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Inledning och uppdragets syfte 

Tillstånd för uppdraget gavs den 15 maj 2017 av presidiet till följd av samordnarnas beslut 

(av den 22–23 mars) om att uppdraget skulle genomföras följande datum: 17–19 juli 2017. 

Uppdraget skulle ha genomförts redan den 2–4 november 2016 men sköts upp eftersom inte 

tillräckligt många officiella delegationsmedlemmar kunde medverka. Uppdragets syfte: att 

träffa framställarna samt de medborgare och icke-statliga organisationer som stöder dessa, 

nationella, regionala och lokala myndigheter som ansvarar för inspektioner rörande 

miljöskydd samt arbetstagarnas och befolkningens hälsa och även administrativt och tekniskt 

ansvariga personer vid ILVA och ENI, som är de två företag som bedriver verksamhet i 

Taranto med omnejd samt inom järn- och stålindustrin och inom produktion och distribution 

av olja och naturgas. 

Inom ramen för de guidade besöken vid ILVA:s och ENI:s produktionsanläggningar 

genomförde delegationen en bedömning på plats av de viktigaste pågående processer som 

orsakar föroreningar och utgör ett problem för arbetstagarnas och befolkningens hälsa och 

säkerhet. Bedömningen omfattade även ytterligare framtida risker som kan leda till att den 

allmänna situationen i det berörda området förvärras. Delegationen genomförde därefter de 

planerade utfrågningarna vid det lokala regeringspalatset Palazzo del Governo (prefekturens 

säte) för att dels få de faktiska och rättsliga uppgifter som behövs för att kunna bedöma de 

nödåtgärder som vidtagits för att sanera och förnya området och åtgärderna för att successivt 

minimera miljöpåverkan, dels få information om alla industriella lösningar som finns för att 

genomföra en modell som fullt ut skyddar medborgarnas hälsa och miljön och det 

socioekonomiska välståndet i Tarantoområdet. 

 

 

Sammanfattande rapport från sammanträdena 

förmiddagen den 18 juli 2017 
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Delegationen kom till ILVA kl. 9.00 där den möttes upp av Antonio Bufalini, operativ chef för 

anläggningen i Taranto, Sergio Palmisano, hälso- och säkerhetschef, som lämnade en översikt 

över riskerna (kemiska och termiska risker samt risker till följd av buller och trafik, både på 

väg (50 km) som på järnväg (200 km)) i anläggningens olika områden, Alessandro Labile, 

chef för avdelningen för samordnat miljötillstånd (AIA) och miljö, Salvatore De Felice, 

ansvarig för råjärnsområdet, Benedetto Valli, valsningschef, och Nicola Nicoletti, 

ombudssamordnare. Den första rundturen avslutades framför en reliefkarta över den enorma 

anläggningen (15 km2, 4,5 x 3,5) för att ledamöterna skulle få inblick i de viktigaste faserna i 

den så kallade integrerade produktionsprocessen, som inleds med lossning av råvaror 

(järnmalm och stenkol) på den östra piren (kajplats 2–4) och avslutas med att de olika 

produktionsenheterna erhålls från stålet. 

 

Under den inledande fasen ska råvarorna (från Brasilien, Australien, Sydafrika och 

Nordeuropa) efter att de lossats från fartygen vid den östra piren, transporteras i stora täckta 

band till stora uppläggningsplatser, s.k. gruvparker. 

Den efterföljande fasen i den integrerade produktionsprocessen består av framställning av 

koks i så kallade koksugnar (tio stycken, varav fyra är i drift). 

Råjärn och stål är legeringar som framställs i masugnar1. Det finns fem masugnar, varav tre i 

drift (Afo 1, 2 och 4) medan de övriga två är avstängda. Den ena, Afo 5, är en av Europas 

största i sitt slag och har varit avstängd sedan i mars 2015 i väntan på särskild miljösanering 

och särskilt underhåll för att fullt ut uppfylla bestämmelserna om samordnat miljötillstånd. 

Den andra, Afo 3, kommer snart att skrotas, samtidigt som miljöskyddsåtgärderna genomförs 

fullt ut, bland annat avlägsnande och bortskaffande av asbest. Utöver råjärn produceras i 

masugnarna gas, som återanvänds för produktion av elektricitet (i anläggningens två 

centraler) samt slagg som är ett flytande avfall som används för framställning av glas och 

cement. 

Det finns två stålverk, som byggdes under de två huvudfaserna av anläggningens uppförande, 

nämligen när den togs i drift 1964 och när den sedan byggdes ut till dubbel storlek i början av 

1970-talet. 70–80 % av stålverkens färdiga produkter skickas med båt från lastkajerna i väst 

till stora hamnar i Europa, Turkiet, Nordafrika och till andra sidan Atlanten2.  

 

                                                 
1 Koks används tillsammans med järngranulat som ett kemiskt reducerande ämne för framställning av råjärn (legering mellan 

järn och kol, med kolhalt mellan 1,9 % och 5,5 %). Stål är samma legering men med ett procentuellt innehåll av kol på 

mindre än 2 %).  
2 Råjärnet transporteras främst på järnvägsvagnar, så kallade torpeder, och förfinas därefter via omvandlare (bland annat med 

syreblåsning). Resultatet är en kolfattig legering: Det flytande stålet som samlats upp i behållare, så kallade gjutskänkar, 

övergår till fast form för gjutning i maskiner för stränggjutning (fem maskiner i två stålverk).  

Ut kommer en delvis bearbetad produkt i form av ett block (bredd från 900 till 2 000 mm, tjocklek max. 300 mm och en 

längd på max 11 m), så kallade bandämnen, som omvandlas i varmvalsverk. Stålets temperatur sjunker från cirka 1 300 °C 

till 900 °C. Den snabba kylningen kompenseras av sammanpressningen i varmvalsverket (till 1 250 °C, med valsar placerade 

på varierande avstånd som gradvis minskar). Från delvis bearbetad produkt med hög tjocklek förfinas bandämnet för 

kommande passager i processen tills det slutligen uppnår önskad tjocklek (från 243 mm ner till 1,5 mm). 

Från valsverket kommer plåt eller plattor som lindats likt en rulle, eller, en tjock platta, så kallad tunnplåt, som formas i en 

annan typ av vals (i Taranto finns två varmvalsverk och ett tunnplåtsverk). Tunnplåten kan säljas för tillverkning av båtar, 

oljeplattformar osv. eller skickas till anläggningens rörtillverkningsanläggningar (tre stycken, varav en kallad ERW som 

framställer rör direkt från varmvalsade band).  

De valsade produkterna kan ytbehandlas med zink. (Detta sker i anläggningar för varm- eller kallförzinkning. Dessa 

verksamheter är förutom i Taranto belägna i Genua (två st.) och Novi Ligure (en st.) med totalt 3 000 anställda.) Denna 

behandling ökar beständigheten mot oxidation och korrosion och produkterna används inom en rad olika områden, från 

elektriska hushållsapparater till bilar. 
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Under kontrollen av anläggningarna illustrerade företrädarna (med tillägg av Carmine Lezza, 

teknisk direktör för deponering) några av de mest problematiska områdena i 

produktionsprocessen i detalj för delegationsmedlemmarna. 

 Kontrollrummet för masugn 1 (som från augusti 2015 uppgraderats till en omfattning 

av 130 miljoner euro – masugnen är helautomatisk och operatörerna behöver, förutom 

några manövrar för gjutning, endast ingripa vid funktionella brister). 

 En översikt över de två största gruvparkerna (för järnmalm och fossila bränslen) med 

en dammbekämpningskanon i drift för reducering av damm. (Ingår i ett automatiskt 

sprutsystem för kumulerade råvaror enligt vad som angetts i miljöplanen. Detta är 

fastspänt på en enhet för att läsa av vindhastighet, vilken för hastigheter över ett visst 

tröskelvärde öppnar hydranterna automatiskt.) 

 Bandämnets bana i det andra bandverket (vars längd uppgår till 1,5 km, hanteras av åtta 

personer, producerade sex miljoner ton under 2007) följs av vidareforsling från 

värmeugnarna till det slutliga steget. Sex valsverk minskar gradvis tjockleken samtidigt 

som bandet vid varje passage blir längre (ända upp till över 1 km) och hastigheten ökar. 

Därefter passerar bandämnet, som nu reducerats till 40 mm, snabbt de slutliga sju 

valsverken där bandämnet genomgår hög pressning varefter det fortsätter till 

nedkylningen för att slutligen resultera i band färdiga till försäljning eller kallvalsning. 

 Kalkbrottsområdet med helt övertäckta parker och utomhusliggande avfallsdeponier 

med farligt och ofarligt avfall. Det handlar, i samtliga fall, om avfallsprodukter från 

anläggningen och eftersom dessa inte är organiska är de inte lämpliga för produktion av 

biogas. Icke desto mindre har Provinsen Taranto på grund av ett byråkratiskt problem i 

godkännandet av avfallshantering ålagt ILVA att upprätta en biogasanläggning som är 

helt inaktiv. 

En kortfattad beskrivning av anläggningarna kompletteras av information lämnad av ILVA:s 

tekniker, på eget initiativ samt som svar på delegationens frågor. Bland de viktigaste frågorna 

återfinns de med relation till miljöplanen: 

 I avfallsfasen kring råvarorna, utöver de slutna ekologiska skoporna, som beaktas i 

miljöplanen, (AIA) har ILVA infört en ny avlastare (CSU 1 Continuous Ship Unloader) 

som tillåter transport av råvarorna, utan spridning i omgivningen, från fartygens 

lastrum till transportbanden, som från kajen når anläggningen. 

 I den efterföljande transportfasen av mineralerna från kajen till parkområdet pågår 

övertäckandet av transportbanden och stängning av sorteringstornen för att förhindra 

att vinden sprider dammet (till april 2017 ska övertäckandet av 38,6 km av 59 km 

transportband, cirka 65 %, vara färdigställt av den totala insatsen som förskrivits i 

AIA). 

 Den viktigaste åtgärden som förskrivs i miljöplanen som presenterats av Am Investco 

Italy, det vinnande företaget (85 % ArcelorMittal, 15 % Marcegaglia), som tack vare en 

transaktion, förvärvat ILVA av likvidationsförvaltningen, gäller demonteringen av 

masugn 3. Bolaget har däri inkluderat dekontamineringen av underliggande mark. De 

tre masugnarna som för närvarande är i drift, är anpassade till miljöplanens krav (se 

nedan). 
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 I stålverken planeras att skapa ett system för utsug och dammavskiljning från toppen av 

hallarna, med kåpor som täcker omvandlarna samt 20 m långa filterarmar för 

inneslutning av rök såväl som tygfilter med en sugkapacitet på 3,3 miljoner m³/tim. 

 Övertäckandet av de största gruvparkerna på en yta av 500 m x 700 m (krav nr 1 i 

AIA:s uppdatering1, som ingår i köparens investeringsplan) förutsätter en imponerande 

struktur bestående av två bågar (likt en flyghangar) med dimensioner på cirka 700 m x 

520 m x 80 m (en vägg om 80 m i likhet med en 25-våningsbyggnad), som reser sig i 

närheten av kvarteret Tamburi, som ett tillägg till de trädbeklädda ekologiska kullarna, 

och till via Appia, som sammantagna redan utgör en ”skärm” mot det bebodda 

centrumet. Även de mindre parkerna (”homogent” agglomerat av slagg i norr och 

söder) kommer att täckas på liknande sätt som de två större kalkbrottsområdena (Statte 

kommun) som redan täckts. 

 Miljöplanen från 2014 (godkänd genom premiärministerdekret (DPCM) den 14 mars 

2014), föreskriver fuktning av kumulerade råvaror genom så kallade 

dammbekämpningskanoner för att minska risken för spridning i väntan på att parkerna 

ska övertäckas. På en specifik fråga rörande återvinning av vatten, specificerar ILVA att 

eftersom golvplattan består av tjock lera, penetrerar H2O inte denna, utan den del som 

inte avdunstar återvinns i särskilda dekanteringsbehållare. Ett annat viktigt 

förtydligande gällande planen för karakterisering av parkområdena (för att rekonstruera 

miljöföroreningen, vilket är en förutsättning för platsens säkerhet och/eller 

återställande), som redan har genomförts, ska ha gett mycket uppmuntrande resultat. 

 Deponierna ingår i omkretsen av de områden som överförs till det vinnande företaget. 

ILVA avstod emellertid från att svara på en fråga (Evi) angående nya undersökningar 

av obehörig dumpning av farligt avfall som andra framställare fått vetskap om. När de 

tillfrågades om säkerhetsstyrkorna på anläggningen svarade ILVA att förutom 

120 interna enheter och externa polisstyrkor, kan de med hjälp av videoövervakning 

minimera risken för intrång i ett utökat område som är lika med två och en halv gånger 

ytan av staden Taranto. 

 

På delegationens frågor rörande de huvudsakliga detaljerna gällande tidsplanen för 

återställande och rivning av Afo 3, svarade ledningen att 

 det inte rör sig om ett konventionellt ingripande utan om en organisk intervention 

för dekontaminering som berör hela anläggningen, 

 Afo 3, i mitten av råjärnsområdet, måste säkras (även om den inte längre matas 

med råmaterial för produktion av råjärn, måste den balanseras med avskilda rör 

som ändå är anslutna till rörnätet), 

 rörsystemet måste saneras från exempelvis rester av asbest, 

 den efter avslutad återställning kommer att delas upp på grundval av 

specifikationerna som upprättats för förhandlingen av rivningsarbetet, 

 i det avseendet pågår tilldelningen av arbetet (mycket avancerad fas). Innan den 

30 september 2017 måste regeringen godkänna ändringarna i miljöplanerna som 

                                                 
1 http://www.gruppoilva.com/sites/ilvacorp/files/document_attachments/all.dir_.526_-_all.2_-

_xvi_relazione_trimestrale_aia_547.pdf 

http://www.gruppoilva.com/sites/ilvacorp/files/document_attachments/all.dir_.526_-_all.2_-_xvi_relazione_trimestrale_aia_547.pdf
http://www.gruppoilva.com/sites/ilvacorp/files/document_attachments/all.dir_.526_-_all.2_-_xvi_relazione_trimestrale_aia_547.pdf
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presenterats av ArcelorMittal genom ett dekret från ministerrådets ordförande 

(DPCM), för att från den 1 oktober kunna påskynda förfarandet 

 den tekniska uppskattningen av det fullständiga rivningsarbetet är 18 månader från 

och med den 1 oktober 2017, 

 vad gäller teknisk tid för täckning av parkerna beräknar det vinnande företaget 

denna till 24 månader, från och med klartecken om att arbetet får påbörjas. 

Ordförande Wikström har, som delegationens uppdragschef, understrukit att den extrema 

komplexiteten och varaktigheten av det beskrivna förfarandet verkar ignorera kostnaderna för 

mänskligt lidande under de senaste decennierna i grannstäderna (redan 2007 mottogs den 

första framställningen rörande alarmerande nivåer av dioxin). 

