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Ref.: Petiția nr. 1459/2007, adresată de Roberto Giurastante, de cetățenie italiană, 
în numele Greenaction Transnational, privind poluarea atmosferică în 
regiunea transfrontalieră de coastă Italia/Slovenia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că există un risc de poluare atmosferică din cauza emisiilor toxice de la o 
oțelărie situată în regiunea industrială Trieste. Uzina este învechită și nu are tehnologia de 
purificare corespunzătoare. Având în vedere neglijența autorităților competente și a 
proprietarului lucrărilor industriale, petiționarul solicită UE să intervină, în parte pentru a 
aborda consecințele economice și sociale ale unei potențiale închideri a uzinei. Situația este 
înrăutățită de prezența altor surse de poluare, cum ar fi incineratorul municipal de deșeuri și 
uzina de tratare a apelor uzate Trieste, niciuna dintre acesta nerespectând legislația în vigoare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la poluarea industrială care afectează întreaga 
zonă marină a portului Trieste, referindu-se în special la condițiile de funcționare a unei 
oțelării și a cinci stații de tratare a apelor uzate situate în provincia Trieste, generatoare de 
emisii toxice importante care poluează apa mării și aerul din întreaga zonă transfrontalieră.

Legislația comunitară de mediu aplicabilă este reprezentată de Directiva privind prevenirea și 
controlul integrat al poluării (Directiva IPPC) și de Directiva privind tratarea apelor urbane 
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reziduale. Directiva 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării1 (versiunea 
codificată a Directivei 96/61/CE, denumită în continuare: Directiva IPPC) vizează instalațiile 
de producere și de prelucrare a metalelor, inclusiv producția de fontă brută sau de oțel și 
prelucrarea metalelor feroase.

În conformitate cu prevederile directivei menționate mai sus, autoritățile competente trebuie 
să elibereze o autorizație integrată pentru fiecare instalație, pe baza celor mai bune tehnici 
disponibile, pentru a se atinge astfel un grad înalt de protecție a mediului în ansamblul său. De 
asemenea, autoritățile competente trebuie să se asigure că operatorul respectă condițiile de 
autorizare atunci când utilizează instalația.

Termenul de emitere a autorizațiilor în conformitate cu cerințele aplicabile instalațiilor 
existente a fost 30 octombrie 2007. La 8 mai 2008, Comisia a lansat o procedură de încălcare 
a dreptului comunitar împotriva Italiei, din cauza progreselor slabe înregistrate în ceea ce 
privește emiterea autorizațiilor în temeiul Directivei IPPC.

În ceea ce privește petiția în discuție, există probabil două instalații în „zona uzinei 
siderurgice Servola” care fac obiectul Directivei IPPC: oțelăria „LUCCHINI via Servola” și 
uzina electrică „Centrale di Servola”. Conform registrului italian al autorizațiilor în temeiul 
IPPC2, numai oțelăria deține o autorizație IPPC; trebuie menționat că această informație nu 
este neapărat actualizată. De altfel, simpla existență a unei autorizații nu este suficientă pentru 
a se stabili dacă ea este valabilă și dacă respectă dispozițiile Directivei IPPC.

De asemenea, petiția face referire la tratarea inadecvată a apelor uzate în provincia Trieste. 
Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale3 prevede obligativitatea tratării apelor 
reziduale pentru toate așezările sau zonele economice cu mai mult de 2 000 de locuitori sau 
echivalentul în termeni de poluare a apelor uzate („echivalent-locuitor”). Fără îndoială, 
așezările din Trieste, Muggia și San Dorligo della Valle intră în sfera de aplicare a directivei. 
Considerând că tratarea biologică necesară a apelor uzate nu este asigurată corespunzător, 
Comisia, în îndeplinirea rolului său de gardian al tratatelor, a inițiat deja o procedură de 
încălcare a dreptului comunitar împotriva Italiei pentru nerespectarea prevederilor Directivei 
privind tratarea apelor urbane reziduale.

În ceea ce privește conformarea cu legislația referitoare la calitatea aerului (Directiva-cadru
96/62/CE privind calitatea aerului, Directiva 1999/30/CE care specifică valorile-limită anuale 
pentru PM10 și dioxidul de azot și directiva recent adoptată privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru Europa care va înlocui directivele menționate 
anterior4), Comisia ia notă de faptul că, în zona Trieste, concentrația de PM10 și de dioxid de 
azot depășește valoarea limită plus marja de toleranță, situație care determină adoptarea unui 
plan de acțiune privind calitatea aerului. Regiunea Friuli Venezia Giulia a adoptat un astfel de 

                                               
1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
2 Autorizație IPPC - Centrale di Servola http://aia.minambiente.it/DettaglioImpiantoPub.aspx?id=23 [accesat la 

28 iulie 2008].
3 JO L 135, 30.5.1991, p. 40.
4 Directiva-cadru 96/62/CE, JO L 296, 21.11.1996, p. 55; prima directivă fiică 1999/30/CE, JO L 163, 29.6.1999, 

p. 41; noua directivă privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, JO L 152, 
11.6.2008, p. 1.
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plan pentru zona respectivă, care identifică măsuri de reducere a concentrației de PM10 și de 
dioxid de azot în zona Trieste și care prevede, de asemenea, elaborarea unui acord specific 
(accordo di programma) vizând sprijinirea reconversiei industriale a uzinei siderurgice 
Servola. Prin intermediul actualizărilor periodice solicitate ale planului, Comisia va urmări 
evoluția măsurilor identificate.

