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1. Sammendrag

Andrageren hævder, at der er fare for luftforurening som følge af giftige udslip fra et stålværk 
i industriområdet i Trieste. Fabrikken er forældet og uden tilstrækkelig renseteknologi. Som 
følge af de kompetente myndigheders og fabrikantens forsømmelighed anmoder andrageren 
EU om at gribe ind, til dels for at håndtere de økonomiske og sociale konsekvenser af en evt. 
lukning af fabrikken. Situationen er forværret af tilstedeværelsen af andre forureningskilder, 
f.eks. det kommunale affaldsforbrændingsanlæg og Triestes rensningsanlæg, som ikke 
overholder den gældende lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"Andrageren udtrykker bekymring over industriforurening i hele Trieste havns marine område 
og klager især over driftsforholdene på et stålværk og i fem spildevandsrensningsanlæg i 
provinsen Trieste, som er årsag til betydelige giftige udslip, der forurener havvandet og luften 
i hele grænseområdet.

Den EU-miljølovgivning, der finder anvendelse, er direktivet om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening og direktivet om rensning af byspildevand. Direktiv 2008/1/EF om 
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integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening1 (kodificeret udgave af direktiv 
96/61/EF, i det følgende benævnt IPPC-direktivet) omfatter anlæg til produktion og 
videreforarbejdning af metaller, herunder produktion af støbejern eller stål og 
videreforarbejdning af jernmetaller.

I henhold til dette direktiv skal de kompetente myndigheder for hvert anlæg udarbejde en 
integreret godkendelse på grundlag af den bedste tilgængelige teknik for at sikre et højt 
beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. De kompetente myndigheder skal også sikre, at 
driftslederen overholder betingelserne i godkendelsen under driften af anlægget.

Fristen for at udstede godkendelser i overensstemmelse med kravene til bestående anlæg var 
den 30. oktober 2007. Den 8. maj 2008 indledte Kommissionen en overtrædelsesprocedure 
mod Italien som følge af det ringe fremskridt i forbindelse med godkendelserne i henhold til 
IPPC-direktivet.

I forbindelse med dette andragende er der sandsynligvis to anlæg i Servolas jernværksområde, 
som henhører under IPPC-direktivets anvendelsesområde, nemlig stålværket "LUCCHINI via 
Servola" og energianlægget "Centrale di Servola". Ifølge det italienske register over IPPC-
godkendelser2 er det kun stålværket, der har en IPPC-godkendelse. Det skal dog bemærkes, at 
disse oplysninger muligvis ikke er ajourførte. Desuden er det, at der findes en godkendelse, 
ikke tilstrækkeligt til at vurdere, om godkendelsen er gyldig og overholder bestemmelserne i 
IPPC-direktivet.

Den utilstrækkelige spildevandsrensning i provinsen Trieste nævnes også i andragendet. I 
direktivet om rensning af byspildevand3 fastsættes der en forpligtelse til rensning af 
spildevand for alle boligområder eller områder med økonomisk aktivitet på over 2.000 
indbyggere eller det tilsvarende i spildevandsforurening ("personækvivalenter"). 
Boligområderne i Trieste, Muggia og San Dorligo della Valle henhører utvivlsomt under 
direktivets anvendelsesområde. Eftersom den nødvendige biologiske spildevandsrensning 
ikke finder sted, har Kommissionen i sin egenskab af traktatens vogter allerede indledt en 
overtrædelsesprocedure mod Italien på grund af manglende overholdelse af direktivet om 
rensning af byspildevand.

Hvad angår overholdelse af lovgivningen om luftkvalitet (rammedirektivet om luftkvalitet 
96/62/EF, direktiv 1999/30/EF, hvor der fastsættes årlige grænseværdier for PM10 og 
nitrogendioxid, og det for nylig vedtagne direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa, 
der afløser ovennævnte direktiver4), bemærker Kommissionen, at koncentrationen af PM10 
og nitrogendioxid i Triestezonen er over grænseværdien plus den tilladte tolerancemargen, 
hvilket kræver, at der vedtages en luftkvalitetsplan. Regionen Friuli Venezia Giulia har 
vedtaget en sådan plan for zonen, hvor der fastsættes foranstaltninger til begrænsning af 
PM10 og nitrogendioxid i Triesteområdet, og hvor det ligeledes fastsættes, at der skal 
udarbejdes en særlig aftale (accordo di programma), som tager sigte på at støtte den 
                                               
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
2 IPPC-godkendelse - Centrale di Servola http://aia.minambiente.it/DettaglioImpiantoPub.aspx?id=23 [åbnet den 
28. juli 2008].
3 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.
4  Rammedirektiv 96/62/EF, EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55; første datterdirektiver 1999/30/EF, EFT L 163 af 
29.6.1999, s.41; det nye direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa, EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.
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industrielle omstilling af stålværket i Servola. Kommissionen vil gennem de påkrævede 
regelmæssige ajourføringer af planen følge de fastsatte foranstaltningers udvikling.