Svaret från ILVA:s tekniker var att 

 anläggningen för närvarande skulle vara i full överensstämmelse med europeisk 

och italiensk lagstiftning (baserat på uppgifter som samlats in av 

miljövårdsmyndigheter, t.ex. ARPA), även om det under kontrollerna kan uppstå 

vissa störningar i den vanliga verksamheten, 

 AIA tar i beaktande hanteringen av onormala nödsituationer (som tornadon som 

slog till mot ILVA den 28 november 2012, som trots att den inte skadade Afo 3, 

bidrog till rivningsbeslutet), 

 dekontamineringsåtgärden skulle gå djupt i marken under Afo 3 och innefatta den 

historiska evakueringen av avfall (som järnvägssyllar, beslagtagna 2009, eller 

uttjänta däck), 

 situationen sedan tio år inte längre är statisk; sedan cirka fyra år är miljöplanen 

(efter DPCM den 14 mars 2014) under utveckling med realiserade åtgärder, om än 

med vissa dröjsmål, med beaktande av begränsade ekonomiska resurser eftersom 

företaget varje år går med förlust, 

 likvidationsförvaltarna har lyckats återkräva medel genom en förlikning med Riva-

gruppen, tidigare ägare och förorenare, på över en miljard euro som kompensation 

för miljöskador, som ska används för att påskynda saneringsåtgärderna till förmån 

för hela den tarantinska gemenskapen, 

 för närvarande, efter överlåtelse av egendom, finns alla förutsättningar att slutföra 

miljöplanens åtgärder eftersom de totala resurserna uppgår till över 

2,3 miljarder euro (varav 1,15 miljarder euro från det vinnande bolagets sida och 

över en miljard som likvidationsförvaltningen dragit in enligt ovan nämnda avtal); 

dessa ger, inom vissa datum, en ändamålsenlig verkan, 

 parlamentet har infört en lagstiftningsändring som förlänger uppföljningsperioden 

från likvidationsförvaltarnas sida till 2024 (vid utgången av industriplanen), detta 

som en garanti för att de åtaganden och investeringar som avtalats med det 

vinnande företaget har utförts enligt köpets retrocessionsavtal. 

Delegationen har även ifrågasatt påståendet om att anläggningarna överensstämmer med 

europeisk lagstiftning med hänvisning till den senaste ISPRA-rapporten som publicerades i 

maj 2017, enligt vilken samtliga AIA:s miljöföreskrifter inte respekterades. Med tanke på att 

ILVA hävdade att dokumentet intygar ett tröskelvärde på 80 %, har delegationen uttryckt oro 

gällande de diskuterade tiderna för parkens totala övertäckning, som löper över flera år, vilket 
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utsätter invånarna i angränsande grannskap för ohälsosamt damm under blåsiga dagar. 

Delegationens medlemmar har personligen konstaterat effekterna av detta. 

På delegationens förfrågan om det finns andra alternativ för omställning av produktionen 

genom att använda avfallsmaterial enligt modellen för cirkulär ekonomi eller en total 

omställning av anläggningarna mot hållbar energi som kan förena arbetshälsa och miljö, 

samtidigt som man kan värdera traktens karakteristiska egenskaper, svarade ILVA med stor 

försiktighet. 

Man avvisar den radikala lösningen att överge stålproduktionen, men pekar på att det 

vinnande företaget har möjlighet att experimentera med nya teknologier för direktreducerat 

material även i Taranto. För denna typ av material är ArcelorMittal världens största 

producent och har Europas enda anläggning (Gent), där man i stället för stenkol använder sig 

av naturgas som råvara i processen (även om de ökade kostnaderna avskräcker från 

introduktion av detta). Inom detta område planerar företaget att i Taranto skapa ett 

forskningscentrum (genom ett anslag på 30 miljoner euro till rekrytering av 250 ingenjörer). 

När det gäller den cirkulära ekonomin applicerar ILVA denna på kalkbrotten, där utvunnet 

material återanvänds i förenings-/syntetiseringsfasen eller omvandlas till kalk i interna ugnar 

och avfallet återförs till brottet i form av kalciumkarbonat renat från järn. 

Sist men inte minst bör det noteras att ILVA och dess leverantörer för närvarande har 11 000 

respektive 3 000 anställda, som kommer från och bor i omgivningen kring anläggningen. 

 

Eftermiddagen den 18 juli 2017 

 

Efter det sedvanliga mottagandet i regeringspalatset som hölls av prefekten, Donato Cafagna, 

informerade densamme delegationen om förekomsten av ett permanent samrådsforum för 

staten, regionen och lokala råd för återupplivandet av Tarantoområdet med avseende på miljö, 

industriell utveckling och återvinning samt återställning av trakten. Det första sammanträdet 

med två tekniska representanter för ISPRA (National Institute for Environmental Protection 

and Research) har påbörjats, och dessa befinner sig i Taranto för en rutinmässig inspektion 

(inom ramen för direktiv 2010/75/EU, som reformerade systemet med integrerade 

godkännanden för kontroll av industriella utsläpp). 

 

Mario Cirillo presenterade det nationella programmet för miljöskydd (SNPA), skapat i juni 

2016 och som trädde i kraft i januari 2017. ISPRA arbetar alltså i samarbete med de lokala 

organisationerna för miljöskydd, som ARPA Puglia, och skapar därmed två av hörnen i en 

triangel med miljöministeriet i toppen. Gaetano Battistella, som ansvarar för kontroll av 

miljöinspektionerna, har gått in på djupet i inspektionsrutinerna som sker på plats hos ILVA 

kvartalsvis. Ett exempel är det som planeras för de kommande tre dagarna, vilket baseras på 

en regelbunden rapport från uppdateringsansvarig rörande tillämpningen av bästa tillgängliga 

teknik (BAT) på plats, och som anges i referensdokumenten som utarbetats av gemensamma 

forskningscentrumet i Sevilla (JRC). I regel utför ISPRA kontrollerna efter överenskommelse 

med ILVA angående datum. I händelse av allvarliga olyckor eller fel kan dock ISPRA 

genomföra inspektioner som i förväg inte fastställts med ansvarig på plats. Kontrollernas 

detaljerade tillämpningsområden och omfattning anges emellertid inte i tillkännagivandet till 

ILVA. ISPRA reserverar sig möjligheten att på plats kunna granska i förväg icke 

tillkännagivna situationer. 
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Bland delegationens frågor efter morgonens kontroll på anläggningsområdet, berör den 

känsligaste uppfattningen av ILVA som en ståljätte med lerfötter, ett paradigm från den tunga 

industrins tidigare system. För ISPRA:s tekniker är ILVA ett företag som befinner sig i fasen 

att befria sig från de gamla teknikerna för att kunna närma sig de nya med syfte att minska 

avfallet och föroreningen av miljön. Detta är en långsam fas som kräver investeringar, men 

framförallt tid. 

Delegationen mindes i detta avseende hur övertäckningen av gruvparkerna redan för två år 

sedan ansågs vara något som skulle ske omedelbart och hänvisade till den senaste rapporten 

från ISPRA, enligt vilken inte alla föreskrifter från avdelningen för samordnat miljötillstånd 

(AIA) hade iakttagits, vilket kan leda till att tillståndet dras tillbaka och anläggningarna stängs 

(enligt föreskrifterna i artikel 29i.9 c i miljölagen1). Delegationen efterlyste även 

förtydliganden om referensrapporten (som avses i direktiv 2010/75/EU som huvudinstrument 

för utfärdande och uppdatering av AIA2). 

Genom att förklara källan för en rapport som publicerats av ISPRA i maj 2017 som inkorrekt 

(som redan ILVA nämnt under morgonen), angav dr Battistelli en rad kontroller (18 protokoll) 

som nyligen avslutats och specificerar att referensrapporten endast beskriver de relevanta och 

farliga förorenande ämnena, men går inte på djupet för att beskriva tillståndet i den mark där 

föroreningen uppstått (och för mer information hänvisas det till miljöministeriets (MATTM) 

webbplats, http://aia.minambiente.it/Ilva.aspx). 

 

Baserat på de vetenskapliga kunskaperna är det inte möjligt att undersöka förflyttningen av 

förorenande ämnen i grundvattennivån. Han nämnde även kontrollrapporterna vars resultat 

kan ge upphov till administrativa och straffrättsliga påföljder, om det ansvariga företaget inte 

sanerar de fel som påträffats i en tidigare kontroll. Vad beträffar invändningen mot att de tio 

dekreten för att rädda ILVA (det senaste av den 9 juni 2016) har gett klarsignal för företaget så 

länge som de genomför 80 % av AIA:s föreskrifter utan närmare specifikationer, även om 

man inte uppfyller de övriga 20 % (inbegripet nr 1 som utgör övertäckningen av 

gruvparkerna) ställer sig ISPRA:s tekniker bakom följande: ubi major (politiken), minor 

cessat. Vad beträffar de kritiska kommentarerna från ordförande Wikström angående ILVA:s 

okänslighet när det gäller livskvalitet eller den överhängande fara som finns för de invånare 

som bor i de intilliggande kvarteren, var teknikerns åsikt att ILVA ingår i en flotta av ungefär 

160 gamla industrianläggningar som är aktiva på nationell nivå (90 värmecentraler, 

60 kemiska industrier, tolv raffinaderier och ett stålverk) och föremål för övervakning från 

ISPRA:s sida, eftersom de är utsatta ställen för miljön och på samma gång är de belägna i en 

strategisk position som centrum för offentliga tjänster och arbetsplatspooler. Även om det 

kommer att få konsekvenser för återhämtningen av produktionen som för närvarande är 

reducerad till sex miljoner ton, så kan den nuvarande övergångsfasen från en extraordinär 

                                                 
1 Lagdekret nr 152/06 – Miljölag, artikel 29i.9 c, som ersatts av artikel 7 c 9, lagdekret nr 46/14. Se även 

följande notering som hämtats från miljöministeriets (MATTM) webbplats: 

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx För anläggningen ILVA S.p.A. (AB) i Taranto, identifierat som 

ett företag av nationellt strategiskt intresse i enlighet med lagdekret nr 61 av den 4 juni 2013, som omvandlats 

med ändringar från lag nr 89 av den 3 augusti 2013, och lagdekret nr 101 av den 31 augusti 2013, har MATTM 

upprättat detta område för att underlätta och främja tillgången till information och allmänhetens deltagande i 

processen för utfärdande, förnyelse, översyn och uppdatering av AIA, i linje med principerna i 

Århuskonventionen och vad som avses i lagdekret 152/06. Utöver de huvudsakliga dokumenten avseende de 

pågående förfarandena för utfärdande, förnyelse, översyn och uppdatering av AIA, publiceras i synnerhet även 

de dokument online som rör förfaranden för kontroll av att de förordnade åtgärderna genomförs. 
2 Meddelande från kommissionen – Europeiska kommissionens riktlinjer för statusrapporter enligt artikel 

22.2 i direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (2014/C 136/01). 

javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13G00132&currentSearch=ricerca_semplice
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00144&currentPage=1
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
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förvaltning till det multinationella stålföretaget, ArcelorMittal, inte ändra de 

kravspecifikationer som fastställts i den befintliga miljöplanen, i vilken alla de rättsliga 

föreskrifterna förblir bindande. Såvida inte den nye ägaren beslutar sig för att återuppbygga 

anläggningen genom att starta om från början med tillståndsprocessen, men i sådant fall 

kommer de att vara bundna av miljöföreskrifterna i en ny AIA. 

 

Vera Corbelli, som sedan tre år tillbaka är regeringsombud för de brådskande 

saneringsåtgärderna i området kring Taranto, förklarade hur hennes mandat omfattar ett mer 

vidsträckt fysiskt miljösystem än ILVA:s industriomfång (117 kvadratkilometer, av vilka 44 

på torra land och 73 till havs). Hon gjorde en snabb utläggning för att visa hur man från 

bedömningen av de prioriterade målinriktade insatserna på fyra kritiska ställen i 

stadsområdena och förorterna, som ingår i anläggningsområdet som är av nationellt intresse, 

har lyckats att aktivera en återgenereringsprocess för de mest skilda befolkningsgrupper och 

områden. Detta genom att arbeta över flera generationer (från förnyelse och ombyggnad av 

skolor till sanering av kyrkogården i kvarteret Tamburi), eller i land- och vattenområden (från 

hamnen och ett tidigare avfallsupplag i industriområdet i kommunen Statte till bevarandet av 

det komplexa ekosystemet i Tarantobukten och saneringen av havsbotten) och hela tiden 

främja ett tillvägagångssätt som kombinerar vetenskap och teknik med kultur. Detta gäller för 

alla åtgärder för miljöförnyelse i Tarantobukten som bevarar dess ekosystem, vilket å ena 

sidan är avsett att minska föroreningsnivåerna och å andra sidan att skydda biosamhället 

(totalinventering och avveckling av 50 % av utsläppen, avlägsna alla typer av skrymmande 

avfall från havsbotten, övervakning och förflyttning av autoktona havsarter som löper risk för 

utrotning – sextusen typer av pinna nobilis-musslor och hippocampus etc.), vilket genomförs i 

samråd med Italiens flotta, finanspolis och kustbevakning. Detta komplicerade och 

omfattande arbete för förnyelse av det kulturella, sociala och produktiva systemet syftar till att 

överbrygga det industriella arv som fortfarande belastar Taranto och inleda en framtid av 

hållbar tillväxt, med befolkningens såväl som ILVA:s och ENI:s deltagande. 

Advokat Stefano Rossi, generaldirektör för ASL (lokal hälsovårdsavdelning) i Taranto, gav 

en övergripande bild av de tjänster som leds av Michele Conversano (avdelningen för 

offentlig prevention/hälsovård), Sante Minerba (statistik över epidemiologi) och 

Cosimo Scarnera (SPESAL/olycksförebyggande åtgärder), och gav uttryck för 

uppskattningar av kontrollsystemet för hela livsmedelskedjan (från musslor till ostfabriker 

och uppfödningar), av de statistiska uppgifterna vad gäller olyckor (ständigt minskande, i 

motsats till yrkessjukdomar) och av förteckningen över tumörer, som är det mest uppdaterade 

i regionen Apulien (fram till 2014), liksom sjukhusets specialisering inom onkologi. Han 

angav i synnerhet en kohortstudie (oktober 2016) om miljö- och arbetsexponeringens effekter 

på kriminalitets- och dödlighetstalen hos invånarna som vittnar om att det finns ett 

förhållande mellan orsak och verkan mellan industriutsläpp och hälsoskador1. 

                                                 
1 (Kohortstudien jämför dödlighetsfrekvensen och/eller incidensen av specifika sjukdomar hos diverse utsatta 

befolkningar). Bland de mest betydelsefulla uppgifterna finner vi över 24 % av vård för andningssjukdomar hos 

barn i Tamburi-kvarteret, över 26 % av exponering för industridamm i Paolo VI-kvarteret = i synnerhet över 

5 % dödlighet för lungtumörer, över 10 % för hjärtinfarkt; till följd av effekten av industriellt SO2 

(svaveldioxid): i synnerhet över 17 % dödlighet för lungtumörer, över 29 % för hjärtinfarkt; båda 

föroreningstyperna är ansvariga för nya fall av lungtumörer bland invånarna (över 29 % för damm och över 

42 % för svaveldioxid). 
https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e. Se särskilt 
https://www.sanita.puglia.it/documents/890301/896208/Relazione+Finale+Studio+di+Coorte 

https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e.
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Ansatta av frågorna från delegationens medlemmar om alarmerande epidemiologiska 

uppgifter från studien i fråga, bekräftade experterna från ASL i Taranto en avvikande 

procentsats vad gäller neurologiska och kognitiva funktionsnedsättningar hos de yngre 

generationerna, även om orsakerna inte är tydliga (miljöförorening, pågående eller inte med 

tecken på socioekonomisk fattigdom hos befolkningen). Minerba gjorde en kort utläggning 

om de studier som gjorts på området, med utgångspunkt från beskrivande studier, 

datasamlingar om mortalitet för patologier som är ett resultat av föroreningar av atmosfären, 

fram till analytiska data som har att göra med förhållanden mellan orsak och verkan mellan 

riskfaktorer och sjukdomar (bland annat kohortstudien). Över tidens gång har andra 

hälsokällor lagts till studierna: vårdfall och förteckningar över tumörer.1 

Den senaste i Taranto och för hela provinsen inleddes under 2012; den senaste publikationen 

(april 2016) anger data som samlats in under åren 2006–2011 (som bland annat bekräftar en 

större tumörincidens hos den manliga befolkningen2). 

