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Uvod in cilj misije 

Misijo je predsedstvo 15. maja 2017 odobrilo na podlagi odločitve koordinatorjev z dne 22. in 

23. marca, da se organizira v naslednjih dneh: od 17. do 19. julija 2017. Misija bi morala 

potekati že od 2. do 4. novembra 2016, vendar je bila prestavljena, ker ni bilo doseženo 

najmanjše število uradnih članov delegacije. Cilj misije: srečanje z vlagatelji peticij, 

državljani in nevladnimi organizacijami, ki jih podpirajo, nacionalnimi, regionalnimi in 

lokalnimi oblastmi, ki so pristojne za nadzor varstva okolja, zdravje delavcev in domače 

prebivalstvo, pa tudi z upravnimi delavci in strokovnjaki iz podjetij ILVA in ENI, ki na 

območju Tarenta in okolice delujeta v železarstvu in jeklarstvu oziroma na področju 

proizvodnje in distribucije nafte in zemeljskega plina. 

Delegacija si je v okviru dvojnega vodenega obiska po proizvodnih objektih podjetij ILVA in 

ENI zadala, da bo izvedla preiskavo na kraju samem v zvezi z glavnimi postopki, ki se 

uporabljajo in onesnažujejo okolje ter predstavljajo varnostne in zdravstvene probleme za 

delavce in prebivalce, in tudi nadaljnja tveganja, ki lahko pripeljejo do poslabšanja splošnega 

stanja na tem področju. Nato naj bi se udeležila tudi načrtovanih predstavitev v vladni palači 

(sedež prefekture), da bi pridobila dejstva in pravne odgovore, ki jih je treba upoštevati, da bi 

lahko ovrednotili nujne ukrepe za sanacijo in izboljšanje teh zemljišč ter postopno zmanjšanje 

vpliva na okolje, in tudi informacije o vseh dostopnih industrijskih možnostih za izvajanje 

modela, ki bi lahko popolnoma zaščitil zdravje državljanov in okolje ter tudi socialno-

ekonomsko dobrobit na območju Tarenta. 

 

 

Kratko poročilo o sestankih 

18. julij 2017 zjutraj 
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Delegacija se je ob deveti uri zjutraj zbrala pred vrati podjetja ILVA, kjer so jo sprejeli 

operativni direktor obrata v Tarentu Antonio Bufalini, direktor za zdravje in varnost Sergio 

Palmisano, ki ji je izročil povzetek pregleda tveganj (kemičnih, toplotnih, tveganj, povezanih 

s hrupom ter s cestnim (50 km) ali železniškim prometom (200 km)) v različnih delih objekta, 

direktor oddelka za dela, povezana s celovitim okoljskim dovoljenjem, in okolje Alessandro 

Labile, odgovorni za železovo litino Salvatore De Felice, direktor za valjanje Benedetto Valli 

in koordinator izrednega odbora Nicola Nicoletti. Prvi pregled najpomembnejših točk se je 

končal pred maketo ogromnega obrata (15 km2; 4,5 × 3,5 km), da bi člani spoznali glavne 

faze t. i. integrirane proizvodnje, ki se začne z raztovarjanjem surovin (železova ruda in 

premog) na vzhodnem pomolu (podaljšani pomoli št. 2–4) in konča z jeklom, oziroma 

različne proizvodne enote. 

 

Predhodna faza po raztovarjanju surovin (ki prihajajo iz Brazilije, Avstralije, Južne Afrike in 

severne Evrope) z ladij na vzhodnem pomolu vključuje njihov prevoz na velikih pokritih 

trakovih in njihovo shranitev v prostornih rudninskih skladiščih na prostem.  

Naslednja faza integriranega cikla vključuje proizvodnjo koksa v t. i. koksarniških baterijah 

(10, od katerih delujejo 4). 