Kommissionen vil forhøre sig nærmere hos de italienske myndigheder om, hvordan direktiv 
2008/1/EF gennemføres i forbindelse med de pågældende anlæg. Kommissionen vil også 
indhente oplysninger fra de italienske myndigheder om gennemførelsen af den øvrige
relevante fællesskabslovgivning om miljøbeskyttelse."

4. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

"Som beskrevet i Kommissionens tidligere meddelelse er anlægget dækket af direktiv 
2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening1 (kodificeret udgave af 
direktiv 96/61/EF, i det følgende benævnt  IPPC-direktivet).

Kommissionen undersøgte sagen med hjælp fra de italienske myndigheder. Den stillede 
spørgsmål vedrørende tilladelsen, driftsbetingelserne for anlægget og overvågningen af 
anlæggets emissioner samt eventuelle håndhævelsesforanstaltninger, som de kompetente 
myndigheder træffer. På dette grundlag fik Kommissionen følgende oplysninger:

- De kompetente italienske myndigheder udstedte en tilladelse i overensstemmelse med IPPC-
direktivet i februar 2008 for stålværket i Lucchini og alle direkte associerede aktiviteter, der 
udføres af samme operatør på Servolaanlægget. På grund af industrikompleksets store omfang 
var myndighederne dog ikke i stand til at identificere de nøjagtige installationer, hvortil der 
henvises i andragendet.

- Med hensyn til overvågningen af anlæggets drift indførte de kompetente myndigheder en 
række krav og strukturelle foranstaltninger, som operatøren skulle gennemføre i løbet af 2008.
Disse foranstaltninger skulle resultere i en nedbringelse af emissioner af partikler med ca. 45 
%.

- De kompetente myndigheder udstedte en sidste advarsel i februar 2009 om den manglende 
gennemførelse af foranstaltningerne i forbindelse med driften af højovnen og krævede, at 
operatøren skulle træffe relevante foranstaltninger inden for 30 dage efter modtagelse af 
advarslen. Eftersom de påkrævede foranstaltninger ikke blev truffet, blev driften af højovnen 
stoppet den 12. marts 2009. Som følge heraf blev en betydelig del af 
stålproduktionsaktiviteterne også stoppet.

- De kompetente myndigheder gennemførte en række kontrolinspektioner, og der blev udstedt 
adskillige overtrædelsesmeddelelser og bødeopkrævninger til operatøren.

- Hvad angår luftkvalitet orienterede de italienske myndigheder Kommissionen i januar 2009 
om en anmodning om fritagelse fra forpligtelsen til at anvende grænseværdierne for PM10 i 
67 luftkvalitetszoner, herunder IT0602-zonen, som byen Trieste tilhører. I overensstemmelse 
med artikel 22, stk. 2, i direktiv 2008/50/EF2 kan en medlemsstat fritages for forpligtelsen til 
at anvende grænseværdierne for PM10, hvis alle relevante afhjælpningsforanstaltninger er 

                                               
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
2 EFT L 152 af 11.6.2008, s. 1
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truffet på nationalt, regionalt og lokalt plan med henblik på at have opfyldt kravene inden 
udløbet af tidsfristen i 2005, og hvis overskridelsen af grænseværdierne hovedsageligt skyldes 
lokalitetsspecifikke spredningsegenskaber, ugunstige klimaforhold eller grænseoverskridende 
bidrag, og hvis der er opstillet en luftkvalitetsplan, som viser hvordan grænseværdierne nås 
inden den nye frist.

Kommissionen har vurderet den italienske meddelelse og vedtog den 28. september 2009 en 
beslutning C(2009)7390, som indeholdt indsigelser mod fritagelsen fra forpligtelsen til at 
anvende de daglige og årlige grænseværdier for PM10 i zone IT0602 med den begrundelse, at 
det på grund af manglende oplysninger ikke var fuldt ud påvist, at grænseværdierne kan 
overholdes inden udløbet af fritagelsesperioden i 2011. Som følge heraf vil PM10-
grænseværdierne fortsat finde anvendelse uden tolerancemargen for de zoner, som 
indsigelserne omhandler.

De nyeste luftkvalitetsdata, som de italienske myndigheder officielt rapporterede til 
Kommissionen den 20. oktober 2008, viser, at luftkvalitetszonen IT0602 i 2008 var i 
overensstemmelse med de daglige grænseværdier for PM10, og at koncentrationen af 
nitrogendioxyd (NO2) var over den årlige grænseværdi, som vil være gældende i 2010.

Konklusion

I lyset af de nye luftkvalitetsdata og efter nedlukningen af højovnen kan Kommissionen ikke 
påvise, at der er sket en overtrædelse af direktivet om luftkvalitet og IPPC-direktivet.
Kommissionen vil imidlertid fortsat overvåge niveauerne for PM10 og NO2 i denne og andre 
luftkvalitetszoner i Italien."

5. Kommissionens svar (rev II), modtaget den 6. maj 2011.

"Konklusionen i den tidligere meddelelse forbliver gyldig, idet Kommissionen ikke er i stand 
til at påvise, at der er sket en overtrædelse af IPPC-direktivet.

Herudover hvad angår luftkvaliteten, opfylder luftkvalitetszonen, som Trieste tilhører, 
grænseværdierne for PM10."