Den ovan nämnda kohortstudien (som utförts i samråd med regionen Apulien och den 

epidemiologiska avdelningen i regionen Lazio) rörande personer som varit bosatta i Taranto 

inom tidsperioden 1998–2010, intygar att den industriella tillväxten (med dess belastning av 

gifter, fina dammpartiklar PM10 och svaveldioxid) inte bara är ansvariga för neoplasmer, utan 

även för kardiovaskulära och andningspatologier. Vad beträffar tumörincidenser hos barn (0–

14 år), är den mest respekterade studien Sentieri som utförts av ISS (nationella hälso- och 

sjukvårdsinstitutet)3 2011 och 2014 (den tredje utgåvan kommer att ges ut under innevarande 

år). I detta avseende iakttas ett överskott av mortalitet till följd av alla typer av orsaker 

(81 dödsfall) SMR 121, lika med mer än 21 % i förhållande till det regionala genomsnittet, 

sjukhusvård till följd av akuta andningsbesvär, relativ dödskvot 105, lika med över 5 %, och 

en incidens för alla tumörer SIR 154, lika med över 54 %, vilket motsvarar sju fler fall. 

Översikten som ges grundar sig på kliniska journaler för endast ett fåtal år. Man försöker för 

tillfället att styrka statistiken i samarbete med ISS för att ge en större omfattning för de data 

som håller på att samlas in. Ett ytterligare förtydligande avser kommunikationen av de 

epidemiologiska uppgifterna till befolkningen som finjusterats genom installationen av en 

pekskärm vid det onkologiska centret på sjukhuset ”Moscati” med huvudsyftet att sprida 

information om incidensen av neoplasmer i de olika områdena av Apulien, vilket är mycket 

viktigt för individuella och kollektiva skyddsförebyggande åtgärder. Vad beträffar 

tumörincidensen hos anställda vid ILVA, sticker en uppgift ut på alla områden: malignt 

mesoteliom (en sällsynt tumör som är ett resultat av exponering för asbest och som 

uppkommer efter en längre tidsperiod) har en incidens som är fyra eller fem gånger högre än 

väntetiden (på en befolkning av 200 000 invånare registrerar man 20 fall om året i stället för 

4–5 fall). Därför är det, framför allt till förmån för framtida generationer, nödvändigt att 

sanera den asbest som finns i de deponeringsanläggningar som är belägna i anknytning till 

industriområdet. 

                                                                                                                                                         
 
1 http://www.registri-tumori.it/cms/it/storia 

http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto 
2 Se de bifogade slutsatserna. 
3 Nationell epidemiologisk studie av områdena och av tätorter som är utsatta för föroreningsrisker. Se 

pressammanfattning om 2014 års utgåva http://www.iss.it/pres/?id=1432&tipo=6. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_rischio
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
http://www.registri-tumori.it/cms/it/storia
http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto
http://www.iss.it/pres/?id=1432&tipo=6
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Arbetstagarnas säkerhet inuti anläggningen har förbättrats avsevärt sedan 2005 tack vare ny 

teknologi, med en minskning på över 70 % av olycksfallen (de har minskat från cirka tusen 

till 115 fall). Huvudfaktorn för att förklara denna vändning är, enligt en särskild studie, den 

yrkesutbildning som getts till de som är ansvariga för de aktiviteter som är som mest utsatta 

för olyckor. Som exempel ges olyckan i juni 2015 vilken kostade livet för en arbetare som 

träffades av svetsgods under arbetet med gjutningen av masugn 2, efter vilket alla de 

justeringsåtgärder som föreskrivits av behöriga myndigheter nyligen har slutförts. Utöver att 

vara en oroväckande signal, beror ökningen av yrkessjukdomar (under femårsperioden 2010–

2015 kan man räkna 950, av vilka endast 200 har identifierats) däremot delvis på 

arbetsplatsläkarnas större medvetenhet och benägenhet att rapportera dem. Detta har avslöjat 

ett större antal patologier som är kopplade till skelettmuskulaturen vid neoplasmer, som var 

vanligare förr. 

Ytterligare förtydliganden har getts i ämnet rörande kontroller som utförs av ASL i Taranto 

om förorenande ämnen som finns i livsmedelskedjan, särskilt långlivade organiska 

föroreningar (POP) som samlas i fettet hos levande organismer och till exempel finns i får- 

och getmjölk från djur som på bete äter från förorenad jord kring en anläggning. Från 

mjölkanalyserna, men även från de slaktade djurens lever och kött, har det framkommit 

procentsatser av dioxin som är högre hos boskap som betat på områden i träda snarare än på 

de som plöjts, eller på betesmarker som ligger längre bort från industriområdet. Härifrån 

kommer förbudet från regionens direktör för betesmarker på områden som ligger i träda inom 

en radie på 20 km. På liknande sätt när det gäller odlingen av skaldjur, till följd av upptäckten 

av kvantiteter av förorenande ämnen i blåmusslor i Tarantobukten (första bukten) under 

säsongen för större filtrering (sommarmånaderna), förordnades förflyttningen av deras odling 

till den andra bukten eller Mar Grande från och med den 31 mars. Slutligen har även 

blodproverna för uppfödarna av de slaktade djuren inom en radie på tio km visat tecken på 

avvikande procentsatser av dioxin, som dock inte är avgörande för resten av befolkningen 

eftersom det handlar om små djuruppfödningar. 

 

Advokat Vito Bruno, generaldirektör, presenterade delegationen för ARPA (regionala byrån 

för miljöskydd) i Apulien: Nicola Ungaro, vetenskaplig chef, Maria Spartera, avdelningen 

för utbildning och information, Roberto Giua, operativa enheten för luftfrågor och 

Vittorio Esposito, områdeschef. Som stöd till de miljöuppgifter som det redan hänvisats till 

av teknikerna vid ASL, har generaldirektören bekräftat att även om den övergripande 

situationen förbättrats sedan 2013 till följd av den minskade stålproduktionen, går det inte att 

neka förhållandet mellan detta och utbredningen av förorenande ämnen över staden Taranto. 

Han åberopade inrättandet (den 16 januari 2016) av de regionala ARPA-organens nätverk, 

bland annat de i Apulien. Å ena sidan samordnar de sin verksamhet med ISPRA:s aktiviteter 

(se ovan), genom att utföra en andra kontrollfas, å andra sidan ger de miljöstöd till ASL i 

Taranto. Han förklarade dessutom hur luftkvaliteten övervakas av 16 kontrollenheter i Taranto 

(varav tio lyder under ARPA:s och sex under ILVA:s kontroll). Trots att det sedan 2013 utan 

tvekan pågår en förbättring av utsläppsscenariot där till och med de gränser som fastställts av 

EU:s miljöförordning iakttas, i en situation som redan är underminerad, så utesluter det inte 

att det kan inverka på hälsan. 

I detta sammanhang fullgör ARPA i Apulien sina uppgifter som tekniskt kontroll- och 

verifieringsorgan för att göra det möjligt för behöriga myndigheter att ta politiska beslut om 

skötseln av stålanläggningens industrikapacitet i Taranto, liksom att de vidtar lämpliga 

initiativ för att miljö, hälsa och arbete ska kunna samverka på ett sunt sätt för alla. Teknikerna 
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vid ARPA bekräftade i detta avseende att varningen om blåsiga dagar, ”windy days”, görs av 

byrån för att göra det möjligt för myndigheter och industrin att vidta nödvändiga 

skyddsförebyggande åtgärder för att begränsa de skadliga effekterna av hårda vindar (vilket 

konstaterades till exempel för den 3 juli förra året).  

Vid delegationens fråga om det negativa yttrande som avgetts av ARPA angående 

fördubblingen av förbrännings- och avfallsanläggningar gör att det kan förutses en liknande 

motsättning till den föreslagna ökningen av stålproduktionen från de nya ägarnas sida, 

svarade ARPA:s tekniker att fastän det inte finns något samband mellan den odiskutabla 

sanitära skadan vid en fördubbling av förbränningsanläggningen och den ännu hypotetiska 

skadan till följd av produktionsökningen, även om alla AIA:s nuvarande miljöföreskrifter för 

ILVA verkställts, kan inte inverkan på medborgarnas hälsa vara noll. Utifrån en sådan 

synpunkt, är inte en produktionsökning utan ytterligare föreskrifter förutsebar. Det har särskilt 

bekräftats på nytt (dr Giua) att bedömningen av den sanitära skadan baserat på ARPA:s 

kontroller leder till slutsatsen att en icke-godtagbar risksituation skulle kvarstå, vad gäller till 

exempel den onkologiska risken i anläggningens närliggande områden, även om alla de 

föreskrifter som anges i AIA:s dekret om översyn för ILVA (hypotesen att den uteblivna 

övertäckningen av gruvparkerna gör allt mycket sekundärt) tillämpas. Om man i denna 

situation, enligt det icke-bindande yttrandet av ARPA i Apulien, överklagade en 

produktionsökning väl över (8,5 miljoner ton per år) den kvantitet som är tillåten enligt AIA:s 

gällande föreskrifter, skulle miljösituationen troligen bli ännu mer kritisk än den var tidigare 

och samtidigt skulle den sanitära situationen ytterligare försämras.1 

För fackföreningarna i UILM, FIOM-CGIL och FIM-CISL lade Antonio Talo, 

Giuseppe Romano och Biagio Prisciano fram en kravplattform för att återerövra den egna 

arbets-, miljö- och hälsoframtiden samt förstärka den enhetliga inriktning som följts sedan 

fem år, först med den extraordinära förvaltningen och regeringen och nu med det nya 

ägarförhållandet som ILVA-koncernen tilldömdes i och med dekretet av den 5 juni i år. Deras 

konstruktiva synsätt, som ligger inte bara i arbetstagarnas utan i hela områdets intresse, utgår 

från ett förhandsvillkor: absolut respekt för miljöplanen, där täckning av gruvparkerna ingår 

och inte kan skjutas upp på obestämd tid (23 augusti 2023 enligt AM -Investcoplanen). 

I detta sammanhang erinrade Francesco Rizzo från USB (landsorganisationen), efter att ha 

understrukit att besöket vid ILVA:s anläggningar, som leddes av företagets tekniker och 

chefer, genomfördes så att man undvek platser där folk far illa och blir sjuka (enligt USB har 

situationen förvärrats under åren med ombudsförvaltning), om att en minister från regeringen 

i Rom redan för fem år sedan utlovade täckning inom sex månader, men i själva verket har 

                                                 
1 Se även iakttagelserna av ARPA i Apulien i detta avseende av den 4 september 2017 om ”ansökan om ett 

integrerat miljötillstånd” för de nya ingreppen och för ändring av handlings- och verksamhetsplanen för miljö- 

och hälsoskydd som godkänts med DPCM av den 14 mars 2014 för drift av anläggningarna liksom förlängning, 

om nödvändigt, av tidsfristen för genomförande av relativa föreskrifter, i vilka man bland annat betonar att 

ingreppen för anpassning till gällande miljöföreskrifter, som redan avsetts i DPCM av den 14 mars 2014 (vars 

tidsfrist fastställts till juni 2017, därefter förlängd till september 2017) endast kommer att slutföras senast i 

augusti 2023. Eftersom större delen av sådana insatser är nödvändiga att uppfylla enligt vad som föreskrivs av 

den bästa tillgängliga tekniken i sektor 1 (kommissionens genomförandebeslut av den 28 februari 2012 om bästa 

tillgängliga teknik för järn- och stålproduktionen enligt direktiv 2010/75/EU), bekräftas det därmed på nytt att 

en eventuell fördröjning av anläggningens anpassning till gällande miljöföreskrifter skulle medföra en fördel för 

företaget och ett högt pris för miljön och den allmänna hälsan. Dessutom vill vi påminna om att driften av 

stålanläggningens system i frånvaro av eller med partiellt genomförande av den bästa tillgängliga tekniken i 

branschen skulle utgöra en möjlig överträdelse av förordningar på EU-nivå. 
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under hela denna tid den enda lösning som funnits varit att stänga fönstren, hålla barnen 

hemma och låtsas som om det regnar i stadsdelen Tamburi under dagar med motvind. Mer 

allmänt måste enligt arbetstagarrepresentanterna fabrikens miljöanpassning genomföras till 

100 %, utan att någon aspekt försummas, till att börja med förekomsten av asbest (i företaget 

finns mängder på över 4 000 ton). Utöver miljön har hälsan högsta prioritet bland 

fackföreningarnas krav. Därför bör regeringen utnyttja de 1 1 miljarder euro som inkasserats 

från den tidigare ägaren (familjen Riva) till transparenta och effektiva saneringsprojekt för att 

undanröja skadorna för arbetstagarnas och medborgarnas hälsa. När det gäller järn- och 

stålindustrins framtid i Taranto måste industriplanen förnya den nuvarande 

produktionsprocessen, och sysselsättningsplanen får inte till miljö- och hälsoskadorna lägga 

det skämt med friställningar som har framförts av AM-Investco. Arbetstagarna, inte bara hos 

ILVA utan också i tusental hos entreprenörer och bemanningsföretag, har ju redan drabbats av 

nedskärningarna i sysselsättningen (allting i Taranto är centrerat kring företaget, och redan 

2008, efter permitteringarna av ILVA:s arbetstagare, medförde krisen att över 3 000 

handelsföretag fick stänga). 

På delegationens frågor om arbetstagarnas prioriteringar och deras uppslutning kring 

alternativa möjligheter för en annorlunda industriframtid: konvertering av anläggningarna till 

produktion av förnybara energislag eller till cirkulär ekonomi etc., gav Francesco Brigati 

(FIOM) ett klart svar: Vi ställer inte upp på ett ILVA ”oavsett”. Utvärderingen av 

hälsoskadorna, särskilt cancerrisken som, även om den har minskat, fortfarande är mycket 

hög för kvinnor, män och barn gör att vi kan klara konflikten mellan arbete, hälsa och miljö. 

Om regeringen och den nya köparen ArcelorMittal därför vill tvinga på oss samma 

produktionsmodell som tidigare för att nå en hög sysselsättningsnivå (10 000) blir vårt svar 

ett totalt förkastande1. 

 

Vincenzo Cesareo, ordförande för Confindustria Taranto, hyste förtroende för AM-Investcos 

förmåga att också i Taranto framställa stål på ett ekologiskt godtagbart sätt. Vissa åtgärder har 

i själva verket redan genomförts, och till skillnad mot den förra ägaren (Riva), som 

spekulerade i kostnadsskillnaden mellan råvaror och färdigprodukter, har den nya ledningen 

på kort tid visat att den kan producera effektivt med en integrerad cykel. När de gäller de små 

och medelstora företag som överlevt krisen är de redan igång med en ekonomi som 

kompletterar stålhanteringen, tack vare diversifieringen och kompetensen när det gäller 

underhåll och drift av anläggningar, samt innovationer inom olika sektorer som till exempel 

flyg- och rymdteknik, fartygsbyggnad, LED-utomhusbelysning och framställning av vätgas 

från förnybara källor. Confindustria påminner dock om att inte bara arbetstagarna och 

medborgarna har fått betala ett högt pris för ILVA:s miljömässiga och rättsliga turer. Många 

företag har också lidit förluster på 150–180 miljoner euro genom förfallna fordringar som inte 

längre betalas av staten sedan den extraordinära förvaltningen infördes, och begär därför att 

inga fler hinder läggs i vägen för deras indrivning. 