Železova litina in jeklo sta zlitini, ki se proizvajata v plavžih1. Od petih plavžev, ki jih imajo, 

delujejo trije (Afo 1, 2 in 4), druga dva pa sta ugasnjena, in sicer največji plavž v Evropi 

Afo 5, ki je nehal delovati marca 2015, ter čaka ukrepe prilagoditve zelenemu gospodarstvu, 

da se bo v popolnoma skladal z določbami celovitega okoljskega dovoljenja, in Afo 3, ki ga 

bodo kmalu podrli in tako v celoti izvedli ukrepe za varstvo okolja, vključno z odstranitvijo in 

odlaganjem azbesta, ki se tam nahaja. Poleg železove litine se iz plavžev proizvaja plin, ki se 

ponovno uporablja za proizvodnjo električne energije (v dveh centralah znotraj obrata) in 

žlindre, tj. tekoče snovi, ki se uporablja za proizvodnjo stekla in cementa. 

Obstajata dve dejanski jeklarni, ki sta bili postavljeni v času dveh gradenj obrata – leta 1964, 

ko je ta začel delovati, in na začetku sedemdesetih let, ko je podvojil svoj obseg, in njuni 

končni proizvodi se z ladjami (70–80 % proizvodnje) s pomolov v zahodnem delu pristanišča 

odpeljejo proti evropskim, turškim, severnoafriškim in čezoceanskim pristaniščem2. 

 

                                                 
1 Koks se skupaj z aglomeratom (železov granulat) uporablja kot redukcijska kemična snov za proizvodnjo 

železove litine (zlitina železa in ogljika, pri čemer je vsebnost zadnjega 1,9– do 5,5-odstotna). Jeklo je iz enake 

zlitine, ampak vsebuje manj kot 2 % ogljika.  
2 Železova litina se prepelje z železniškimi vagoni in se prečisti v pretvornikih (z izpihovanjem s kisikom od zgoraj). 

Posledično nastane nizkoogljična zlitina, tekoče jeklo, ki se v t. i. livnih ponvah spremeni v trdno stanje ter ga nato stresejo v 

stroje za neprekinjeno litje (5 v obeh jeklarnah).  

Rezultat tega postopka je polproizvod v obliki paralelepipeda (širina 900–2000 mm, debelina največ 300 mm in dolžina 

največ 11 m), tj. kovinska plošča, ki se v objektih za valjanje toplotno obdela. Temperatura jekla se s približno 1300 °C zniža 

na 900 °C, hitremu ohlajanju pa sledi stiskanje, ki poteka v topli valjarni pri temperaturi do 1250 °C (pri čemer so valjarji 

postavljeni tako, da imajo različno medosno razdaljo, in sicer v padajočem vrstnem redu). Od polproizvoda z veliko debelino 

se kovinska plošča v nekaj prehodih stanjša, dokler ne dobimo želene debeline (z 243 mm na 1,5 mm). 

V valjarnah dobimo trak, ovit v zvitek, oziroma ploščo velike debeline, tj. pločevino, ki se proizvaja v pečeh valjarne druge 

vrste (v Tarentu za proizvodnjo trakov obstajata dve topli valjarni in ena valjarna za izdelavo pločevine). Pločevina se lahko 

proda za ladje ali naftne ploščadi ali se pošlje v dele obrata za izdelavo cevi (3, od katerih del ERW s toplotno obdelavo 

izdeluje cevi neposredno iz trakov).  

Valjani izdelki se lahko prevlečejo s cinkom (v obratih za toplo ali hladno cinkanje, ki so poleg Tarenta na voljo tudi v 

objektih v Genovi (2) in v občini Novi Ligure (1) s 3000 zaposlenimi). S povečanjem njihove odpornosti na oksidacijo in 

korozijo se lahko ti uporabljajo na najrazličnejših področjih – od gospodinjskih aparatov do avtomobilske industrije. 
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Med obiskom objektov so zgoraj omenjeni vodje (skupaj s Carminom Lezzem, tehničnim 

direktorjem, pristojnim za odpadke) članom delegacije podrobno prikazali nekatere najbolj 

problematične točke integriranega cikla. 

