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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0760/2007, imressqa minn Cosimo Fracasso, ta’ nazzjonalità 
Taljana, dwar allarm ta’ diossina f’Taranto

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi l-biża’ tiegħu għall-kontenut għoli ta’ diossina fl-atmosfera kkawżat 
minn emissjonijiet li jikkawżaw ħsara, ħerġin minn impjant industrijali f’Taranto, u jindika li 
anomaliji bħal dawn (l-impjant f’Taranto huwa l-kaġun ta’ bejn wieħed u ieħor terz tal-
emissjonijiet ta’ diossina fuq livell nazzjonali) saru possibbli minħabba d-digriet nazzjonali 
tal-2006, li żied il-limitu tal-valuri ta’ diossina permissibbli fl-atmosfera b’tali mod li 
ppermetta kwantità li hi 100 000 darba aktar minn dak li hu permess fil-każ tal-inċineraturi.
Il-petizzjonant qiegħed jitlob li l-Unjoni tieħu azzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Marzu 2008.

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar il-kundizzjonijiet operattivi u l-livell ta’ emissjonijiet ta’ 
impjant industijali partikulari, li hija fabbrika tal-ħadid ILVA, li tinsab fir-reġjun ta’ Taranto, 
l-Italja.  Skont il-petizzjonant, l-emissjonijiet minn dan l-impjant qed iwasslu għal problemi 
ambjentali serji.

Anness I tad-Direttiva 96/61/KE1 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll tat-tniġġis integrati (id-
Direttiva  IPPC) telenka l-kategoriji tal-attivitajiet industrijali li jaqgħu fi ħdan l-iskop ta’ din 
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id-direttiva. Din il-fabbrika tal-ħadid ILVA hija responsabbli għal għadd ta’ attivitajiet 
imniżżlin f’dan l-anness.

Id-Direttiva IPPC titlob li impjanti li jaqgħu fl-ambitu tagħha biex joperaw skont permessi li 
jinkludu valuri tal-limitu ta’ emissjonijiet ibbażat fuq l-aqwa tekniki disponibbli (BAT), 
maħsubin biex jipprevienu u, fejn mhux prattiku, ġeneralment inaqqsu l-emissjonijiet u l-
impatt minn fuq l-ambjent kollu.  Għalhekk, il-prevenzjoni jew it-tnaqqis ta’ dawn l-
emissjonijiet fl-arja, fl-ilma u fil-ħamrija trid tkun trattata fil-permessi ambjentali maħruġa 
skont id-Direttiva IPPC.

Id-Direttiva IPPC tapplika għal impjanti ġodda, u għal impjanti eżistenti fejn l-operatur ikun 
bi ħsiebu jagħmel xi ‘bidliet konsiderevoli’ (bidliet li jista’ jkollhom effetti negattivi kbar fuq 
in-nies u fuq l-ambjent) mit-30 ta’Ottubru 1999 ’l hawn.  L-Istati Membri kellhom perjodu 
tranżitorju sat-30 ta’ Ottubru 2007 biex jassiguraw li l-impjanti eżistenti jkunu ġew  konformi 
għal kollox mad-Direttiva.

Il-Kummissjoni adottat għadd ta’ dokumenti ta’ referenza BAT (BREFs) li jkopru l-attivitajiet 
li jaqgħu fi ħdan id-direttiva IPPC, li jridu jagħtu kashom l-awtoritajiet kompetenti meta 
jistabbilixxu l-valuri tal-limitu ta’ emissjonijiet ibbażati fuq il-BAT, parametri ekwivalenti 
jew miżuri tekniċi għal dawn l-impjanti.

Rigward il-punti speċifiċi li qajjem il-petizzjonant, l-analiżi tal-Kummissjoni hija din:

1. Il-Kummissjoni kienet diġà infurmata b’din il-problema tal-emissjonijiet mill-fabbrika tal-
ħadid ILVA kif deskritta fil-petizzjoni u, minħabba t-tħassib li qam, il-Kummissjoni talbet 
informazzjoni mill-awtoritajiet Taljani dwar il-miżuri li ttieħdu jew li għad iridu jittieħdu 
biex jintlaħqu r-rekwiżiti meħtiega tad-direttiva IPPC għal dan l-impjant partikolari;

2. Il-Kummissjoni rċeviet tweġibiet mill-Ministeru Regjonali għall-Ekoloġija fir-Reġjun tal-
Apulia u mill-Ministeru Taljan għall-Ambjent u l-Protezzjoni tar-Riżorsi Naturali u tal-
Baħar.  Iż-żewg tweġibiet jikkonfermaw il-fatt li l-impjant jaqa’ taħt l-iskop tad-Direttiva 
IPPC, imma jgħidu wkoll li m’għandhiex permess maħruġ skont id-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-direttiva.

