 
afvalwater.

Wat betreft naleving van de wetgeving aangaande de luchtkwaliteit (Kaderrichtlijn 
luchtkwaliteit 96/62/EG, Richtlijn 1999/30/EG die de jaarlijkse grenswaarden voor PM10 en 
stikstofdioxide specificeren en de recentelijk aangenomen richtlijn betreffende 
omgevingsluchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa die bovengenoemde richtlijnen zal 
vervangen4), merkt de Commissie op dat de concentratie PM10 en stikstofdioxide in het 
                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
2 IPPC-vergunning - Centrale di Servola http://aia.minambiente.it/DettaglioImpiantoPub.aspx?id=23 [toegang 28 juli 2008].
3 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40.
4 Kaderrichtlijn 96/62/EG, PB L 296 van 21.11.1996, blz. 55; eerste dochterrichtlijn Richtlijn 1999/30/EG, PB L 
163 van 29.6.1999, blz. 41; de nieuwe richtlijn betreffende omgevingsluchtkwaliteit en schonere lucht voor 
Europa, PB L152 van 11.6.2008 blz. 1.
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gebied van Triëst boven de grenswaarde plus de overschrijdingsmarge ligt, een situatie die 
aanleiding geeft tot het aannemen van een luchtkwaliteitsplan. De regio Friuli Venezia Giulia 
heeft zo’n plan aangenomen voor het gebied. Het plan benoemt maatregelen om PM10 en 
stikstofdioxide in het gebied van Triëst te verminderen en bevat ook de ontwikkeling van een 
specifieke overeenkomst (accordo di programma) dat bedoeld is om de industriële 
omschakeling van de Servola-staalfabrieken te ondersteunen. De Commissie zal de 
ontwikkeling van de genoemde maatregelen blijven volgen via de verplichte, regelmatig 
bijgewerkte informatie betreffende het plan.

De Commissie zal verder navraag doen bij de Italiaanse autoriteiten over hoe Richtlijn 
2008/1/EG wordt uitgevoerd met betrekking tot de bewuste installaties. De Commissie zal de 
Italiaanse autoriteiten ook om informatie verzoeken over de uitvoering van andere relevante 
communautaire wetgeving aangaande milieubescherming.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

Zoals vermeld in de eerdere mededeling van de Commissie, valt de installatie onder de 
werkingssfeer van Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging1 (gecodificeerde versie van Richtlijn 96/61/EG, hierna genoemd: IPPC-
richtlijn).

De Commissie heeft deze zaak met hulp van de Italiaanse autoriteiten onderzocht. Er zijn 
vragen gesteld over de vergunning, de exploitatieomstandigheden, het toezicht op de emissies 
van de installatie en, indien van toepassing, de door de bevoegde instantie genomen 
handhavingsmaatregelen. Op basis daarvan kon de volgende informatie worden verkregen:

- De bevoegde Italiaanse autoriteit verleende in februari 2008 een vergunning in 
overeenstemming met de IPPC-richtlijn voor de Lucchini-staalfabriek en alle direct 
verbonden activiteiten die door dezelfde exploitant op de Servola-locatie worden uitgevoerd. 
Vanwege de grote omvang van het industriële complex waren de autoriteiten echter niet in 
staat de precieze installaties aan te wijzen die in het verzoekschrift worden genoemd;

- Wat het toezicht op de exploitatie van de installatie betreft, heeft de bevoegde autoriteit een 
aantal eisen en structurele maatregelen opgelegd die de exploitant in de loop van 2008 moest 
doorvoeren. Deze maatregelen zouden moeten leiden tot een vermindering van de 
stofemissies met ongeveer 45%;

- De bevoegde autoriteit heeft de exploitant in februari 2009 een laatste waarschuwing 
gegeven omdat deze de maatregelen niet had uitgevoerd bij de exploitatie van de hoogoven. 
De exploitant werd opgeroepen binnen 30 dagen na ontvangst van de waarschuwing de 
nodige maatregelen te treffen. Aangezien de vereiste maatregelen niet genomen werden, is de 
hoogoven per 12 maart 2009 stilgelegd. Als gevolg daarvan is ook een groot deel van de 
staalproductie stopgezet;

- De bevoegde autoriteit heeft meerdere controles uitgevoerd en de exploitant diverse keren 

                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
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gewezen op de gebreken en boetes opgelegd;

- Met betrekking tot de luchtkwaliteit hebben de Italiaanse autoriteiten de Commissie in 
januari 2009 gewezen op een verzoek om vrijstelling van de verplichting om de grenswaarden 
voor PM10 toe te passen in 67 luchtkwaliteitszones, waaronder de zone IT0602, waar de stad 
Triëst onder valt. Overeenkomstig artikel 22, lid 2 van Richtlijn 2008/50/EG1 is een lidstaat 
vrijgesteld van de verplichting om de grenswaarden voor PM10 toe te passen, mits op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau alle passende maatregelen zijn genomen om de uiterste 
termijn van 2005 na te leven en de voornaamste oorzaak voor het niet bereiken van de 
grenswaarden ligt in de locatiespecifieke dispersiekarakteristieken, ongunstige 
klimaatomstandigheden of grensoverschrijdende bijdragen, en er een luchtkwaliteitsplan is 
opgesteld dat aantoont hoe overeenstemming met de grenswaarden vóór het nieuwe uiterste 
tijdstip kan worden bereikt .

De Commissie heeft de Italiaanse informatie beoordeeld en op 28 september 2009 
beschikking C(2009)7390 def. aangenomen. Hierin maakt zij bezwaar tegen de vrijstelling 
van de verplichting om de dagelijkse en jaarlijkse grenswaarde voor PM10 toe te passen in 
zone IT0602 omdat, wegens een gebrek aan informatie, niet volledig is aangetoond dat 
overeenstemming met de grenswaarden vóór de uiterste termijn van 2011 kan worden bereikt. 
Dat betekent dat de grenswaarden voor PM10 onverminderd van kracht blijven zonder 
overschrijdingsmarges voor de zones waarop de bezwaren betrekking hebben.

Volgens de meest recente luchtkwaliteitsgegevens die de Italiaanse autoriteiten op 20 oktober 
2008 officieel aan de Commissie verstrekten, voldeed de luchtkwaliteitszone IT0602 in 2008 
aan de dagelijkse grenswaarden voor PM10 en lag de concentratie stikstofdioxide (NO2) boven 
de jaarlijkse grenswaarde die in 2010 van kracht wordt.

Conclusie

Gelet op de recente luchtkwaliteitsgegevens en het feit dat de hoogoven zijn activiteiten heeft 
gestaakt, heeft de Commissie geen inbreuk op de richtlijn inzake luchtkwaliteit of de IPPC-
richtlijn kunnen vaststellen. De Commissie zal echter blijven toezien op de concentraties 
PM10 en NO2 in deze en andere luchtkwaliteitszones in Italië.

                                               
1 PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1.