 Nadzorni prostor plavža št. 1 (ki je bil avgusta 2015 posodobljen z ukrepom, vrednim 

130 milijonov EUR, ter deluje samodejno, delavci pa z izjemo nekaterih manevrov, 

povezanih z litjem, posredujejo samo v primeru napačnega delovanja); 

 Razgledna točka v dveh največjih rudninskih skladiščih na prostem (za železovo rudo 

in fosilna goriva) s škropilnim topom za odstranjevanje prahu (ki je del samodejnega 

sistema za škropljenje kupov, kot je predpisan v okoljskem načrtu, in je pritrjen na 

kontrolno enoto, ki meri hitrost vetra in nad določenim pragom samodejno odpre 

hidrante); 

 Pot kovinskih plošč v drugi valjarni (ta je dolga 1,5 km, upravlja jo 8 oseb in je 

leta 2007 proizvedla 6 milijonov ton), ki ji sledi prevoz iz peči za ponovno segrevanje 

do tekočega traku za dokončanje postopka. V šestih prostorih za grobo obdelavo se 

nadalje zmanjša debelina, trak se z vsakim prehodom daljša (do več kot 1 km), hitrost 

premikanja pa se povečuje. Kovinska plošča, stanjšana na 40 mm, v hitrem zaporedju 

preide sedem prostorov za končno obdelavo, kjer je podvržena močnim udarcem kot v 

kovaških delavnicah iz starih časov. Nato nadaljuje pot pod prhami za ohladitev, dokler 

se ne zvije v trak, pripravljen za prodajo ali hladno valjanje; 

 Območje kamnolomov apnenca s popolnoma pokritimi rudninskimi skladišči na 

prostem ter odlagališča nevarnih in nenevarnih odpadkov na prostem; gre za odpadke, 

ki se proizvedejo znotraj obrata in niso organski, zato niso primerni za proizvodnjo 

bioplina; iz nejasnih birokratskih razlogov pa je pri dodelitvi dovoljenja za odlaganje 

odpadkov pokrajina Tarent podjetju ILVA naložila, da mora imeti v obratu bioplinarno, 

čeprav se ta sploh ne uporablja. 

Na mestu samem so strokovnjaki iz podjetja ILVA kratek opis objektov samodejno dopolnili s 

številnimi informacijami in odgovarjali na vprašanja delegacije. Med najpomembnejšimi so 

bile tiste, povezane s predpisi iz okoljskega načrta: 

 V fazo raztovarjanja surovin je podjetje ILVA poleg ekoloških zaprtih zajemalk, 

predvidenih v okoljskem načrtu (celovito okoljsko dovoljenje), vključila novo napravo 

za raztovarjanje (CSU 1 Continuous Ship Unloader), ki omogoča prenos materiala iz 

ladijskega skladišča na tekoče trakove, ki pomol povezujejo z obratom, brez raztresanja 

v okolje; 

 V naslednji fazi prenosa rudnin s pomolov do območja rudninskih skladišč na prostem 

so tekoči trakovi za prenos popolnoma zaprti, zaprti pa so tudi sortirni stolpi, da se prah 

ne bi raznesel naokrog (aprila 2017 je bilo dokončano zaprtje 38,6 km od 59 km 

tekočih trakov, tj. približno 65 % celotnega ukrepa, predpisanega v celovitem 

okoljskem dovoljenju); 

 Najpomembnejši ukrep, predviden v okoljskem načrtu, ki ga je predložilo podjetje Am 

Investco Italy, tj. izbrani kupec (85 % podjetje Arcelor Mittal, 15 % skupina 

Marcegaglia), ki je na podlagi sklenjenega posla od izredne uprave odkupil 

podjetje ILVA, je povezan z rušenjem plavža št. 3. Podjetje je v načrt vključilo 

dekontaminacijo podtalja. Trije plavži, ki trenutno delujejo, so v skladu s predpisi 

okoljskega načrta (glej spodaj); 
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 V jeklarnah je predvidena vzpostavitev sistema za odsesavanje/razpraševanje z vrha 

skladišč z napami, ki prekrivajo pretvornike, filtrirnimi vrečami, dolgimi 20 m, ki 

zajemajo dim, ter filtri iz blaga z zmogljivostjo odsesavanja 3,3 milijona m3/h; 