 

Luca Lazzaro, ordförande för Confagricoltura Taranto, underströk att också många företag 

inom jordbrukssektorn har lidit förluster på grund av miljökrisen. I alla fall har 

Confagricoltura uppträtt som målsägare i brottmålsprocessen ”Utförsäljning av miljön” för 

direkta skador som drabbat produktionen, både djur (boskap slaktad på grund av föroreningar) 

                                                 
1 Inställningen upprepades den 5 september 2017 (sista dagen för inlämnande till MATTM av synpunkter på 

förslaget från AIA, som lades fram av AM Investco i juli månad) av representanten för Fiom-CGIL, med följande 

lydelse: Förslaget garanterar inte skyddet för hälsan inom och utanför företaget. 
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och växter (mark som inte längre kan odlas för jordbruksändamål) i företagets omgivning. 

Men skadorna har också varit indirekta och berört hela provinsen, till exempel beträffande 

mejeri- och fruktodlingsprodukter (provinsen Taranto ligger främst i Europa när det gäller 

produktion av bordsdruvor och clementiner). Producenterna har alltså haft enorma problem 

med att behålla konkurrenskraften, trots att positiva investeringar har gjorts i 

landsbygdsturism (omstrukturering av mindre gårdar), och de har inte heller kunnat dra nytta 

av landsbygdsutvecklingsplanens fonder, eftersom deras kommunområden antingen har 

klassificerats som stadsbildningar eller hamnat i slutet på rangordningen över kommuner med 

tillgång till regional finansiering. Analogt med detta måste fonderna investera i 

marknadsföringen av typiska produkter genom snabba mediekampanjer. Till sist en positiv 

synpunkt: inom jordbruks- och livsmedelssektorn har sysselsättningen ökat med 9 % (en 

uppgift som kan förklaras av storleken hos de företag som har överlevt och som kan ha upp 

till 1 500 anställda), och produkter som Primitivo di Manduria, i den östra delen av provinsen 

Taranto (nummer ett bland Italiens rödviner) är blomman i knapphålet för den här gröna 

ekonomin. 

 

Klockan 17 kom man fram till kulmen på utfrågningarna med vittnesmålen från några av 

framställningarnas undertecknare, samt medborgare och icke-statliga organisationer som 

stöder dem1. 

Violante Sion gjorde 2012 framställningen nr 2207/13. Hon citerade artikel 3 i EU-fördraget, 

som bland unionens främsta mål anger ”en hög nivå i fråga om miljöskydd och förbättring av 

miljöns kvalitet”, och erinrade om följande: Det var inte det som jag tänkte på när jag skrev 

framställningen, för här i Taranto håller vi på att dö! Järn- och stålindustrin förorenar 

ständigt luften, marken och jordmånen... Medan vi pratar, diskuterar, tänker blir folk sjuka 

och dör, framför allt barnen. Barnen och alla medborgarna i Taranto har rätt att leva. Som 

svar på den uppmaning som vi har fått om att ”föreslå er” åtgärder begär jag följande: följ 

processen ”Utförsäljning av miljön” där förundersökningen bekräftar omöjligheten av en 

samlevnad mellan livet och stålindustrin i Taranto.2 

Antonia Battaglia, som företräder organisationen Peacelink och stöder den ”historiska” 

framställningen nr 760/07, underströk det symbiotiska förhållandet mellan staden Taranto och 

ILVA som skulle ge sysselsättning och rikedom, och gick på nytt igenom förloppet för dels 

den rättsliga utredningen från det att Peacelink 2008 förde fram dioxinfrågan (med analyserna 

av fårost), dels det första överträdelseförfarandet som kommissionen inledde i september 

2013, följt av det motiverade yttrandet i oktober 2014, och i januari 2016 mot Italien för 

olagligt statligt stöd3, samt beklagade att det hade gått tre år av dröjsmål från kommissionens 

avdelningar samtidigt som man i Taranto kunde notera en ökning av antalet sjukhusvistelser 

                                                 
1 Se bilaga V den engelska versionen av hela eller delar av de offentliggjorda inläggen/dokumenten. 

 
2 Maxi-processen ”Utförsäljning av miljön”, som återupptogs den 17 maj 2016 och som fortfarande pågår vid 

tingsrätten i Taranto, omfattar 47 åtalade (varav 44 fysiska personer och tre företag, Riva Fire, Ilva och Riva 

Forni Elettrici). Utredningen ”Utförsäljning av miljön” påbörjades 2009 efter anklagelser från 

miljöorganisationerna i Taranto, bland andra Peacelink, och i juli 2012 ledde den till beslag av järn- och 

stålföretaget, se vidare bilaga III A. 

 
3 Se kommissionens pressmeddelande av den 21 december 2017, där det anges att kommissionen har avslutat sin 

grundliga utredning av stödåtgärderna för ståltillverkaren ILVA S.p.A. Kommissionen kom fram till att två lån 

som Italien beviljade 2015 för att stödja ILVA omfattade olagligt statligt stöd. Italien måste nu kräva tillbaka 

denna otillbörliga fördel på cirka 84 miljoner euro från ILVA. 
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(+24 %) för sjukdomar i andningsorganen hos barn i stadsdelen Tamburi och av dödsfallen i 

tumör- och hjärt-kärlsjukdomar. När det gäller uppdateringen av den studie som samordnats 

av dr Forastiere om dödligheten i Taranto har det bekräftats att ökningen av partiklar med 

industriursprung har konsekvenser för hälsan på lång sikt (tumörer) och även omedelbart 

(hjärtinfarkter). Från den förebyggande stängningen av värmeanläggningar i området på 

initiativ av den italienska domstolen (juli 2012), och återställandet av deras driftstillstånd 

några månader senare (december 2012) genom ett regeringsdekret (första rädda-ILVA), har 

man kunnat bevittna en inbromsning av kontrollerna från både de italienska och de europeiska 

myndigheternas sida som har låtit ILVA, enligt dekret efter dekret (tio st.), producera och 

återställa det som var olagligt. 

Täckningen av gruvparkerna och asfalteringen av hela anläggningsområdet saknas. 

Uppdateringarna av ISPRA-rapporterna publicerades med avsevärda förseningar... Därför 

begär vi att delegationen för detta informationsuppdrag uttalar en rekommendation i form av 

en rapport till kommissionen för att återupprätta rättsstaten, att den italienska staten följer 

lagstiftningen, att Europaparlamentet vid utövandet av sin kontrollbefogenhet gentemot 

kommissionen uppmanar den att vara ytterst försiktig när den övervakar proceduren för 

beviljande av AIA på grundval av ArcelorMittals nya miljöplan. Vi begär också, enligt 

modellen för den uppföljningskommitté som tillsatts för ArcelorMittals anläggningar i 

Florange (Lorraine), att medborgarna också engageras i en kommitté som ska kontrollera 

rapporterna och avge utlåtanden. I detta sammanhang uttrycker vi förbehåll både mot AM:s 

industriplan, i vilken det eftersträvas att produktionen ska öka till åtta miljoner ton 2024 

samtidigt som personalen minskas (med fem–sex tusen övertaliga), och mot den miljöplan 

som ska genomföras under en femårsperiod (fram till 2023) till en blygsam kostnad 

(1,14 miljarder euro) med tanke på slaget av åtgärder, eftersom domstolen redan 2013 

uppskattade att det behövdes 8,1 miljarder euro för att sätta stopp för miljöskadorna.” 

Fabio Millarte, ordförande för WWF i Taranto, var orygglig: Att rädda ILVA – en 1800-

talsindustri som fortfarande drivs med kol – räddar inte Taranto. Han beklagade också att 

sysselsättningskrisen hos ILVA (i en stad där det finns 75 000 arbetslösa, framför allt 

ungdomar, även när fabriken arbetar för fullt) förvisar frånvaron av grönytor i staden, och den 

försämrade livskvaliteten i allmänhet, till ett andra plan. 

Lunetta Franco, ordförande för Legambiente Taranto, påtalade den totala bristen på insyn i 

förfarandet när ILVA överläts till AM-INVESTCO-gruppen, om vilket det bara har sipprat ut 

notiser från tidningskällor. Säkert är att, medan å ena sidan de viktigaste åtgärderna i 

miljöplanen har utsträckts fram till 2023, och det å andra sidan inte finns ett spår av 

tidsplanering i AM:s planer, med risk för att man när man kommer dit upptäcker att det inte 

har gjorts några framsteg, en ytterligare okänd faktor är sanerings- och reningsplanen som ska 

genomföras av statliga myndigheter med de pengar som har inkasserats från de tidigare 

ägarna (familjen Riva). Legambiente oroade sig också över den skyndsamhet som har ålagts 

förfarandet för återöppnande av AIA. På detta sätt blir det ännu mer problematiskt att 

engagera medborgare och sammanslutningar i tillståndsförfarandet. Därför begär 

Legambiente att kommissionen gör sig till språkrör för ett krav på den italienska staten om 

insyn i alla pågående förfaranden och om särskild vaksamhet när det gäller den nya AIA, och 

kräver att de mest angelägna åtgärderna påskyndas, nämligen täckning av gruvparkerna och 

renovering av koksverket.  
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Leo Corvace, Legambiente, förutspådde att organisationen skulle motsätta sig ENI:s projekt 

”Tempa Rossa”, som kan räknas till den inte längre försvarbara logiken om att utnyttja icke 

förnybara resurser och slösa bort naturresurser, och som mer specifikt medför en oacceptabel 

ökning av risken för tillhörande olyckor (hög dödlighet på grund av spridning av brännbara 

ångor och järnvägsnätets närhet till tankfarmen). 

Roberta Villa och Maria Teresa d'Amato redogjorde för de grundläggande principerna hos 

kommittén Taranto Lider (startad 2011): att ekologisk kompatibilitet inte kan tillämpas på den 

tunga industrin, tillämpning av principen om största försiktighet och primärt förebyggande på 

hälsoområdet, övervinnande av nuvarande industriscenario, stängning av förorenande delar i 

industriområdet, sanering av förorenade områden, ekonomisk och kulturell omställning (med 

hjälp av konserter, teaterföreställningar etc.). Parallellt har kommittén gjort sig till fanbärare 

för mediekampanjen om endometrios och gett röst åt kvinnorna. Det är i själva verket en 

sjukdom som förvrider och förstör kvinnans fortplantningsapparat och som i de svåraste fallen 

orsakar ofruktsamhet, och den orsakas av ILVA:s dioxin- och PCB-utsläpp i det joniska 

området. Med utgångspunkt från samrådet med juridiskt sakkunniga i processen 

”Utförsäljning av miljön” (2011) och från deras svar i form av en rekommendation att 

genomföra analyser om dioxinets eventuella påverkan på fortplantningshälsan i 

Tarantoområdet kan kommittén i dag stöda sig på uppdaterade studier, till exempel den 

kohortstudie som samordnades av dr Forestieri – från oktober 2016 – och som visade på en 

riskökning med 10 % i samband med exponering för SO2 (svaveldioxid) när det gäller 

endometrios, med en topp på 14 % i stadsdelen Paolo VI. Kommittén inlämnade därför den 

12 januari 2013 en redogörelse med begäran om att domstolen skulle inleda en utredning om 

vållande av allvarliga kroppsskador med anledning av det etiologiska sambandet mellan den 

ifrågavarande sjukdomen och industriföroreningarna. 

Sedan dess har kommittén fört fram ett förslag till regional lag där endometrios erkänns som 

en kronisk och invalidiserande sjukdom och kostnadsfri psykologisk hjälp och 

öppenvårdsbehandling av patienterna ska tillhandahållas, samt till sist ett lämpligt regionalt 

register inrättas (kommittén lade också ut ett online-upprop som fick 1 700 underskrifter). 

Lagen antogs den 8 oktober 2014 som regional lag nr 40 ”Bestämmelser för skydd av kvinnor 

med endometrios”, och kommittén har kämpat för att den ska verkställas så snabbt som 

möjligt. Den 23 februari 2016 kunde sedan det regionala observatoriet för endometrios 

inrättas. Sedan dess har andra studier (IESIT, Bio-övervakning ISS) påvisat höga nivåer för 

halterna av föroreningar som är förknippade med en signifikant ökning av risken för kvinnor i 

åldersgruppen 20–33 år i kommunerna Taranto och Statte, lika med 3,5 gånger det regionala 

medelvärdet, samt för åldersgruppen 30–34 år en riskökning med 27 % i förhållande till det 

för regionen normala. 

Taranto-Lider kämpar på två fronter: dels för att vända förloppet för kvinnlig ofruktsamhet 

och dels för att ge ungdomar utsikter till arbeten som inte längre polariseras av närvaron av 

det stora järn- och stålföretaget utan som grundas på kännedom om Tarantoområdets verkliga 

karaktär, och stimulera deras företagarförmåga för att uppvärdera det mycket rika historiska, 

konstnärliga, kulturella och landskapsmässiga arvet hos staden mellan de två haven. På detta 

sätt har projekt för mental, kulturell och ekonomisk omställning fötts, som alltifrån 

skolbänkarna har frambringat prisbelönta grafik- och multimediealster, eller som har inriktats 

på kommunikation och marknadsföring och skapat Brand Taranto, som syftar till en ny 

ekonomi baserad på turism och de gamla sjöfartsyrkena. Taranto är inte bara ILVA och ENI. 

Den sanna staden, vars skönhet har hållits gömd, som har en skönhet som får hjärtat att 
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värka1 kan återerövra sin egen framtid genom att bara hämta från sitt förflutna, som en stad 

med kulturkaraktär.  

Också Marco De Bartolomeo, ordförande för ”Taranto, spartansk stad”, sköt in sig på den 

falska sammankopplingen ”Taranto, ILVA:s och ENI:s stad” för att visa att ILVA bara är en 

värd, medan staden är något annat. Och han utgick från ett bittert konstaterande: 2012, innan 

ILVA ännu hade dragits in i stormen av rättsliga utredningar, svarade industrisektorn för 14 % 

av medborgarnas bruttoinkomster, men det pris som de fick betala går inte att räkna fram 

(man behöver bara tänka på prisfallet för fastigheter i stadsdelen Tamburi, förstörelsen av 

musselbestånden på grund av gifter i Mar Piccolo och sjukvårdskostnaderna för 

cancerbehandlingar). I ett sådant perspektiv rasade bruttoinkomstökningen ihop till -20 %, 

och de boende i stadsdelarna närmast fabriken stämplades som spetälska. I denna svåra 

situation tänkte somliga på turismen som en frälsarkrans, men staden saknade infrastruktur, 

inkvarteringsalternativen var knappa, sevärdheterna ännu mindre märkbara i ett scenario med 

dystra färger. 

På så sätt föddes tanken på en enkät om Taranto bland människor hämtade från jordens fyra 

hörn: New York, Moskva, Sydney och Rio. Även om det fanns de som blandade ihop Taranto 

och Toronto klarnade också tankarna hos många andra efter att attributet ”spartansk” hade 

lagts till, eftersom Taranto enligt myterna var Spartas enda koloni. Och omdömet spartansk är 

så utbrett att det har en potential som är fem gånger större än för Eiffeltornet. Över hela 

världen finns drygt 3 500 universitet, jordbruks-, industri- och serviceföretag eller avancerade 

tjänsteföretag som använder ordet ”spartansk” i sin marknadsföring. Ur detta föddes projektet 

att låta Taranto, för första gången i oktober 2016, stå som värd för ”Spartan race”, världens 

mest berömda hinderlopp, som drog till sig 12 000 idrottsmän och som med en regional 

investering på 35 000 euro på två dagar genererade rekordintäkter. Nyckeln till den här 

framgången? Arvet från Sparta till dess efterkommande: Andan av att aldrig ge sig utan möta 

svårigheterna genom att bibehålla samhället samlat och fast som en spartansk falang. 

