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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1459/2007, του Roberto Giurastante, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Greenaction Transnational, σχετικά με ατμοσφαιρική ρύπανση 
στη διασυνοριακή παράκτια περιοχή Ιταλίας/Σλοβενίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι υπάρχει κίνδυνος ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω των τοξικών 
εκπομπών χαλυβουργείου που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Τεργέστης. Η μονάδα 
είναι παρωχημένη και δεν διαθέτει κατάλληλη τεχνολογία καθαρισμού. Λόγω της αμέλειας 
των αρμόδιων αρχών και του ιδιοκτήτη των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ο αναφέρων ζητεί 
την παρέμβαση της ΕΕ, εν μέρει για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών 
συνεπειών του ενδεχόμενου κλεισίματος της μονάδας. Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της 
ύπαρξης και άλλων πηγών ρύπανσης, όπως η δημοτική εγκατάσταση καύσης αποβλήτων και 
η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Τεργέστης, καμία από τις οποίες δεν συμμορφώνεται με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων διατυπώνει ανησυχίες σχετικά με τη βιομηχανική μόλυνση σε ολόκληρη τη 
θαλάσσια περιοχή του λιμένα της Τεργέστης, διαμαρτυρόμενος συγκεκριμένα για τις 
συνθήκες λειτουργίας ενός χαλυβουργείου και πέντε μονάδων επεξεργασίας λυμάτων στην 
επαρχία της Τεργέστης, που ευθύνονται για σημαντικές τοξικές εκπομπές που μολύνουν τα 
θαλάσσια ύδατα και τον αέρα σε ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή.
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Η εφαρμοστέα περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ είναι η οδηγία ΟΠΕΡ και η οδηγία για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Η οδηγία 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης1 (κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 96/61/EΚ, στο 
εξής: οδηγία ΟΠΕΡ) καλύπτει εγκαταστάσεις για την παραγωγή και την επεξεργασία 
μετάλλων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής χυτοσιδήρου ή χάλυβα, και της 
επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων.

Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να καταρτίζουν, για κάθε 
εγκατάσταση, ολοκληρωμένη άδεια, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος συνολικά. Οι αρμόδιες αρχές 
οφείλουν, επίσης, να διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης σέβεται τους όρους της 
άδειας κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Η προθεσμία για την έκδοση αδειών σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις ήταν η 30ή Οκτωβρίου 2007. Στις 8 Μαΐου 2008, η Επιτροπή δρομολόγησε 
διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας λόγω της μικρής προόδου σε σχέση με την 
έκδοση αδειών βάσει της οδηγίας ΟΠΕΡ.

Όσον αφορά την παρούσα αναφορά, υπάρχουν πιθανώς δύο εγκαταστάσεις στην περιοχή των 
χαλυβουργείων Servola που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ: το 
χαλυβουργείο «LUCCHINI via Servola» και η μονάδα παραγωγής ενέργειας «Centrale di 
Servola». Σύμφωνα με το ιταλικό μητρώο αδειών ΟΠΕΡ2 και, ενώ επισημαίνεται ότι αυτές οι 
πληροφορίες δεν είναι απαραίτητα επικαιροποιημένες, μόνον το χαλυβουργείο διαθέτει άδεια 
ΟΠΕΡ. Τούτου λεχθέντος, η ύπαρξη και μόνο μιας άδειας δεν αρκεί για να εκτιμηθεί εάν η 
άδεια είναι έγκυρη και συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας ΟΠΕΡ.

Η αναφορά κάνει, επίσης, λόγο για πλημμελή επεξεργασία λυμάτων στην επαρχία της 
Τεργέστης. Η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων3 επιβάλλει την υποχρέωση 
επεξεργασίας των λυμάτων όλων των οικισμών ή των περιοχών οικονομικής δραστηριότητας 
με περισσότερους από 2.000 κατοίκους ή το ισοδύναμο σε λύματα («ισοδύναμα 
πληθυσμού»). Οι οικισμοί της Τεργέστης, της Muggia και του San Dorligo della Valle 
εμπίπτουν, αναμφίβολα, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Δεδομένου ότι δεν γίνεται σωστά 
η αναγκαία βιολογική επεξεργασία των λυμάτων, η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της 
Συνθήκης, κίνησε ήδη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας για μη συμμόρφωση με την 
οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Όσον αφορά τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα (οδηγία πλαίσιο για 
τον αέρα 96/62/ΕΚ, οδηγία 1999/30/ΕΚ που ορίζει ετήσιες οριακές τιμές για τα ΑΣ10 και το 
διοξείδιο του αζώτου και η πρόσφατα εγκριθείσα οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη που θα αντικαταστήσει τις προαναφερθείσες 
οδηγίες4), η Επιτροπή επισημαίνει ότι στη ζώνη της Τεργέστης η συγκέντρωση ΑΣ10 και 
                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8
2 Άδεια ΟΠΕΡ - Centrale di Servola  http://aia.minambiente.it/DettaglioImpiantoPub.aspx?id=23 [ημερομηνία πρόσβασης 28 
Ιουλίου 2008]
3 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40
4 Οδηγία πλαίσιο 96/62/ΕΚ, ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σ. 55· 1η θυγατρική οδηγία 1999/30/ΕΚ, ΕΕ L 163 της 