 Pokritje večjih rudninskih skladišč na prostem na površini 500 m ×700 m (prva zahteva 

posodobljenega celovitega okoljskega dovoljenja1, ki je vključena v investicijski načrt 

kupca) zajema postavitev ogromne stavbe z dvema obokoma (podobne letališkemu 

hangarju) z dimenzijami približno 700 m × 520 m × 80 m (z 80-metrskim zidom, 

podobnim 25-nadstropni zgradbi), ki bo postavljena za četrtjo Tamburi ob 

t. i. ekoloških gričih, poraščenih z drevesi, in cesti Via Appia, ki že zdaj ščitijo naselje. 

Tudi manjša območja na prostem (območje za žlindro, „homogenizirano“ območje ter 

severni in južni aglomerat) bodo pokrita podobno kot obe veliki skladišči apnenca na 

prostem na območju kamnoloma (občina Statte), ki sta že bili pokriti; 

 okoljski načrt iz leta 2014 (ki je bil z odlokom predsednika ministrskega sveta sprejet 

14. marca 2014) predvideva škropljenje kupov surovin z vodnimi topovi, da bi se 

zmanjšalo tveganje raztresa prahu, dokler rudninska skladišča na prostem ne bodo 

pokrita. Na konkretno vprašanje glede zbiranja vode je podjetje ILVA odgovorilo, da je 

spodnja plast sestavljena iz debele gline, zaradi česar voda ne pronica skoznjo, temveč 

se zbira v namenskih koritih za dekantiranje dela, ki ne izhlapi. Drugo pomembno 

pojasnilo je povezano z načrtom popisa območja z rudninskimi skladišči na prostem 

(za natančno pojasnitev okoljske onesnaženosti, na kateri temeljijo ukrepi za varovanje 

in/ali sanacijo tega kraja), ki je že bil izveden in na podlagi katerega so bili objavljeni 

nadvse pomirjujoči rezultati; 

 odlagališča so vključena v obseg območij, ki se prenesejo na izbranega kupca; 

podjetje ILVA pa ni odgovorilo na vprašanje o novih raziskavah navadnih sodišč, 

povezanih z odlagališči nedovoljenih nevarnih odpadkov, za katere so izvedeli nekateri 

vlagatelji peticij. Na vprašanje o varnostnih službah, ki varujejo obrat, je podjetje ILVA 

odgovorilo, da poleg 120 zaposlenih, zadolženih za varnost, zunanje policijske enote z 

video nadzorom zmanjšujejo tveganje za vdor na območje, ki se razprostira na 

površini, dvakrat in pol večji od mesta Tarent. 

 

Na vprašanja delegacije o dodatnih podrobnostih v zvezi s časovnim razporedom sanacije in 

rušitve plavža Afo 3 je vodstvo odgovorilo, kot sledi: 

 ne gre za običajen ukrep, temveč za celosten ukrep dekontaminacije celotnega 

obrata; 

 plavž Afo 3, ki se nahaja sredi območja za železovo litino, je treba zaščititi (čeprav 

se vanj več ne dovaja surovina za proizvodnjo železove litine, mora ohranjati 

ravnovesje tako, da so njegove cevi izolirane, vendar so še vedno povezane z 

omrežjem); 

 cevovodni sistem je treba dobro očistiti, na primer iz njega odstraniti ostanke 

azbesta; 

 po dokončanju sanacije se bo ta razdelil v različne dele na osnovi razpisnih zahtev 

za dela, povezana z rušenjem; 

                                                 
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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 v zvezi s tem pravkar poteka dodelitev del (izjemno napredna faza). Vlada naj bi 

do 30. septembra 2017 z odlokom predsednika ministrskega sveta odobrila 

spremembe okoljskega načrta, ki jih je predložilo podjetje Arcelor Mittal, na 

podlagi česar se bo od 1. oktobra pospešil sedanji način izvajanja; 

 po ocenah bo za dela popolne porušitve z začetkom 1. oktobra 2017 potrebnih 

osemnajst mesecev; 

 v zvezi z roki za pokritje rudninskih skladišč na prostem podjetje, ki je bilo 

najboljši ponudnik, ocenjuje, da bi to trajalo 24 mesecev od datuma, ko bo dobilo 

dovoljenje za začetek del. 