Som avslutning på dagens möte överlämnade Alessandro Marescotti, ordförande för 

Peacelink, en pärm som innehöll ett antal vetenskapliga uppdateringar av många punkter i 

ILVA-ärendena (alltifrån den högre toxiciteten hos det nuvarande stoftet i Taranto och till dess 

påverkan på intelligenskvoten hos barnen i Tamburi, alltifrån ökningen av risken för infarkt 

och stroke under ”windy days”, framför allt mellan klockan 7 och 9 på morgonen, till den 

bristande tillämpningen av sanktioner vid överträdelser av föreskrifterna i AIA, vars 

utgångstider har förlängts genom dekret). 

 

Förmiddagen den 19 juli 2017 

Delegationen möttes upp av Remo Pasquali, raffinaderichef, Francesco Manna, ansvarig för 

institutionella förbindelserna med ENI, och Eugenio Lopomo, ansvarig för projektet Tempa 

Rossa (området Alto Sauro i hjärtat av Basilicata). Det virtuella besöket (som alla planerade 

åtgärder är på pappersstadiet) föregicks av två korta sammanfattningar om säkerhets- och 

miljöstandarder, inneslutandet av raffinaderiområdet och de viktigaste punkterna i projektet 

Tempa Rossa. 

                                                 
1 Poeten Alda Merini har uttryckt det med de här verserna (Jag får aldrig se Taranto vackert): I will never see 

Taranto beautiful- I will never see the birches nor the marine forest: the wave is petrified and the octopus pulsate 

in my eyes. 
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Vad beträffar raffinaderiet: 

 Områdena upptar en yta på cirka 275 hektar i industriområdet och delas av riksväg 106 

upp i två områden: i norr anläggningarna och i syd lagring av råvaror, delvis bearbetade 

och färdiga produkter. Anläggningen ingår i samma område som ILVA definierat som 

varandes av nationellt intresse: 

 havsområdet, som består av en kaj, är objekt för statligt medgivande, disponerar fyra 

leder: de inre för fartyg upp till 15 000 ton, och de yttre för fartyg upp till 30 000 ton,  

 raffinaderiet omvandlar råmaterial som via fartyg kommit från fyndigheter utanför 

Europa, eller, via en oljeledning från Val d’Agri, i Basilicata, och förfogar över en park 

med 135 tankar för lagring av råolja, delvis bearbetade samt färdiga produkter, 

 dess kapacitet är 6,5 miljoner ton per år och förblir oförändrad när projektet Tempa Rossa 

väl realiserats, de huvudsakliga produkterna är: propan, butan, LPG-blandning, bensin, 

gasol, flygbränslen, eldningsolja och bitumen, 

 anläggningen är certifierad enligt den internationella standarden ISO 14001 och har 

EMAS-registrerats enligt förordningarna (EG) nr 761/2001 och (EG) nr 196/2006. 

Statistiska nyckeluppgifter: 

 433 anställda av ENI (uppdaterat 30/6) med arbetstillfällen för tredjepartsarbetare på upp 

till 600 dagliga enheter, närvaro som överstiger 1 000 under ”allmänna stopp” (t.ex. 

1 500 för två månader sedan under 50 dagar) för underhåll, 

 investeringar under perioden 2011–2014: 150 miljoner euro, och under 2015–2018 

ytterligare 102 miljoner euro, utan Tempa Rossa. 

Förutsättning för projektet Tempa Rossa (T.R.): 

Fyndigheten Tempa Rossa upptäcktes 1989 av Fina (ett belgiskt företag som senare köptes 

upp av det franska företaget Total). Det senare beviljades 2002 överlåtande av 25 % av 

andelarna, som innehades av ENI enligt koncessionen från Gorgoglione (namnet på 

kommunen där Tempa Rossa ligger på lukansk mark). Av råoljan som utvunnits där ägs 

således 50 % av Total, 25 % av Shell och 25 % av japanska Mitsui. Råoljan från Val d'Agri 

kommer till raffinaderiet i Taranto via den befintliga oljeledningen, 136 km lång (96 km i 

Basilicata), som ägs av bolaget S.O.M. (som kontrolleras till 70 % av ENI och till 30 % av 

Shell). Total ska bygga en 8 km lång länk från oljecentret T.R. till oljeledningen. 

Raffinaderiverksamheten i Taranto, byggd 1964 på initiativ av italienska Shell, som 

förvaltade raffinaderiet fram till 1975, övertogs av bolaget Agip Petroli, som 2003 blev ENI 

S.p.A. 

Projekt T.R. består enbart av logistik, påverkar inte raffinaderiets normala cykel och rör stora 

åtgärdspaket gällande 

 byggande av två nya tankar med en total kapacitet på 180 000 m3 (120 000 respektive 

60 000 m3) och förlängning av den för närvarande två km långa kajen med ca 515 m, i 

samband med uppförandet av en sidoplattform för tankfartyg i lastningsfasen. 
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 Andra underordnade arbeten: nytt pumphus för att kunna sända råoljan, nya leveranslinjer 

från tankarna till kajen, ett system för behandling och återvinning av ångor som skapas 

under lastning på fartygen samt en anläggning för förkylning av råoljan (vars temperatur 

måste sjunka, från 60° i raffinaderiet, för att kunna lagras i tankarna). 

 Projektet är förenligt med CIPE:s (Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica, italienskt regeringsorgan som arbetar med ekonomisk planering) beslut av 

den 21 december 2001 n.121, som godkänner fyndigheten T.R., samt med regionala 

miljö- och energiplanen (PEAR), utöver att ha förmånen av certifieringarna EMAS och 

ISO 14001. 

 Projektet förfogar över alla godkännanden som krävs för miljö och säkerhet. 

Miljökonsekvensbedömningen avslutades 2011 med utfärdandet av dekretet från AIA av 

miljöministeriet (MATTM), med fem föreskrifter, samtliga iakttagna innan byggandet 

påbörjas. Från juni 2015 pågår ställningstagande för ett tillstånd (AUA) av ministeriet för 

ekonomisk utveckling (MISE)*. Under 2013 fick projektet det positiva yttrandet om 

genomförbarhetsprövning av den regionala tekniska kommittén CTR (regional teknisk 

kommitté).1  

 andra pågående godkännanden: Statligt medgivande för förlängning av kaj, tillstånd att 

bygga ”utiliteter” har hittills förnekats av instansen för produktionsverksamhet (SUAP) i 

Taranto kommun.  

 Viktiga aspekter av miljökompatibilitet och begränsningsåtgärder för luftutsläpp: 

tillämpning av bästa tillgängliga teknik (BAT), särskilt beträffande dubbeltätningar på 

tankarnas pumpar och flytande tak, till den nya anläggningen för återvinning av ångor 

med ett slutligt förbränningssystem vilket medför minskning av flyktiga organiska 

föreningar med 99,5 % och integration med övervakningsplanen för luft på arbetsplatsen 

samt nätverket med kontrollenheten ARPA Puglia för ozon2. För skydd av vattenresurser 

tillhandahålls kylanläggningar med slutna system, för att undvika intag av havsvatten, 

insamling och återvinning av regnvatten från den nya plattformen, anslutning av 

avloppssystemet till raffinaderiets behandlingsanläggning, för mark och underjord finns 

åtgärder för återställande och konstruktion av tankar med dubbel botten, för sediment och 

det marina ekosystemet finns sedan tidigare en rad pågående och postoperativa åtgärder, 

begränsning av buller från exempelvis borrning för anläggande av kajpålar. 

                                                 
1 AUA är en unik miljölagsåtgärd som införs genom lag nr 35/12 och av presidentdekret 13/3/13 nr 59, som i en 

enda titel innehåller olika miljötillstånd enligt sektorslagstiftningen, som lagstiftningsdekret 152/06. CTR, som 

inrättats under regiondirektoratet för brandbekämpning, räddningstjänst och civilförsvar, är ett regionalt 

rådgivande organ för brandförebyggande frågor, och framför allt uttrycks utvärderingen av projekt inom ramen 

för förfarandena för utfärdande av brandbekämpningsintyget för industriella uppgörelser. Det skapades med 

lagstiftningsdekret 334/99 som införlivat direktiv 96/82/EG (s.k. Seveso II-direktivet) om förebyggande och 

kontroll av risker vid storolyckor. Lagstiftningsdekret 105/2015, i genomförandet av direktiv 2012/18/EU (s.k. 

Seveso III) upphäver från juli 2015 lagstiftningsdekret 334/99. 

2 I enlighet med miljökonsekvensbedömningen AIA av den 27 oktober 2011, ska inte bara utsläpp motsvarande 

36 ton/år kompenseras, som föreskrevs i det ursprungliga förslaget för lagring och lastning av Tempa Rossa, 

utan även, tack vare den innovativa teknologin för återvinning av kolväteångor som appliceras på lastning av 

tankfartyg, en slutgräns av raffinaderiets utsläpp av flyktiga organiska föreningar på 28 ton/år mindre än vad 

situationen var före insatserna, med den totala minskningen av 64 ton/år. 
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 En särskild övervakningsplan finns för livsmiljötyper och arter kring raffinaderiet, som är 

en del av nätverket Natura 2000. För att skydda landskapet kommer de nya tankarnas 

golv att sänkas, det kommer inte ske utsläpp från tornen på kylanläggningen och åtgärder 

kommer att vidtas för att mildra det visuella intrycket samt för landskapsutveckling. 

 Investeringskostnaderna fastställs till 300 miljoner euro, fördelade enligt följande: 

30 miljoner euro för teknik, 105 miljoner euro för materialinköp och 165 miljoner euro 

för byggarbeten. 

 Efter utfärdandet av AUA ska arbetet pågå under cirka 24 månader och sysselsätta 

250 anställda per dag med en topp på 460 enheter. 

 Fyra kompensationsåtgärder har föreslagits: inköp av metanbussar och installation av 

solcellspaneler på byggnader i staden Taranto, utveckling och främjande av MarTa 

(nationella arkeologiska museet), säkring och modernisering av det lokala 

regeringspalatset Palazzo del Governo (prefekturens säte) och musikinstitutet ”Paisiello”. 

I slutet av presentationen bekräftade F. Manna att ENI innehar alla godkännanden och 

tekniska utlåtanden från samtliga behöriga organ och att avsaknaden av AUA endast är ett 

resultat av ett politiskt ställningstagande från regionen Apulien, som inte bekräftat avtalet1  

Under besöket uppkom operativa detaljer kring de största anläggningarna, exempelvis 

”termisk nedbrytning” (en termisk nedbrytningsprocess av tunga eldningsoljor), eller inom 

väteprocessen, Claus-processen för omvandling av vätesulfid (H2S) till elementärt svavel och 

så kallade molekylsiktar som renar H från raffinaderigaser, efterförbrännarna (tre i Taranto) 

som i händelse av en nödsituation bränner raffinaderiets avfallsgaser och några lagringstankar 

för råolja (transporterad via oljeledningen eller via undervattensledningen ansluten till 

tankfartyg i M. Grande). Topografin för befintliga anläggningar (som riksväg 106 delar från 

tankparken) framgår därmed bättre, i synnerhet sträckningen av den nedgrävda oljeledningen 

som passerar slagghögen, och sjunker i ett spindelnät av rör som i efterföljande led sprider sig 

för att föra råoljan till tankarna. Planen över genomförandeåtgärder för projekt T.R. har också 

specificerats och, med undantag för det pågående återställandet av marken, befinner sig 

projektet fortfarande på pappersstadiet. I synnerhet nya strukturer för transportlinje för råolja, 

pumphus och kylanläggning, tankar med liknande struktur som de befintliga (avfallsdamm, 

flytande tak, dubbel botten, avskumningssystem), samt den framtida plattformen, utrustad för 

fartyg med upp till 46 000 ton dödvikt (som sammantaget till ökningen av 

                                                 
1 Regeringen har åtagit sig ärendet Tempa Rossa efter bristen på samförstånd med regionen som sagt nej till 

projektet i den tarantinska delen till följd av den regionala beslutande församlingens omröstning, för vilken 

miljöpåverkan förvärras i en stad som redan märkts av ILVA:s närvaro. Total, som hanterar fyndigheten i 

Basilicata tillsammans med Shell och Mitsui, har begärt godkännande för att inte längre transportera utvunnen 

råolja till raffinaderiet i Taranto via Val d’Agris oljeledning, utan via dussintals tankbilar per dag till 

anläggningarna i Rom och Falconara Marittima. Dagstidningen Sole 24 ore skriver den 12 september 2017 

och den 2 september 2017: Ett år efter region Apuliens senaste "nej" gällande landningsplatsen för den 

lukanska råoljan till raffinaderiet i Taranto, har Raffineria di Roma S.p.A., ett bolag som kontrolleras av 

TotalErg, lämnat in en begäran till miljöministeriet för att få klartecken till transport av råoljan från Corleto 

Perticara via tankbilar till Rom, till logistikcentrumet där raffinaderiverksamheten demonterats sedan 2012 och 

enbart deponering av de färdiga oljeprodukterna återstår. Oljan som kommer till Rom kommer att successivt 

börja skickas via den befintliga oljeledningen, till spar-plattformar anslutna till Reparto Costiero di Fiumicino. 

Därför har Raffineria di Roma S.p.A. utarbetat en preliminär miljöundersökningsstudie för att visa att projektet 

inte kommer att få betydande negativa effekter och att det därför inte kommer att vara nödvändigt att fortsätta 

med miljökonsekvensbedömningen. Dagstidningen Gazzetta del Mezzogiorno skriver den 1 september 2017: 
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lastningshastigheten – från 1 000 till 3 000 m3/tim – kommer att minska tider och risker för 

stillastående fartyg i Tarantos hamn). Dessutom kommer den nya anläggningen för 

återvinning av ångor att tillämpa den bästa tillgängliga tekniken, med en slutgiltig minskning 

av ångor på 99,5 %. 

På det logistiska planet är i Taranto avsaknaden av järnvägsspår samt andra oljeledningar 

mycket relevant då detta innebär att distributionsnätet av raffinaderiets produkter begränsas 

till ett enda transportalternativ utöver via båt: vilket är via tankbilar. En hypotes som på 

senare tid verkar ha vunnit mark om MISE välkomnar begäran om Joint venture 

”Gorgoglione” för transport av all råolja som dagligen produceras i T.R. via 250 tankbilar per 

dag, för att nå ENI:s anläggning i Pomezia (Lazio) eller i Kalabrien. Detta har diskuterats 

nyligen på ett möte i Rom (den 18 juli) mellan rådets ordförandeskap och ENI, som räknar 

med att kunna utnyttja Tempa Rossas fyndigheter från och med andra kvartalet 2018 (även 

om regionen Basilicata missbelåtet bett MATTM om en särskild 

miljökonsekvensbedömning1). Faktum är att raffinaderiet i Taranto redan lastar cirka 

600 tankbilar om dagen med färdiga produkter för distribution till alla oljebolag i södra Italien 

(Apulien, Basilicata, Kampanien, Kalabrien och Molise).  

Sista omgången utfrågningar hos prefekturen 

Daniela Spera, ingivare av två framställningar om TR-projektet, fokuserade i sitt inlägg på 

framställningen nr 1107/2011, som lades fram i kommittéledamoten Legamjonicis namn. 

Hon koncentrerade sig i synnerhet på kommissionens senaste meddelande (nummer 6) av den 

30 juni 2017, i vilket den upprepade sitt ledmotiv att den i detta läge fortsätter att övervaka 

situationen, även om det inte har framkommit någon överträdelse av direktiven 2012/18/EU 

(Seveso), 2010/75/EU (industriutsläpp), 2001/42/EG (strategisk bedömning av 

miljöpåverkan) och 2011/92/EU (miljökonsekvensbeskrivning). 