Împreună cu autoritățile italiene, Comisia va investiga în continuare modul de punere în 
aplicare a Directivei 2008/1/CE în ceea ce privește instalațiile în cauză. De asemenea, 
Comisia va solicita autorităților italiene informații privind punerea în aplicare a altor 
reglementări comunitare relevante din domeniul protecției mediului. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Astfel cum s-a descris în comunicarea anterioară a Comisiei, instalația intră în domeniul de 
aplicare al Directivei 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării1 (versiunea 
codificată a Directivei 96/61/CE, denumită în continuare Directiva IPPC).

Comisia a investigat această chestiune cu ajutorul autorităților italiene. S-au pus întrebări 
privind permisul, condițiile de funcționare și monitorizarea emisiilor instalațiilor, cât și 
privind măsurile de aplicare, dacă există, inițiate de autoritatea competentă. Pe baza acestor 
întrebări s-au obținut următoarele informații:

- Autoritatea competentă italiană a acordat un permis în conformitate cu Directiva IPPC în 
februarie 2008, permis care cuprinde oțelăriile Lucchini și toate activitățile asociate în mod 
direct, efectuate de același operator în situl Servola. Cu toate acestea, date fiind dimensiunile 
mari ale complexului industrial, autoritățile nu au putut identifica în mod precis instalațiile la 
care s-a făcut referință în cadrul acestei petiții;

- În ceea ce privește monitorizarea funcționării instalației, autoritatea competentă a impus un 
set de cerințe și de măsuri structurale pe care operatorul trebuia să le pună în aplicare în cursul 
anului 2008. Aceste măsuri ar fi trebuit să ducă la reducerea emisiilor de pulberi în suspensie 
cu aproximativ 45%;

- În februarie 2009, autoritatea competentă a transmis un ultim avertisment cu privire la eșecul 
de a pune în aplicare aceste măsuri referitoare la funcționarea furnalului și a solicitat 
operatorului să adopte măsurile corespunzătoare în decurs de 30 de zile de la primirea 
avertismentului. Deoarece măsurile solicitate nu au fost puse în aplicare, furnalul și-a încetat 
funcționarea la 12 martie 2009. În consecință, o parte semnificativă a activităților de producție 
a oțelului a încetat; 

- Autoritatea competentă a efectuat o serie de inspecții de monitorizare și câteva avertismente 
de încălcare a normelor și anunțuri de sancționare au fost emise la adresa operatorului;

- În ceea ce privește calitatea aerului, autoritățile italiene au notificat Comisia în ianuarie 2009 

                                               
1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
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cu privire la o cerere de scutire de la obligația de a aplica valorile limită pentru PM10 în 67 de 
zone de calitate a aerului, inclusiv în zona IT0602, căreia îi aparține orașul Trieste. În 
conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Directiva 2008/50/CE1, un stat membru poate fi 
exonerat de la obligațiile de a aplica valorile limită pentru PM10 dacă s-au luat toate măsurile 
de corespunzătoare de ameliorare la nivel național, regional și local în vederea obținerii 
conformității până în 2005 și dacă cauza principală a expunerilor poate fi atribuită 
caracteristicilor locale de dispersie, condițiilor climatice nefavorabile sau contribuțiilor 
transfrontaliere și dacă s-a stabilit un plan pentru calitatea aerului, care demonstrează că va fi 
obținută conformitatea cu valorile limită înainte de expirarea noului termen. 

Comisia a evaluat notificarea autorităților italiene și a adoptat Decizia finală C(2009)7390 la 
28 septembrie 2009, în cadrul căreia a ridicat obiecții împotriva scutirii de la obligația de a 
aplica valorile limită zilnice și anuale pentru PM10 în zona IT0602 pe motiv că, din cauza 
lipsei de informații, nu s-a demonstrat pe deplin faptul că se poate obține conformitatea cu 
aceste valori limită până la expirarea perioadei de scutire în 2011. În consecință, valorile 
limită pentru PM10 vor continua să fie aplicate fără marja de toleranță în cadrul zonelor vizate 
de obiecții.

Cele mai actualizate date privind calitatea aerului raportate Comisiei la 20 octombrie 2008 de 
către autoritățile italiene arată că, în 2008, zona de calitate a aerului IT0602 s-a conformat 
valorilor limită zilnice pentru PM10, iar concentrația de dioxid de nitrogen (NO2) s-a situat 
peste valoarea limită anuală care va intra în vigoare în 2010.

Concluzie

Având în vedere datele recente privind calitatea aerului și ca urmare a încetării activităților 
furnalului, Comisia nu a putut identifica o încălcare a Directivei privind calitatea aerului și a 
Directivei IPPC. Cu toate acestea, Comisia va continua să monitorizeze nivelurile de PM10 și 
de NO2 în această zonă și în alte zone de calitate a aerului din Italia.

                                               
1 JO L 152, 11.6.2008, p. 1.