Predsednica Cecilia WIKSTRÖM je v imenu delegacije poudarila, da izjemna kompleksnost 

in trajanje opisanega postopka ne upoštevata posledic več kot desetletje trajajočega 

človeškega trpljenja v bližnjih naseljenih območjih (leta 2007 je bila vložena prva peticija o 

skrb vzbujajoči stopnji dioksina). 

Odgovor strokovnjakov iz podjetja ILVA: 

 Obrat naj bi bil trenutno popolnoma skladen z evropsko in italijansko zakonodajo 

(na podlagi podatkov, ki so jih pridobili organi za nadzor, na primer Regionalna 

agencija za varstvo okolja (ARPA)), čeprav se lahko med preverjanjem zgodi, da se 

med običajnim upravljanjem pojavi kakšen primer napačnega delovanja; 

 v celovitem okoljskem dovoljenju je predvideno obvladovanje izrednih razmer in 

nujnih primerov (kot tornado, ki je podjetje ILVA prizadel 28. novembra 2012 in 

plavža Afo 3 sicer ni poškodoval, vendar je prispeval k odločitvi o njegovi 

porušitvi); 

 ukrep dekontaminacije bi segal v globino podtalja plavža Afo 3 in bi zajemal tudi 

obsežno odstranitev odpadkov (kot so železniški pragovi, odstranjeni leta 2009, ali 

izrabljene pnevmatike); 

 trenutna situacija že deset let ni statična; okoljski načrt (po odloku predsednika 

ministrskega sveta z dne 14. marca 2014) je v pripravi že približno štiri leta, ukrepi 

se izvajajo, čeprav včasih z nekoliko zamude, sploh zaradi omejenih finančnih 

sredstev, saj podjetje vsako leto posluje z izgubo; 

 članom posebnega odbora je uspelo pridobiti sredstva s poravnavo s skupino Riva, 

nekdanjo lastnico in onesnaževalko, v višini več kot 1 milijarde EUR za 

odškodnino za okoljsko škodo, ki se bodo porabila za pospešitev ukrepov sanacije, 

ki bo koristila celotni tarentski skupnosti; 

 po prenosu lastništva trenutno obstajajo vse možnosti, da bi lahko imela skupna 

sredstva za dokončanje ukrepov iz okoljskega načrta v višini več kot 

2,3 milijarde EUR (od tega bi podjetje, ki je bilo najboljši ponudnik, prispevalo 

1,15 milijarde, več kot 1 milijardo pa bi lahko na podlagi zgornjega dogovora nase 

prevzela izredna uprava) znotraj določenih rokov koristen učinek; 

 italijanski parlament je uvedel regulativno spremembo, ki do leta 2024 (iztek 

poslovnega načrta) podaljšuje obdobje spremljanja, ki ga izvajajo člani posebnega 

odbora, da bi se zagotovilo upoštevanje zavez za izvajanje naložb, za katere se je 

dogovorilo podjetje, ki je bilo najboljši ponudnik, če bi to odstopilo od odkupa. 
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Delegacija je oporekala trditvi o popolni skladnosti objektov z evropsko zakonodajo, pri 

čemer je navedla podatke iz zadnjega poročila italijanskega inštituta za varovanje in 

raziskovanje okolja (ISPRA), objavljenega maja 2017, v skladu s katerimi niso upoštevane 

vse okoljske zahteve, ki so bile potrebne za odobritev celovitega okoljskega dovoljenja (v 

zvezi s tem je podjetje ILVA odgovorilo, da dokument potrjuje 80-odstotni prag upoštevanja), 

izrazila pa je tudi zaskrbljenost v zvezi z upoštevanjem načrtovanih rokov za popolno pokritje 

rudninskih skladišč na prostem, ki se že dolga leta prestavljajo, zaradi česar so prebivalci 

sosednjih četrti v vetrovnih dneh, ko veter piha v njihovo smer, prepuščeni na milost in 

nemilost škodljivemu prahu, kar so člani delegacije doživeli tudi osebno. 