Med hänvisning till delegationens iakttagelser på fältet underströk framställaren följande: 

Dessa cisterner, som är farliga för befolkningen och som gränsar till en starkt trafikerad väg, 

har gjort ett visst intryck på oss. Vi har meddelat detta till kommissionen inom ramen för 

uppfyllandet av Seveso-direktivet. På så sätt har vi fått veta att den enda åtgärd som Italien 

räknar med att vidta vid en incident är att installera lämpliga elektroniska paneler. Den 

grundläggande frågan är faktiskt att hålla säkerhetsavstånden, vilket fortfarande är en okänd 

faktor också i EU-lagstiftningen. Precis som att fartygstrafiken i Tarantos hamn (TR-projektet 

omfattar en årlig ökning på 90 tankfartyg) medför förvärrade föroreningar av Mare Grande 

och även av Mar Piccolo på grund av samspelet mellan strömmarna som dessutom späds på 

genom avloppsvattnet från ILVA... 

Seveso-direktivet föreskriver att det ansvariga företaget ska lämna in en slutlig 

säkerhetsrapport för anläggningarna till den tekniska regionkommittén senast sex månader 

innan arbetena påbörjas. Kommittén har fram till i dag hela tiden meddelat oss att ENI inte 

har lämnat någon rapport, och detta är inte ett teoretiskt krav. Om man tänker på att det i 

Taranto har förekommit minst två kraftiga trombepisoder har vi beräknat att anläggningarna 

inte klarar en högre vindhastighet än 27 m/s (en tromb med storleken F2 motsvarar 

hastigheten 50–70 m/s)- och det är ingen science fiction-hypotes!...  

                                                 
1Se Repubblica den 3 oktober 2017 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/10/03/news/potenza_stop_della_regione_basilicata_alle_autobotti_del

_petrolio_da_tempa_rossa_a_roma-177289422/.  

http://dir.va/
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När det gäller fiskeriprodukter, och i synnerhet blåmusslor, har vi bett kommissionen att 

granska de nationella åtgärderna vid fall av föroreningar hos fisk, och dessutom frågat om 

dess avdelningar kan bekräfta att ordern om destruering av musslorna i Mar Piccolo har 

verkställts i sin helhet. På den första punkten har vi fått undvikande svar, eftersom 

kommissionen, mer än för föroreningarna som i sig är oacceptabla, verkar oroa sig för 

återverkningarna på marknaden när det gäller saluförandet av produkterna. På den andra 

frågan har vi fått våra misstankar bekräftade genom uttalandena från en offentlig tjänsteman 

om processen ”Utförsäljning av miljön”, enligt vilka bara 141 av 20 000 ton musslor 

förorenade av dioxin och PCB med säkerhet verkar ha överlämnats för destruering1. 

Sist men inte minst, medborgarnas rätt att få tillgång till information om hälsa och miljö. I 

flera omgångar har vi begärt av sjukvårdsstyrelsen i Taranto (avdelningen för förebyggande) 

att få kopior av provrapporter och analysresultat för de provtagningar som gjorts på musslor 

under tiden före 2008 och under tvåårsperioden 2014–2015. De förstnämnda fick vi efter att 

först ha bett kommissionen om medling, men däremot väntar vi fortfarande på de sistnämnda. 

Därför uppmanar vi Europaparlamentets utskott för framställningar att hålla strålkastarna 

riktade mot denna kroniska oförmåga hos de myndigheter som har till uppgift att 

vidarebefordra miljöinformation till medborgarna, vilket enligt vår åsikt utgör en systematisk 

överträdelse av Århuskonventionen.2 

 

Antonia Battaglia förde fram synpunkterna på ENI:s TR-projekt, som också Peacelink följer 

oavbrutet sedan 2015, och överlämnade till kommissionen – i samråd med COVA contro 

(Lukaniens förening för frivilligt miljöarbete) – ett stort antal uppgifter som visar att det i 

Basilicata redan nu förekommer föroreningar av markskikt och av livsmedelskedjan. Svaret 

från ledningen i Bryssel har tyvärr ända till nu varit ganska undflyende. Inför kommissionens 

alltför stora försiktighet med att identifiera eventuella överträdelser från oljebolaget ENI:s 

sida av EU-lagstiftningen om miljö och hälsa har Peacelink och Cova contro skickat nytt 

material för att sprida ljus över ett antal misstänkta miljöfrågor. 

Luciano Manna (Peacelink) höjde tonläget mot bristen på offentlighet och insyn för 

resultaten av de kontroller som utförts på ENI:s webbplatser av nätverket ISPRA/ARPA. I 

synnerhet offentliggjordes den senaste ISPRA-kontrollen, som utfördes i maj 2016, på 

ministeriets webbplats 13 månader senare, den 2 juli 2017! Och förseningen är symptomatisk 

för ett stort antal försummelser. De krav som framfördes av ISPRA under kontrollen i maj 

protokollfördes i själva verket först i november 2016. Efter svaren från ENI sände ISPRA den 

22 december 2016 resultaten till ARPA (som ansvarar för redigeringen av rapporten). Och 

rapporten från ARPA avslöjar brister eller motstridigheter som ingalunda är oväsentliga. På 

frågan om hur många säkerhetsventiler som har anordnats för att förhindra utsläpp från 

cisternerna blev svaret från ENI 23 för 130 cisterner. ARPA framhåller vidare den totala 

frånvaron av ”strumpor” hos systemet med flytande tak på cisternerna så att luktutsläppen 

kan hållas tillbaka. Analogt saknas på de pirar där lastning och lossning av fartygen sker ett 

larmsystem för ökade halter av svavelväte och andra lättflyktiga organiska föreningar, vilket 

förekommer mycket ofta under fartygens liggtider. När det gäller grundvatten som ska sugas 

upp och renas innan det släpps ut till havet är diskrepansen mellan ARPA-rapporten och 

                                                 
1 Se Gazzetta del Mezzogiorno av den 28 juni 2017, 

http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/904872/cozze-alla-diossina-il-giallo-su-20mila-tonnellate-

fantasma.html 
2 Se även det skriftliga meddelandet från Legamjonici-kommittén till utskottet för framställningar av den 19 juli 

2017. 

http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/904872/cozze-alla-diossina-il-giallo-su-20mila-tonnellate-fantasma.html
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/904872/cozze-alla-diossina-il-giallo-su-20mila-tonnellate-fantasma.html
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ENI:s uttalanden avgrundsdjup. ARPA hittade föroreningar i utsläppen till havet. ENI 

svarade att de egna anläggningarna fungerade perfekt samma datum och klockslag som 

ISPRA:s kontroller. Trots att ministeriet upprepade att föroreningarna otvetydigt kommer 

från raffinaderiets utsläpp. 

Angelo Cannata, ordförande för Le Sciaje betonade att hans kulturförening försöker att 

skapa verktyg för aktivt deltagande inom Medborgarstyret, och lade tonvikten inte bara vid 

musselodling (30 Taranto-företag är verksamma i Mar Piccolo), utan mer generellt vid 

livskvalitet, omfördelning av rikedom kopplad till stadens resurser samt 

sysselsättningsproblem, som inte enbart återfinns inom järn- och stålindustrin, eftersom 

uppgifter om det dolda arbetet visar på en alltför stor förekomst av oredovisad ”svart” 

arbetskraft. Taranto, som ligger halvvägs mellan Lecce och Matera, omnämns som ett 

stadssamhälle i full industrikris, utan tanke på att krisen också påverkar stadens kulturella 

och turistiska dimension. Föreningarna i området begär därför att utskottet för 

framställningar inte bara stöder sanktionsförfarandet utan också ger sitt stöd till alternativa 

utvecklingsmetoder för en grön och social ekonomi som tillvaratar lokalsamhällets intressen 

snarare än att rätta sig efter logiken om nationella och internationella investeringar i järn- 

och stålsektorn. 

Vid slutet av den dag som ägnats åt ENI svarade raffinaderichefen Remo Pasquali 

tillsammans med Carlo Guarrata, verkställande direktör. och Francesco Manna, ansvarig för 

myndighetsrelationer, på de krav om klargöranden och preciseringar som ställts till dem av 

delegationen med anledning av de uppgifter och den information som medborgarna hade 

lämnat. I detta sammanhang bör man skilja mellan befintliga raffinaderianläggningar, 

oljeledningar och pirar och det framtida logistikprojektet Tempa Rossa. 

Förutsättningar för fartygstrafiken i Tarantos hamn: En studie visade 2015 att det förekom 

730 fartyg, medan den 2016 bara fann 350 enheter, en nedgång på 50 %. 

Raffinaderianläggningar 

De ordinarie inspektionsbesöken inom ramen för AIA för den befintliga anläggningen, som 

äger rum varje år (november 2015, maj 2016, tredje kvartalet 2017 – datum ännu okänt), har 

aldrig orsakat några väsentliga miljölarmsignaler, utan det har i stället lagts fram förslag till 

förbättringar av säkerheten som ENI har gjort till sina egna, till exempel anpassning till 

regelverken för stora förbränningsanläggningar (från den 1 januari 2016). 

Till delegationens protester mot ett antal brister och försummelser som framkommit under 

ISPRA:s senaste inspektionsbesök genmälde ENI:s högsta ledning följande: 

 Dessa besök avsåg uppdateringarna av AIA för raffinaderiet och inte TR-projektet. 

En omarbetning av AIA pågår, och därför inväntar ENI sammankallandet av den 

tjänstekonferens som föreskrivs i den italienska lagen om administrativ förenkling. 

 ISPRA:s uttalanden är bara förslag till förbättringar, som ENI förbereder sig att införa 

med hjälp av ny teknik. 

 När det gäller t.ex. strumporna (anordningar för att minska utsläppen av flyktiga 

organiska föreningar från toppen av cisterner med flytande tak) påbörjade ENI för tre 

år sedan på egen hand ett program för att förse alla cisterner med strumpor. Det är 
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redan genomfört till 75 % och kommer att vara helt färdigt senast 2018. 

 När det gäller säkerhetsventilerna (för att förhindra övertryck) är dessa komplett 

installerade. Den påpekade bristen avser de automatiska ventiler som samlar upp och 

avleder regnvattnet till avloppsnätet (och hindrar det flytande taket från att sjunka). 

För 18 månader sedan började ENI förse cisternerna med automatiska ventiler, så att 

alla skulle vara utrustade med dem. Det är alltså inte en föreskrift utan en 

rekommendation om att fullfölja ett frivilligt åtaget program. 

 När det gäller förmågan att fånga upp utsläpp under arbetena med lastning/lossning 

vid piren är den helt säkerställd. Det påpekande som ISPRA har framfört avser 

möjligheten till automatisk registrering av utsläppen till luft vid utsläppspunkten S6 

(anläggning för återvinning av ångor från fartygslastningspiren), som ska aktiveras 

enbart vid stopp i raffinaderiet. Under sådana förhållanden kan raffinaderiet inte 

återvinna ångorna från fartygslastningen med hjälp av raffinaderiets eget ”blow 

down”-system (detta beräknas inträffa under högst 40 dagar per år). Men under de tre 

senaste åren har raffinaderiet aldrig befunnit sig i ett sådant läge. Det bör till sist 

påpekas att utsläppspunkten S6 av försiktighetsskäl är spärrad under normala 

förhållanden med en lämplig ”blindfläns”, och för att aktivera den krävs följaktligen 

ingripande av en operatör enligt en specifik procedur med detaljbeskrivning av den 

övervakning och registrering som krävs enligt det gällande tillståndet. Dessutom ingår 

ett projekt för en ny anläggning för återvinning av ångor från raffinaderipiren, som 

när det har genomförts ska ersätta den nuvarande metoden för återvinning av 

lastningsångor från produkter och råvaror i Val d’Agri. 

 När det gäller riskerna för oljeutsläpp från fartyg som angör piren eller för kollisioner 

mellan dem är båda mycket små. Dels för att fartyget hela tiden assisteras, förutom av 

det förebyggande systemet (brandvakter), också av utomstående specialistföretag, 

som finns i havsområdet med personal och hjälpmedel för att ingripa vid alla 

nödsituationer, och dels för att hamnmyndigheten och hamnkontoret, som har 

överinseende över all trafik på redden i Mare Grande, är extremt strikta när det gäller 

att vägra angöring eller beordra avgång för fartyg om väder- och havsförhållandena 

inte är lämpliga, oberoende av raffinaderiets behov. 

 Raffinaderiet, som är en anläggning med betydande risker, behöver en AIA samt 

extern och intern planering för nödsituationer i enlighet med Seveso-direktivet. Det 

gäller dokument som beskriver anläggningen vid den tidpunkt då den tas i drift och 

som därför kräver en kontinuerlig uppdatering. I detta syfte föreskrivs i den italienska 

lagstiftningen ett långt granskningsprogram som avslutas med en ny AIA och andra 

nödplaner. Om det under inspektionerna framkommer nya möjligheter till förbättring 

av miljöegenskaperna ska tillsynsmyndigheten föreslå ENI bästa tillämpliga metoder i 

form av en rekommendation som, enbart för granskningsprocessens syften, kan 

omvandlas till nya AIA-föreskrifter. En ISPRA-rekommendation innebär alltså inte 

en AIA-föreskrift (även om den allmänna opinionen har lätt att blanda ihop dessa 

begrepp). 

 Den nu gällande externa nödplanen utarbetades som en följd av säkerhetsrapporten 

2012, under ledning av prefekturen som samordnar alla organ som deltar i tillsynen. 

Säkerhetsrapporten 2015 håller på att färdigställas och analyseras, och vid slutet av 
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detta skede kommer prefekten att ombesörja en ny utgåva av nödplanen.1 

Logistikprojektet Tempa Rossa 

– I förhållande till förutsättningarna för fartygstrafiken: 

Om det är sant att TR-projektet medför en ökning på högst 90 enheter, så kommer det å 

andra sidan att förstärka kapaciteten både för uppsamling av tankfartygens ångor i en 

sluten cykel och för lastnings- och lossningsarbeten, med avsevärt förkortade liggtider (-

30 %) och därmed lägre potentiell risk för skadliga utsläpp.  

– När det gäller säkerheten: 

I den preliminära säkerhetsplanen ingår några föreskrifter som ENI har åtagit sig att följa 

i detaljerat skick. När anläggningen är färdig ska den regionala tekniska kommittén 

sammankallas för att analysera den slutliga säkerhetsplanen. Först efter att denna har 

godkänts kan anläggningen startas. Allt det som har föreskrivits i den preliminära planen 

(som har godkänts med förbehåll för utförbarhet) är under genomförande i 

projekteringsskedet och kommer att förverkligas under byggskedet. 

– När det gäller den nuvarande fragmenteringen av tillstånd för samma projekt: 

Den beror på en dålig tolkning av processen för förbättring av anläggningen för 

återvinning av raffinaderiångor. Med syfte att i detta avseende tillämpa den teknik som 

föreslagits i studien för TR-projektet har en separat instans inrättats för att använda 

samma process, till exempel bästa tillgängliga teknik, också för traditionella raffinaderier. 

Det är sant att den reduktion med 36 ton per år som uppskattats för TR-projektet (i 

praktiken med nollutsläpp när det är i funktion, så som det föreskrivs i tillståndsbeskedet) 

på så sätt kan ökas med ytterligare 28 ton per år, så att den sammanlagda reduktionen blir 

64 ton, men de båda anläggningar som denna teknik tillämpas på är fysiskt olika, 

eftersom den ena används i lagringsverksamheten för TR och den andra för raffinering. 

Det är orsaken till de båda instanserna, med tillhörande resultat framkomna vid olika 

tidpunkter. 