29.6.1999, σ. 41· η νέα οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 
Ευρώπη ΕΕ L152 της 11.06.2008 σ. 1.
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διοξειδίου του αζώτου υπερβαίνει τις οριακές τιμές πλέον του ορίου ανοχής, κατάσταση που 
οδηγεί στην έγκριση σχεδίου για την ποιότητα του αέρα. Η περιφέρεια της Friuli Venezia 
Giulia ενέκρινε ένα τέτοιο σχέδιο για τη ζώνη που ορίζει μέτρα για τον περιορισμό των ΑΣ10 
και του διοξειδίου του αζώτου στη ζώνη της Τεργέστης και που επίσης περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη μιας ειδικής συμφωνίας (accordo di programma) για τη στήριξη της βιομηχανικής 
μετατροπής των χαλυβουργείων της Servola. Η Επιτροπή, μέσω των απαιτούμενων τακτικών 
ενημερώσεων του σχεδίου, θα παρακολουθεί την εξέλιξη των μέτρων αυτών.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω από κοινού με τις ιταλικές αρχές πώς εφαρμόζεται η 
οδηγία 2008/1/ΕΚ σε σχέση με τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Η Επιτροπή θα ζητήσει, επίσης, 
πληροφορίες από τις ιταλικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή των άλλων συναφών 
κοινοτικών νομοθετικών πράξεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής, η εγκατάσταση εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης1 (κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 96/61/ΕΚ, εφεξής: οδηγία 
ΟΠΕΡ).

Η Επιτροπή διερεύνησε το συγκεκριμένο ζήτημα με τη βοήθεια των ιταλικών αρχών. 
Τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με την άδεια, τις συνθήκες λειτουργίας και την εποπτεία των 
εκπομπών της εγκατάστασης, καθώς και σχετικά με τα μέτρα επιβολής που έλαβε 
ενδεχομένως η αρμόδια αρχή. Βάσει των ανωτέρω, ελήφθησαν οι εξής πληροφορίες:

- Η αρμόδια ιταλική αρχή χορήγησε μια άδεια σύμφωνα με την οδηγία ΟΠΕΡ τον 
Φεβρουάριο του 2008 που κάλυπτε τα χαλυβουργεία Lucchini και όλες τις άμεσα συναφείς 
δραστηριότητες που διεξάγονταν από τον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης στην τοποθεσία Servola.
Ωστόσο, λόγω του μεγάλου μεγέθους του βιομηχανικού συγκροτήματος, οι αρχές δεν 
μπόρεσαν να εντοπίσουν τις ακριβείς εγκαταστάσεις που περιγράφονται στην αναφορά.

- Σε ό,τι αφορά την εποπτεία της λειτουργίας της εγκατάστασης, η αρμόδια αρχή επέβαλε ένα 
σύνολο απαιτήσεων και διαρθρωτικών μέτρων που έπρεπε να υλοποιηθούν από τον φορέα 
εκμετάλλευσης εντός του 2008. Τα μέτρα αυτά θα έπρεπε να οδηγήσουν στη μείωση των 
εκπομπών σωματιδίων κατά περίπου 45%.

- Η αρμόδια αρχή εξέδωσε μια τελευταία προειδοποίηση τον Φεβρουάριο του 2009 για τη μη 
εφαρμογή αυτών των μέτρων σχετικά με τη λειτουργία της υψικαμίνου και απαίτησε από τον 
φορέα εκμετάλλευσης να λάβει τα κατάλληλα μέτρα εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 
προειδοποίησης. Δεδομένου ότι τα απαιτούμενα μέτρα δεν ολοκληρώθηκαν, η υψικάμινος 
σταμάτησε να λειτουργεί στις 12 Μαρτίου 2009 με αποτέλεσμα να διακοπεί και ένα 
σημαντικό μέρος των χαλυβουργικών δραστηριοτήτων.