Na vprašanje delegacije, ali obstajajo druge možnosti za prestrukturiranje proizvodnje z 

uporabo odpadkov po vzoru krožnega gospodarstva ali popolno prestrukturiranje objektov v 

smeri trajnostne energije, kar bi omogočilo uskladitev zdravja na delovnem mestu z okoljem, 

s čimer bi še poudarili posebnosti območja, je podjetje ILVA odgovorilo zelo previdno. 

Zavrnilo je radikalno rešitev opustitve proizvodnje jekla in obenem povedalo, da je podjetje, 

ki je bilo najboljši ponudnik, tudi v Tarentu pripravljeno preizkusiti novo tehnologijo 

redukcije vodika iz železove rude. Največje svetovno podjetje, ki se ukvarja s tem, je podjetje 

Arcelor Mittal, ki ima tudi edini obrat v Evropi (Gent, Belgija), kjer se namesto premoga kot 

surovina v postopku uporablja zemeljski plin (kljub visokim stroškom, ki odvračajo od 

uvajanja te surovine). Na tem področju namerava v Tarentu vzpostaviti raziskovalno središče 

(in nameniti 30 milijonov EUR za zaposlitev 250 inženirjev). Podjetje ILVA krožno 

gospodarstvo uporablja pri kamnolomih apnenca, kjer se pridobljeni material ponovno 

uporabi v fazi aglomeracije/sintetiziranja oziroma se v notranjih pečeh pretvori v apno, 

žlindra pa se ponovno vrne v kamnolom v obliki kalcijevega karbonata brez železa. 

Na koncu je treba še dodati, da ima podjetje ILVA 11 000 zaposlenih v podjetju in 3000 v 

podružnici, ki prihajajo iz zaledja in živijo v okolici obrata. 

 

18. julij 2017 popoldne 

 

Po rednem sprejemu pri prefektu Donatu Cafagnu v vladni palači, ki je delegacijo obvestil o 

obstoju stalne okrogle mize za posvetovanje med državo, regijo in lokalnimi organi, ki si 

prizadeva za oživitev tarentskega območja na področju okolja, industrijskega razvoja ter 

izboljšanja in sanacije ozemlja, se je začelo prvo zasedanje s predstavitvami z dvema 

strokovnima predstavnikoma Nacionalnega inštituta za varovanje in raziskovanje okolja 

(ISPRA), ki sta bila v Tarentu na rednem pregledu (v okviru, določenem v 

Direktivi 2010/75/EU, ki je spremenila sistem celovitih dovoljenj za nadzor industrijskih 

emisij). 

 

Mario Cirillo je predstavil nacionalni sistem omrežij za varstvo okolja (SNPA), ki je bil 

vzpostavljen junija 2016 in se izvaja od januarja 2017. Inštitut ISPRA tako deluje v sinergiji z 

regionalnimi agencijami za okolje, kot je agencija ARPA iz Apulije, pri čemer so inštitut in 

regionalne agencije organizacijsko podrejeni ministrstvu za okolje. Gaetano Battistella, ki je 

zadolžen za preglede spremljanja stanja okolja, je omenil rutinske preglede, ki se na območju 

podjetja ILVA izvajajo na tri mesece. Eden od njih je tudi pregled, ki je bil načrtovan za 

naslednje tri dni na podlagi rednega poročila operaterja o dopolnitvi podatkov v zvezi z 

uporabo najboljših razpoložljivih tehnik na kraju samem, navedenih v referenčnih 

dokumentih, ki jih je pripravil Center Skupnosti za raziskave v Sevilli (Skupno raziskovalno 
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središče). Inštitut ISPRA preglede običajno izvaja na datum, za katerega se predhodno 

dogovori s podjetjem ILVA. Ob nesrečah ali v resnih primerih nepravilnega delovanja pa 

lahko inštitut ISPRA preglede izvede brez dogovora z operaterjem. V obvestilu podjetju ILVA 

pa ni podrobno opredeljeno, kaj bo predmet pregleda in v kolikšnem obsegu bo izveden; 

inštitut ISPRA si namreč pridržuje pravico, da na kraju samem preveri situacije, ki jih ni 

napovedal. 