En annan tvetydighet följer av att TR-projektet ska utnyttja den befintliga oljeledningen 

(144 km) som transporterar råvaran från Viggiano i Basilicata till Taranto. I detta 

sammanhang har konsortiet Total, som innehar koncessionen, ansökt hos nationella och 

regionala myndigheter om tillstånd att bygga ett nytt oljecentrum och en ledning på 8 km 

som ska kopplas till den befintliga oljeledningen inom ramen för TR-projektet. Men 

också i detta fall kommer de förslag som lagts fram av Total i Basilicata och av ENI i 

Taranto från olika organisationer och har olika regioner som institutionella motparter i 

samrådsprocessen, och därför kan de inte omfattas av ett och samma tillstånd. 

På frågorna från delegationen om ENI:s uppträdande mot medborgarna och mot de som bor i 

raffinaderiets närhet och känner sig utestängda från industriutvecklingsplanerna, när 

företagets prioritet nummer ett borde vara att återvinna deras förtroende, försäkrade ENI:s 

                                                 
1 I Italien fanns under kort tid en diskontinuitet eftersom lagstiftningsdekret 105/2015 med införlivande av 

direktiv 2012/18/EU (det s.k. Seveso III trädde i kraft och upphävde lagstiftningsdekret 334/99 som tidigare 

reglerade sektorn.) Se http://www.replegal.it/it/ambiente-e-energia2/item/179-il-d-lgs-n-105-2015-la-seveso  

http://www.replegal.it/it/ambiente-e-energia2/item/179-il-d-lgs-n-105-2015-la-seveso
http://www.replegal.it/it/ambiente-e-energia2/item/179-il-d-lgs-n-105-2015-la-seveso
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chefer att, fastän den beskrivna situationen var mångfasetterad, ENI:s fasta föresats var att i 

enlighet med Århuskonventionen om tillgång till miljöinformation fortsätta att sprida kunskap 

till allmänheten om TR-projektet genom olika initiativ, alltifrån mediekampanjer till 

offentliga sammankomster, men inga detaljuppgifter lämnades.  

På delegationens avslutande fråga om ENI inte såg det som en anakronism att investera över 

en miljard euro i projekt som satsar på fossilt kol, i stället för att vända sig mot förnybara 

energikällor och biobränslen, svarade Francesco Manna att bolaget hade föresatt sig att 

minska koldioxidutsläppen med 80 % på fem år (ett mål som redan hade uppnåtts till hälften) 

och framhöll som exempel ett grönt raffinaderi för vegetabiliska oljor i Gela. Om målet 

förblir en omvälvning av förhållandena mellan olika energiresurser så att de som visar mot en 

annorlunda framtid gynnas, bör ENI också leda övergången (den miljard euro som nämns i 

frågan avser inte ENI utan Total & Co). 

Slutsatser 

Närvaron i Taranto av utskottet för framställningar, tio år efter att den första framställningen 

(nr 760/2007) om larmet om dioxin i luften lades fram, bör ses som en vändpunkt mot ett 

verkligt deltagande av medborgarna, arbetsmarknadens parter och det civila samhället i de 

strategiska val som görs av den italienska regeringen, regionen Apulien och lokala 

myndigheter och som ska genomföras i synergi med företagen ILVA och ENI, inklusive alla 

andra ekonomiska och sociala aktörer, för att skapa en framtid och ett gemensamt välstånd i 

staden mellan två hav, där man inte längre enbart förlitar sig på tung industri och tillväxt hos 

produktionen. Institutionernas och medborgarnas Europa bör tillsammans gripa tillfället att 

förverkliga en hållbar och inkluderande stadsutvecklingsplan, som tar hänsyn till både stadens 

historia och livsmiljö och dess senare industriella utveckling. 

Delegationen från Europaparlamentet har slutfört ett mycket intensivt besöks- och 

utfrågningsprogram som har väckt stor uppmärksamhet, både hos framställare och medier, 

arbetsmarknadens parter och alla det civila samhällets övriga aktörer. Under kontrollerna på 

platsen av de viktigaste anläggningarna och synliga verksamheterna inom företagen ILVA 

och ENI, belägna inom ett industri- och hamnområde 2 ½ gånger så stort som staden, vilka 

genomfördes med professionalitet, tillmötesgående och gästfrihet från de båda företagens 

administrativa och tekniska chefers sida, blev delegationens ledamöter medvetna om den 

extrema komplexiteten hos de nuvarande och kommande industriella och tekniska 

processerna, samtidigt som de fick en kraftig dos fysiska och psykiska intryck, både av den 

luft som man andas eller de lukter som sprids till bostadsområdena nära anläggningarna under 

blåsiga dagar, och av den känsla av instängdhet som präglar livet för invånarna i stadsdelen 

Tamburi, i daglig kontakt med röken från skorstenarna trots de ekologiska kullarna, eller när 

man färdas längs den väg som gränsar till tankfarmen. Därför var den mest spontana 

reaktionen på detta permanenta undantagstillstånd i det egna hemmet den uppmaning som 

flera gånger riktades till företagens kontaktpersoner om att bryta detta klimat av aseptiska 

relationer mellan industritopparna och den berörda befolkningen, samt personalen, för bara 

genom att öppna en dialog, ge kontinuerlig information och låta medborgarna delta i beslut 

som rör den dagliga livskvaliteten kan man bygga en framtid på sunda och hållbara 

grundvalar som vittnar om ansvarsfulla beteenden. Inte av en slump citerades under 

utfrågningarna av institutionernas och företagens kontaktpersoner 

Århuskonventionen1upprepade gånger med hänvisning till medborgarnas rättigheter när det 

                                                 
1 Till vilken EU anslöt sig till genom beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005. Europaparlamentet och rådet 
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gäller tillgång till miljöinformation. 

Vid sidan av delegationsmedlemmarnas empati gentemot medborgarna, vars framställningar 

är en av hörnpelarna i EU-medborgarnas rättigheter, i den nuvarande formuleringen i 

artikel 20 i EUF-fördraget, har medlemmarna uppvaktats av två olika poler i det dilemma som 

diskuteras sedan mer än 20 år gällande Taranto (från 1995, när ILVA, som fram till dess varit 

i statlig ägo, privatiserades under skydd av IRI1): nödsituationen angående miljö, hälsa och 

sysselsättning och planerna på industriförnyelse och miljösanering, som inleddes av 

likviditetsförvaltarna och som nu övertagits av de nya ägarna. Enligt den politiska 

känsligheten, kunskapen om territoriet och dess samhällsekonomiska karaktär, eller 

jämförelsen med andra industriella verkligheter i järn- och stålsektorn, som dock sköts på ett 

hållbart och uthålligt sätt, har varje deltagare bildat sin egen uppfattning utifrån deras besök, 

lyssnande och jämförelse av åsikter och förslag, som alla uttryckts med kompetens och ofta 

även passion, med tanke på stadens möjliga framtid, dess invånare och förvaltare, 

arbetstagarna vid ILVA och ENI, men även vid bemanningsföretaget, liksom jordbruk, fiske 

och turism. Helt kortfattat är utgångspunkten för att stärka samförståndet mellan de motsatta 

parterna följande: antagandet av de övervägda besluten och ett delat ansvar för en 

utvecklingsmodell indelad i tre nivåer: miljö – samhälle – ekonomi, utan att underordna de 

första två till den sista nivån, och dra lärdom av tidigare misstag.  

Vad beträffar ILVA till exempel, har det betonats att den nuvarande situationen inte längre är 

statisk som för tio år sedan, eftersom det från godkännandet av miljöplanen 2014 (DPCM 

14/3/14) har genomförts en rad åtgärder som gör att tröskeln för iakttagande av 

miljöföreskrifterna i det senaste integrerade miljötillståndet ökar till 80 %. Icke desto mindre 

övergår den uteblivna täckningen av de större gruvparkerna till ett andra skede (krav nr 1), 

som avsevärt påverkar luftkvaliteten och vars förfalloperiod verkar skjutas upp på obestämd 

tid, om det är sant att den nye ägaren AM Investco åtar sig att slutföra arbetet inom 

24 månader (s. 6) eller 36 månader - enligt andra källor – med en obestämd tidsfrist, som 

dessutom är överdrivet lång, med hänsyn till vad som indikerats (den 31 december 2016) i 

den sammanfattande tabellen i AIA av den 26 oktober 2012. Därför verkar den pessimism 

som dr. Giua vid ARPA Puglia ger uttryck för vida berättigad, enligt vilken ”även med en 

tillämpning till 100 % av föreskrifterna i dekretet om översyn av AIA, så skulle den 

onkologiska risken i de angränsande orterna till ILVA förbli på en nivå som inte är 

godtagbar” (s. 11). Även om iakttagelserna (i 14 kritiska punkter) av ARPA Puglia angående 

ansökan om ett nytt AIA-förfarande som lagts fram vid MATTM av AM Investco, endast 

offentliggjordes här den 5 september i år, går det inte att förbise vad som sagts i detta 

avseende: ”Ändringarna eller integreringarna i verksamhetsplanen för miljö- och hälsoskydd 

eller annat nödvändigt tillstånd för användning av anläggningen medger en förlängning av 

åtgärdernas genomförandetider som oundvikligen inte kan garantera, åtminstone under en 

övergångsperiod, samma miljöskyddsstandarder som fastställts i AIA-bestämmelserna från 

2011 och 2012 och av samma plan som godkänts med DPCM 14./03/2014”. Dessutom: ”Att 

                                                                                                                                                         
har också antagit direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation. 
1 ILVA grundades i Genua den 1 januari 1905. I och med inrättandet av IRI 1933 övergick det i statens händer. 

Under 1961 med konstruktionen av den nya järn- och stålanläggningen i Taranto, antog ILVA namnet 

ITALSIDER. Efter likvideringen av ITALSIDER 1988, återgick man till beteckningen ILVA. Efter ungefär 20 års 

ägarskap av familjen Riva, infördes den extraordinära förvaltningen den 21 januari 2015 med ett ministerdekret 

fram till den 5 juni 2017, där ägarskapet överfördes till samriskföretaget Am Investco Italy genom en 

internationell upphandling 
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använda systemen i järn- och stålanläggningen i frånvaro av eller med en partiell 

implementering av bästa tillgängliga teknik i branschen skulle kunna utgöra en möjlig 

överträdelse på gemenskapsnivå. Det är en ännu problematisk situation i ljuset av en 

planerad produktionsökning, som inte kan bortse från införandet av all bästa tillgängliga 

teknik i branschen och/eller åtgärder för miljöanpassning”.1 

Det verkar även som om kravplattformen som presenterats av fackföreningarna för 

delegationen den 18 juli (s. 12) för miljö- och industriplanen, inte fått de resultat som man 

hoppades på för löner och arbetslöshet, om det är sant att den nye ägaren inte har respekterat 

de åtaganden man hade med den italienska staten, vid överlåtelseförfarandet, vad gäller 

arbetsavtal2. 

Under besök vid ENI:s raffinaderi och utfrågningarna i T.R.-projektet kunde delegationen 

konstatera liknande förseningar eller brister i de dokument som har överförts till 

medborgarna, liksom avvikelser i bedömningen av fakta från framställningsförfattarnas sida 

med avseende på den version som tillhandahållits från företagets övre ledning (D. Spera och 

L. Manna s. 22). Dessutom har några okända faktorer en viss betydelse, till exempel 

säkerhetsavstånden mellan råmaterialets lagringszon och den allmänna framkomligheten eller 

kontamineringen av tvåskaliga blötdjur vilka, trots beslutet om förstörelse, verkar till större 

delen ha blivit kvar i handeln. Även till följd av de senaste slutsatserna i ENI-ärendet var 

delegationen inblandad i samma onda cirkel med ensidig information, till synes ofullständig 

eller bristfällig, med klagomål från medborgarna. Om det är korrekt att det under ARPA:s och 

ISPRA:s senaste inspektion av ENI-anläggningen i Taranto, i maj 2016, upptäcktes allvarliga 

problem. Som ett resultat av dessa problem utfärdade MATTM ett föreläggande till ENI (den 

5.7.17) för försumlighet av de rättsliga föreskrifterna. Den nya ledningen måste svara på detta 

föreläggande för att visa prov på att ha åtgärdat de problem som upptäckts med beslutade 

åtgärder; och om problemen kvarstår, kan föreläggandet medföra ett upphävande av den 

auktoriserade verksamheten och även till en indragning av AIA med stängning av 

anläggningen i enlighet med artikel 29i.9 c i miljölag nr 152 av den 3 april 2006.3 Denna 

information har meddelats sekreteraren på initiativ av Peacelink-kommittén. Vice versa har 

varken ledningen eller kommissionens behöriga tjänster brytt sig om att vidarebefordra det till 

utskottet för framställningar, även om för sent. 

Till följd av de olika händelser och fakta som identifierats liksom de många frågetecken som 

blivit utan svar, är delegationen slutligen övertygad om att kontrollsystemet så här långt, även 

genom det europeiska verkställighetsbeslutet, vad gäller den tillämpliga 

gemenskapslagstiftningen inom området för miljö, hälsa och säkerhet vid 

industrianläggningarna i fråga inte har fungerat som de ska, med resultatet att invånarna i 

Taranto har känslan att de lämnats ensamma i sin kamp mot ”väderkvarnar”. 

                                                 
1För mer detaljerad information, se webbplatsen ARPA: http://www.arpa.puglia.it/web/guest/articolo/-

journal_content/56_INSTANCE_NZzi/13879/1721608  
2 http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ilva-il-piano-di-rilancio-prevede-4mila-esuberi-5928080a-50db-48ff-

83ec-b8ad5d293966.html http://www.lastampa.it/2017/10/06/economia/ilva-il-piano-am-investo-ai-sindacati-

mila-esuberi-restano-in-mila-abXhr4SBBqGL0lhqivvzdI/pagina.html 
3 Integrerat miljötillstånd protokollnr DVA/DEC/2010/273 av den 24/05/2010 och påföljande ändringar och/eller 

integreringar för verkställandet av raffinaderiet ENI S.p.A. i Taranto. Första föreläggande i enlighet 

artikel 29i.9 c i lagdekret 152/06 och påföljande ändringar och/eller integreringar för försummelse av de rättsliga 

föreskrifterna som avses i ISPRA:s anmärkning protokollnr 31737 av den 27 juni 2017. Se e-postmeddelande 

från L. Manna av den 13/9/17 

http://www.arpa.puglia.it/web/guest/articolo/-journal_content/56_INSTANCE_NZzi/13879/1721608
http://www.arpa.puglia.it/web/guest/articolo/-journal_content/56_INSTANCE_NZzi/13879/1721608
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ilva-il-piano-di-rilancio-prevede-4mila-esuberi-5928080a-50db-48ff-83ec-b8ad5d293966.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ilva-il-piano-di-rilancio-prevede-4mila-esuberi-5928080a-50db-48ff-83ec-b8ad5d293966.html
http://www.lastampa.it/2017/10/06/economia/ilva-il-piano-am-investo-ai-sindacati-mila-esuberi-restano-in-mila-abXhr4SBBqGL0lhqivvzdI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/10/06/economia/ilva-il-piano-am-investo-ai-sindacati-mila-esuberi-restano-in-mila-abXhr4SBBqGL0lhqivvzdI/pagina.html
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Rekommendationer 

Med beaktande av allt som nämnts ovan lägger utskottet för framställningar fram följande 

rekommendationer för kommissionen och de nationella, regionala och lokala myndigheterna: 

1. Utskottet beklagar den repetitiva och undvikande karaktären och det abstrakta och 

bristfälliga innehållet i kommissionens meddelanden till ledamöterna (nio om 

miljöförorening som framkallats av ILVA och sex om ENI:s projekt Tempa Rossa). I 

synnerhet från oktober 2014, i vilket ett motiverat yttrande utfärdats vad gäller ett 

överträdelseförfarande (2013/2177) rörande direktivet om industriutsläpp (2010/75) och 

från januari 2016, i vilket ett förfarande inletts enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget 

rörande olagligt statligt stöd till ILVA (2016/C 142/04), har utskottet för framställningar 

inte längre informerats om resultat, tider och olösta problem för de båda pågående 

förfarandena. Därför har delegationen inte kunnat använda sig av relevanta fakta eller 

element för att till fullo genomföra sina undersökningar. (Här hänvisas till de 

skyldigheter som avses i punkterna 10 och 11 i resolutionen om verksamheten i 

utskottet för framställningar under 2015, som antogs den 2 december 2016, vilka helt 

ignorerades1). 