- Η αρμόδια αρχή διενήργησε μια σειρά από ελέγχους εποπτείας ενώ για τον φορέα 
εκμετάλλευσης εκδόθηκαν πολλές ειδοποιήσεις παραβίασης και ποινών.

                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8
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- Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, οι ιταλικές αρχές ενημέρωσαν την 
Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2009 για ένα αίτημα απαλλαγής από την υποχρέωση τήρησης 
των οριακών τιμών για τα σωματίδια ΑΣ10 σε 67 ζώνες ποιότητας αέρα, περιλαμβανομένης 
της ζώνης IT0602, στην οποία ανήκει η πόλη της Τεργέστης. Σύμφωνα με το άρθρο 22, 
παράγραφος 2, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ1, ένα κράτος μέλος απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση να τηρεί τις οριακές τιμές για τα σωματίδια ΑΣ10 αν έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα 
περιορισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την επίτευξη συμμόρφωσης 
μέχρι την προθεσμία του 2005 και αν η βασική αιτία υπέρβασης μπορεί να αποδοθεί στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διασποράς, στις αντίξοες κλιματικές συνθήκες ή σε διαμεθοριακές 
συμβολές και έχει εκπονηθεί ένα σχέδιο για την ποιότητα του αέρα το οποίο καταδεικνύει ότι 
η συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές θα επιτευχθεί πριν από την εκπνοή της νέας 
προθεσμίας.

Η Επιτροπή αξιολόγησε την ιταλική κοινοποίηση και ενέκρινε την απόφαση C(2009)7390 
τελ., στις 28 Σεπτεμβρίου 2009, στην οποία εξέφραζε τις αντιρρήσεις της για την απαλλαγή 
από την υποχρέωση τήρησης των ημερήσιων και ετήσιων οριακών τιμών για τα ΑΣ10 στη 
ζώνη IT602 με το σκεπτικό ότι, λόγω των ανεπαρκών στοιχείων, δεν έχει καταδειχθεί πλήρως 
ότι η τήρηση των οριακών τιμών μπορεί να επιτευχθεί μέχρι τη λήξη της περιόδου απαλλαγής 
το 2011. Ως εκ τούτου, οι οριακές τιμές για τα ΑΣ10 θα συνεχίσουν να ισχύουν χωρίς το 
περιθώριο ανοχής στις ζώνες για τις οποίες διατυπώθηκαν αντιρρήσεις.

Τα πιο ενημερωμένα στοιχεία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που αναφέρθηκαν 
στην Επιτροπή στις 20 Οκτωβρίου 2008 από τις ιταλικές αρχές δείχνουν ότι το 2008 στη 
ζώνη ποιότητας του αέρα IT0602 τηρούνταν οι ημερήσιες οριακές τιμές για τα ΣΑ10 και ότι η 
συγκέντρωση του διοξειδίου του αζώτου (NO2) υπερέβαινε την ετήσια οριακή τιμή που θα 
τεθεί σε ισχύ το 2010.

Συμπέρασμα

Υπό το φως των πρόσφατων στοιχείων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και ύστερα 
από την παύση της λειτουργίας της υψικαμίνου, η Επιτροπή δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει 
παραβίαση της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα ούτε της οδηγίας ΟΠΕΡ. Η Επιτροπή θα 
συνεχίσει, ωστόσο, να παρακολουθεί τα επίπεδα των ΑΣ10 και του NO2 τόσο σε αυτήν όσο 
και στις άλλες ζώνες ποιότητας του αέρα στην Ιταλία.

5. Απάντηση της Επιτροπής (REV.II), που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Το συμπέρασμα της προηγούμενης ανακοίνωσης εξακολουθεί να ισχύει δεδομένου ότι η
Επιτροπή εξακολουθεί να αδυνατεί να εξακριβώσει παραβίαση της οδηγίας ΟΠΕΡ.

Επιπλέον, όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, η ζώνη ποιότητας του αέρα στην οποία ανήκει 
η Τριέστη συμμορφώνεται προς τις οριακές τιμές ΑΣ10.

                                               
1 ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1