Delegacija je po jutranjem pregledu na terenu, tj. na območju obrata, kot najbolj pereče 

izpostavila vprašanje, povezano z dojemanjem podjetja ILVA kot jeklarskega giganta na 

šibkih temeljih, kar je značilen primer težke industrije starega kova. Po mnenju strokovnjakov 

z inštituta ISPRA gre za obrat, ki se osvobaja starih tehnologij, da bi se približal novim, s 

katerimi bi lahko zmanjšal odpadke in onesnaževanje okolja. To je počasen proces, ki zahteva 

naložbe, predvsem pa veliko časa. 

Delegacija v zvezi s tem opozarja, da naj bi bilo pokritje rudninskih skladišč na prostem 

„skoraj izvedeno“ že pred dvema letoma, ter s sklicem na zadnje poročilo inštituta ISPRA, po 

katerem naj bi bile izpolnjene vse zahteve, potrebne za odobritev celovitega okoljskega 

dovoljenja, omenja možnost za odvzem dovoljenja in zaprtje objektov (ki sta predvidena v 

členu 29(9)(c) enotnega besedila s področja okolja1). Poziva tudi k pojasnilom v zvezi z 

izhodiščnim poročilom (ki je v Direktivi 2010/75/EU opredeljeno kot bistveno orodje za 

izdajo ali dopolnitev celovitega okoljskega dovoljenja2). 

Gaetano Battistella je vir, povezan s poročilom, ki ga je inštitut ISPRA objavil maja 2017, 

označil kot napačen (kot podjetje ILVA zjutraj) in navedel vrsto nadzorov (18 protokolov), ki 

so bili izvedeni pred kratkim. Pojasnil je, da izhodiščno poročilo prikazuje samo zadevna in 

nevarna onesnaževala, slike tal, ki so bila onesnaževana, pa ne obravnava podrobneje (za 

podrobnejše informacije glej spletno mesto italijanskega ministrstva za okolje ter varovanje 

ozemlja in morja: http://aia.minambiente.it/Ilva.aspx). 

 

Glede na znanstvena dognanja pa ni mogoče raziskovati premikov onesnaževal v podzemno 

vodo. Dotaknil se je tudi zapisnikov pregledov, na rezultatih katerih lahko temeljijo upravne 

ali kazenske sankcije, če operater ne sanira napak, ki so bile odkrite v predhodnem pregledu. 

V zvezi z ugovarjanjem, da je z desetimi odloki odobreno reševanje podjetja ILVA (zadnji z 

dne 9. junija 2016), pod pogojem, da izpolni 80 % zahtev iz celovitega okoljskega dovoljenja 

(ki niso podrobno pojasnjene), čeprav 20 % preostalih ne izpolnjuje (med drugim prve 

zahteve, tj. pokritja rudninskih skladišč na prostem), strokovnjaka z inštituta ISPRA 

zagovarjata naslednje načelo: ko veliki govori (politika), mali molči. V zvezi s kritičnimi 

                                                 
1 Zakonodajni odlok 152/06 – enotno besedilo s področja okolja, člen 29(9)(c), ki ga je nadomestil 

člen 7(9)(c) Zakonske uredbe št. 46/14. Glej tudi spodnjo navedbo s spletnega mesta italijanskega 

ministrstva za okolje ter varovanje ozemlja in morja. 