3. Barra dan, iż-żewġ tweġibiet jikkonfermaw il-fatt li l-Italja adottat id-Digriet tal-Liġi 
Numru 180 tat-30 ta’ Ottubru 2007 billi jġeddu ż-żmien li fih għandha ssir l-
implimentazzjoni tal-IPPC rigward l-għoti tal-permessi ambjentali integrati u ffissaw il-31 
ta’ Marzu 2008 bħala data ta’ skadenza meta l-impjanti eżistenti jridu jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet tad-direttiva IPPC.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni ta’ hawn fuq il-Kummissjoni jidhrilha li l-Italja qiegħda tikser il-
liġi tad-direttiva IPPC.  Għalhekk il-Kummissjoni se tieħu l-miżuri kollha meħtieġa, inkluż il-
ftuħ ta’ proċedura ta’ ksur biex tassigura traspożizzjoni u implimentazzjoni totali tad-Direttiva 
IPPC fl-Italja.

4. Risposta tal-Kummissjoni (konferma tal-preżentazzjoni orali tat-3 ta’ Novembru 
2009), li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.
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Kif diġà ġie kkomunikat lill-Parlament, il-Kummissjoni kienet ikkuntattjat lill-awtoritajiet 
Taljani sabiex tikseb informazzjoni dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2008/1/KE1 dwar il-
prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġiż (id-Direttiva IPPC) rigward il-fabbrika ILVA.

It-tweġibiet tal-awtoritajiet Taljani kkonfermaw li d-direttiva kienet applikabbli għal din l-
installazzjoni, iżda li ma nħareġ l-ebda permess skont l-Artikou 5(1) tad-Direttiva IPPC. L-
Artikolu 5(1) jeħtieġ konformità sħiħa għall-installazzjonijiet kollha eżistenti sat-30 ta’ 
Ottubru 2007. It-tweġibiet ikkonfermaw ukoll li numru ieħor ta’ installazzjonijiet kisru d-
Direttiva IPPC minħabba n-nuqqas ta’ permessi maħruġa skont id-Direttiva.

Għaldaqstant, tnediet proċedura ta’ ksur għall-ksur tad-Direttiva IPPC fit-
8 ta’ Mejju 2008 kontra l-Italja. B’referenza għal studju tat-tweġibiet mibgħuta mill-
awtoritajiet Taljani, irriżulta li l-permessi tal-IPPC kienu għadhom pendenti għal numru ta’ 
installazzjonijiet fit-territorju nazzjonali u għalhekk inħarġet opinjoni motivata fit-2 ta’ Frar 
2009.

L-Italja wieġbet għall-opinjoni motivata f’April 2009. Il-Kummissjoni analizzat l-
informazzjoni ippreżentata u billi nstab li l-Italja xorta naqset milli tindirizza n-nuqqasijiet fl-
implimentazzjoni tad-Direttiva IPPC, iddeċidiet li tirreferi l-kwistjoni quddiem il-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV.II), li waslet fit-30 ta' Settembru 2011

Il-Kummissjoni rreferiet l-Italja lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għaliex ma mxietx mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2008/1/KE2 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis 
(id-Direttiva IPPC). 

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, fis-sentenza tagħha tal-31 ta' Marzu 20113, iddikjarat li "Billi 
ma adottatx il-miżuri meħtieġa sabiex l-awtoritajiet kompetenti jiżguraw, permezz ta’ 
permessi maħruġa b’mod konformi mal-Artikoli 6 u 8 tad-Direttiva 2001/1/KE tal-Parlament 
u tal-Kunsill, tal- 15 ta’ Jannar 2008 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġiż 
(verżjoni kodifikata), jew, b’mod xieraq, billi jikkunsidraw mill-ġdid il-kundizzjonijiet u, fejn 
meħtieġ, jaġġornawhom, sabiex l-installazzjonijiet eżistenti kollha fis-sens tal-Artikolu 2(4) 
tad-Direttiva 2008/1/KE joperaw skont ir-rekwiżiti tal-Artikoli 3, 7, 9, 10, 13, 14(a) u (b) u l-
Artikolu 15(2) tal-imsemmija direttiva, ir-Repubblika Taljana naqset milli twettaq l-obbligi 
tagħha taħt l-Artikolu 5(1) ta’ din id-direttiva."

Il-Kummisjoni se tieħu l-passi meħtieġa biex tiżgura li l-kompatibilita' mas-sentenza tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja tkun żgurata.
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