2. Utskottet konstaterar att de nationella, regionala och lokala myndigheterna, med 

beslutsbefogenhet eller kontroll över tillämpning av den gällande lagstiftningen inom 

området för miljö, hälsa och allmän säkerhet kan och måste återställa medborgarnas 

förtroende för de miljöplaner och industriprojekt som tagits fram av den högre 

ledningen vid ILVA och ENI, genom att säkerställa ett skyndsamt antagande av 

följdriktiga åtgärder för ett fullständigt skydd för hälsa, allmän säkerhet och miljö. 

Utskottet rekommenderar dessa att tillämpa fullständig insyn, öppna upp för dialog, 

sprida icke-ensidig information och på ett effektivt sätt involvera medborgarna i 

samtliga beslut som rör den dagliga livskvaliteten, och detta i fullständig 

överensstämmelse med de skyldigheter som härrör från Århuskonventionen och 

direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation. 

3. Utskottet understryker det brådskande behovet av och skyldigheten att följa alla 

bestämmelser i det integrerade miljötillståndet. Utskottet uppmanar därför 

kommissionen att kräva att ILVA följer alla bestämmelser i beslutet av den 28 februari 

2012 om bästa tillgängliga teknik för järn- och ståltillverkning i enlighet med direktiv 

2010/75/EG, vilka även fastställts i dekretet om översyn av den 26 oktober 2012, och att 

utan dröjsmål bedöma om driften av anläggningarna utan eller med delvis användning 

av bästa tillgängliga teknik i branschen inte redan utgör en överträdelse på 

gemenskapsnivå. 

                                                 
1 (2016/2146(INI)) punkt 10. Europaparlamentet anser att kommissionen i sin roll som fördragens väktare, 

i synnerhet i frågor som rör miljön bör gå djupare än att bara genomföra en formell undersökning av huruvida 

förfarandet har gått korrekt till och fokusera mer på själva innehållet i kärnfrågan. Parlamentet påminner om 

försiktighetsprincipen och den yttersta tanken med EU:s miljöskyddslagstiftning, dvs. att oåterkallelig skada på 

ekologiskt känsliga områden ska förhindras, och uppmanar eftertryckligen kommissionen att anta en strategi som 

gör att den kan utnyttja sina befogenheter och sin ställning i förebyggande syfte. 

Punkt 11. Europaparlamentet kommer i framtiden att lägga större vikt vid att kommissionen regelbundet 

rapporterar till parlamentet om hur inledda överträdelseförfaranden mot enskilda medlemsstater fortlöper, i syfte 

att möjliggöra ett bättre samarbete och kunna informera berörda framställare om framsteg i ett tidigt skede. 
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4. Utskottet konstaterar i vilket fall som helst att de lokala miljö- och 

hälsovårdsmyndigheterna har slagit fast att även med en tillämpning till 100 % av 

miljöskyddslagstiftningen som fastställts genom AIA:s bestämmelser 2011 och 2012, 

liksom den godkända planen med DPCM 14/3/14, skulle risksituationen för permanenta 

onkologiska problem, en ökning av infarkter och stroke under ”wind days”, liksom 

tumörer, fysiska men hos barn och kvinnlig ofruktsamhet förbli på en icke godtagbar 

nivå i grannorterna kring ILVA. 

5. Utskottet understryker att de miljökrav som ILVA:s anläggning måste uppfylla för att 

drastiskt reducera sin förorening av det kringliggande territoriet till stor del inte har 

uppfyllts, eftersom inga åtgärder av större vikt har genomförts för att skydda 

människors hälsa, till exempel övertäckning av gruvparkerna. Utskottet noterar att de 

lokala hälsovårdsmyndigheterna har visat bevis på att även i den händelse att ILVA 

skulle respektera miljökraven fullt ut så kommer riskerna för människors hälsa att förbli 

på icke godtagbara nivåer till följd av den typ av industriverksamhet som bedrivs vid 

ILVA:s anläggning. Utskottet framhåller att många epidemiologiska studier visar på att 

mycket allvarliga tumörsjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och andningssjukdomar 

procentuellt sett är betydligt högre i Tarantoområdet jämfört med resten av regionen och 

att uppkomsten av vissa av dessa sjukdomar direkt kan hänföras till den typ av 

industriverksamhet som bedrivs vid ILVA. 

6. Utskottet delar medborgarnas, arbetsmarknadsparternas och det civila samhällets 

representanters oro över den planerade produktionsökningen och tidsplaneringen för 

slutförandet av miljöplanen med tidsfrist fram till den 23 augusti 2023, i ansökan om 

nytt integrerat miljötillstånd för ILVA som lades fram av AM Investco Italien den 5 juli 

2017. Utskottet anser att denna ansökan under rådande förhållanden inte är förenlig med 

de fyra principer som anges i artikel 191 i EUF-fördraget om EU:s miljöpolitik, 

nämligen försiktighetsprincipen och principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, 

att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren ska betala. 

Utskottet uppmanar i detta avseende å ena sidan de nationella myndigheterna att beakta 

alla risker och konsekvenser av ett eventuellt beslut till förmån för ansökan om ett nytt 

integrerat miljötillstånd1, och å andra sidan kommissionens behöriga tjänsteavdelningar 

att övervaka och, vid behov, ingripa hos de nationella myndigheterna för att, i enlighet 

med kraven på form och substans, garantera information till och deltagande av 

allmänheten i det förfarande som inleddes den 1 augusti 2017, även i enlighet med de 

iakttagelser som offentliggjordes av ARPA Puglia den 5 september 20172. 

7. Utskottet konstaterar dock att myndigheters, förbunds och fackföreningars iakttagelser 

endast delvis har beaktats, men att bland annat följande framgår av DPCM av den 29 

september 2017:  

 – En övergångsåtgärd i form av ett högsta produktionstak på 6 miljoner ton stål per år, 

till dess att de planerade insatserna har genomförts, för att garantera ett upprätthållande 

av den nuvarande miljöpåverkan, som i dag är tveklöst mindre än tidigare, och inom de 

                                                 
1 Med beaktande av detta har ändringarna i verksamhetsplanen för miljö- och hälsoskydd som avses i DPCM av 

den 29 september 2017 godkänts med DPCM av den 14 mars 2014) för ett fullständigt verkställande av 

föreskrifterna i det integrerade miljötillståndet (AIA) för anläggningen ILVA S.p.a. i Taranto 
2 Se fotnot 1 på sidan 28 liksom meddelandet till ledamöterna av den 5 juli 2017, i ljuset av 

informationsuppdraget, i synnerhet led b och c. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/09/30/229/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/09/30/229/sg/pdf
https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Ilva-in-Gazzetta-il-Piano-delle-misure-di-tutela-ambientale-/eece3034-ab81-411f-8637-7ec73daf3887
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gränsvärden som fastställts i Italien och i EU, framför allt i fråga om luftkvalitet, vilket 

framhållits av offentliga och privata nätverk i Taranto. 

 – Tidsfristen för fullgörandet av skyldigheten att genomföra flera olika insatser även 

före 2023, och i vissa fall redan före slutet av 2018, till exempel för ett fullständigt 

övertäckande av transportbanden, en fullständig stängning av byggnaderna, 

specialmuddring av lossningskanaler, insatser avseende skadligt avloppsvatten vid varje 

enskild anläggning, installation av kåpor i områden för hantering av järnskrot, insatser 

avseende koksugnar, nya filter i sintringsanläggningen och bortskaffande av avfall som 

ansamlats i anläggningen. 

 – AM Investco Italys övertagande av samtliga åtaganden, planer och program som 

införts av tvångsförvaltningsorganet för att sanera den asbest som finns i anläggningen, 

utan att det påverkar skyldigheterna enligt den italienska lagstiftningen. 

 – Inrättandet av ett lämpligt ständigt observatorium för övervakning av den befintliga 

miljöplanen (”Osservatorio Permanente per il Monitoraggio dell’attuazione del Piano 

Ambientale”), i vilket alla behöriga institutioner och myndigheter på såväl central som 

lokal nivå deltar. Så snart deras handlingar mottagits ska dessa direkt ställas till 

allmänhetens förfogande via den officiella webbplatsen för ministeriet för miljö samt 

natur- och havsskydd1. Det nya organet inledde sin verksamhet den 8 mars 2018 genom 

att göra en första utförlig lägesbeskrivning när det gäller hur arbetet har gått även under 

övergångsfasen mellan tvångsförvaltningsorganet och AM Investco Italy. 

 – Tvångsförvaltningsorganet har fortsatt behörighet att vidta nödvändiga åtgärder för att 

säkra, sanera och återställa miljön i de områden som företaget äger och som inte 

kommer att överlåtas till AM Investco Italy. 

8. Utskottet ser särskilt positivt på det som det ständiga observatoriet bekräftar, nämligen 

att arbetet vid anläggningen har inletts för att täcka över parkerna och att insatsen i dag 

planeras vara slutförd redan under de första månaderna 2020 när det gäller gruvparken 

och omedelbart därefter när det gäller den fossila parken, vilket därmed innebär att 

genomförandet kommer att ske tidigare än vad som angavs i DPCM från september 

2017. 

9. Utskottet välkomnar också, och hoppas på ett positivt resultat av, det förslag som för 

närvarande granskas om ett formellt avtal mellan den italienska regeringen, regionen 

Apulien, kommunen Taranto och andra berörda parter som inom ramen för det nya 

DPCM vill stärka lämpliga samarbetsinitiativ för ett bättre hälso- och miljöskydd, 

genom att främja ett snabbare genomförande av AIA-insatserna och saneringsarbetet. 

10. Utskottet uppmanar kommissionens avdelningar med behörighet i antitrustfrågor att 

rapportera om tidsfristerna för och resultatet av förfarandet för att fastslå en eventuell 

dominerande ställning på den europeiska stålmarknaden för ArcelorMittal 

(dokumentation 8444)2, till följd av det associerade samriskföretaget AM Investco Italys 

förvärv av ILVA och uppmanar därför de italienska myndigheterna att, i avvaktan på 

resultatet av förfarandet, klargöra om och i vilken utsträckning, de åtgärder som 

                                                 
1 http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx.  
2 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8444 

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
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föreskrivs i ett nytt dekret om integrerat miljötillstånd kan genomföras av 

likvidationsförvaltarna för vilka mandatet har förlängts. 

11. Utskottet beklagar att det, oberoende av det bristande samförståndet med regionen 

Apulien, som de facto har upphävt tillståndsförfarandet för ENI:s projekt för logistiska 

ändringar och anläggningsändringar i förvaringen av råolja som härrör från Tempa 

Rossa-fyndigheten, gått 13 månader från inspektionen av ENI:s raffinaderi i Taranto, i 

maj 2016, till offentliggörandet av den slutliga rapporten på miljöministeriets 

webbplats, i juli 2017. Utskottet konstaterar att detta dröjsmål är ett tecken på bristfällig 

eller föga öppen kommunikation med allmänheten från de nationella, regionala och 

lokala myndigheters sida som har hand om miljö- och hälsoskyddskontroller angående 

förfarandet för godkännande av relevanta dokument, såsom den slutliga 

säkerhetsrapporten för Tempa Rossa-projektet. 

12. Utskottet uppmanar kommissionens tjänsteavdelningar att i detalj redogöra för det 

aktuella läget i fråga om de senaste meddelandena till ledamöterna, som lämnades den 

28 februari 2017 och den 30 juni 2017. Redogörelsen bör inte bara omfatta de bristande 

upplysningar och uppgifter som vid flera tillfällen framgår av jämförelsen med den 

version av omständigheterna som lämnats av framställarna och medborgarförbunden, å 

ena sidan, och de tekniska och administrativa cheferna vid ENI, å andra sidan, som båda 

var närvarande vid utfrågningen den 19 juli 2017, utan också de utredningsåtgärder och 

eventuella andra åtgärder som vidtagits, såsom det föreläggande som meddelades ENI 

den 5 juli 2017. 

13. Utskottet välkomnar återupptagandet av förhandlingarna med ArcelorMittal, på initiativ 

av den italienska regeringen för att bevara sysselsättningsnivån och lämpliga lönenivåer 

för arbetstagarna både vid ILVA:s anläggning och vid bemanningsföretaget. Utskottet 

uppmanar dock parterna att lösa dilemmat mellan å ena sidan arbete och å andra sidan 

hälsa och miljö, genom att förverkliga en miljösaneringsplan som även minskar 

hälsorisken, såsom risken för pleuratumör till följd av den asbest som produceras i 

fabriken. 

14.  Utskottet rekommenderar de nationella, regionala och lokala myndigheterna liksom 

EU:s institutioner inom de sektorer där subsidiaritetsprincipen gäller, att inte enbart 

beakta den mest innovativa och miljökompatibla industritekniken som utvecklats av 

ArcelorMittal, till exempel för användning av direktreducerat material som råmaterial 

för stål, men även att stödja, motivera och samordna de initiativ som främjas av 

medborgarförbund, små och medelstora företag, kommunala organ inom 

landsbygdsturism, traditionella yrken till sjöss, idrott och kultur. Utskottet uppmanar 

därför alla lokala samhällsekonomiska aktörer och kommuner att fortsätta utveckla 

territoriets karaktär som är väsentlig för att Taranto ska kunna välja en annan väg och 

förlita sig på sin tusenåriga historia för att bygga en framtid som grundar sig på miljö, 

hälsa och livskvalitet och anpassad för stadens och invånarnas behov. 

15. Utskottet anser att det behöver göras en utvärdering för att främja en kompletterande 

ekonomisk modell, som grundar sig på full produktion och användning av förnybar 

energi samt på ett lämpligt stärkande av det ekonomiska och produktiva systemet inom 

kultur-, turism- och livsmedelssektorn i Tarantoområdet, vilket kan bidra till att 
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återställa sysselsättningsnivån och förbättra de socioekonomiska, hälsomässiga och 

miljömässiga förhållandena i Taranto. 

16. Utskottet anser att de mycket allvarliga problem som under många år har äventyrat 

invånarnas hälsa och miljön som yttersta konsekvens måste leda till att de förorenande 

industrimodellerna i Tarantoområdet utan dröjsmål överges. Utskottet understryker att 

miljösaneringen måste slutföras och att industriomställningen av de befintliga 

anläggningarna måste inledas omedelbart, genom att en ekonomisk modell som inriktar 

sig på produktion och användning av förnybar energi och värdesättande av kultur-, 

turism- och livsmedelssektorn i Tarantoområdet genomförs. 

17. Utskottet anser att garantier måste ges för tillämpning av system för ersättning i enlighet 

med den nationella lagstiftningen – utan att det påverkar konkurslagstiftningens 

bestämmelser om borgenärers fordringar – för att kompensera för den skada som 

åsamkats medborgarna i Taranto och arbetstagarna vid anläggningarna ILVA och ENI 

och ge ekonomisk ersättning till människor med redan diagnostiserade sjukdomar, 

liksom till deras anhöriga i händelse av dödsfall. Utskottet anser att denna åtgärd inte 

bara skulle ge de drabbade ekonomiskt stöd utan också ge företagen ett incitament att 

minska verksamhetens påverkan på miljön, hälsan och säkerheten. 
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