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx Za obrat podjetja ILVA S.p.A iz Tarenta, ki je bilo v skladu z 

Zakonsko uredbo št. 61 z dne 4. junija 2013, kakor je bila spremenjena z Zakonom št. 89 z dne 3. avgusta 2013, 

in z Zakonsko uredbo št. 101 z dne 31. avgusta 2013, prepoznano kot podjetje nacionalnega strateškega interesa, 

je italijansko ministrstvo za okolje ter varovanje ozemlja in morja postavilo naslednji del spletne strani, da bi 

olajšalo in spodbujalo dostop do informacij ter udeležbo javnosti pri izdaji, obnovi, pregledu in dopolnitvi 

celovitega okoljskega dovoljenja v skladu z načeli Aarhuške konvencije in določbami iz Zakonske uredbe 

št. 152/06. Na spletu so poleg glavnih dokumentov, povezanih s postopki, ki se uporabljajo za izdajo, obnovo, 

pregled in dopolnitev celovitega okoljskega dovoljenja, objavljeni zlasti tisti dokumenti, ki so povezani s 

postopki preverjanja skladnosti, ki so določeni v sprejetih ukrepih. 
2 Obvestilo Komisije:Sporočilo Komisije – Navodila v zvezi z izhodiščnimi poročili na podlagi člena 22(2) 

Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah (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','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
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ugotovitvami predsednice Cecilie Wikström o brezbrižnosti podjetja ILVA do kakovosti 

življenja prebivalcev bližnjih četrti oziroma o preteči nevarnosti, ki so ji izpostavljeni, 

strokovnjak meni, da je podjetje ILVA del parka, ki zajema približno 160 starih industrijskih 

objektov nacionalnega pomena (90 termoelektrarn, 60 družb iz kemičnega sektorja, 

12 rafinerij in 1 jeklarna), ki jih nadzoruje inštitut ISPRA, saj gre za žarišča, povezana z 

okoljem, ki imajo strateški položaj vozlišč za javne storitve in za ustvarjanje delovnih mest. 

Trenutna faza prehoda z izredne uprave k jeklarski multinacionalki Arcelor Mittal, ki bi lahko 

vplivala na oživitev proizvodnje – ta je trenutno zmanjšana na 6 milijonov ton letno –, ne 

more spremeniti razpisnih zahtev, določenih v obstoječem okoljskem načrtu, v skladu s 

katerim ostajajo obvezujoče vse zahteve za odobritev dovoljenja, razen če se novi lastnik ne 

bi odločil za prenovo in bi še enkrat zaprosil za dovoljenje, vendar bi bile tudi v tem primeru 

zanj zavezujoče okoljske zahteve iz novega celovitega okoljskega dovoljenja. 

 

Vera Corbelli, ki je že tri leta vladna komisarka za nujne ukrepe sanacije na območju Tarenta, 

je pojasnila, da njen mandat zajema fizični okoljski sistem, ki močno presega industrijsko 

območje podjetja ILVA (117 km2, od tega 44 km2 kopnega in 73 km2 morja). Na hitro je 

prikazala, kako ji je na podlagi vrednotenja prednostnih ukrepov, usmerjenih v štiri kritične 

točke urbanih območij in območij zunaj mest, ki jim je bil priznan status območja v 

nacionalnem interesu, uspelo oživiti najrazličnejše dele prebivalstva in ozemlja, pri čemer je 

ukrepala na več področjih, povezanih z več generacijami (od preusposabljanja in 

prestrukturiranja v šolah do sanacije pokopališča v četrti Tamburi), in na območjih ob morju 

(od pristanišča in nekdanjega mesta za raztovarjanje v industrijski coni v občini Statte do 

ohranjanja kompleksnega ekosistema notranjega morja Mar Piccolo in sanacije morskega 

dna), pri čemer je vedno dajala prednost pristopu, ki znanost in tehnologijo povezuje s 

kulturo. Za vse naj bi veljal ukrep sanacije okolja notranjega morja Mar Piccolo, ki Tarentu 

daje značilno modrino, ki je na eni strani namenjen znižanju ravni onesnaževanja, na drugi pa 

varovanju življenjske združbe (popis in zaprtje 50 % mest za raztovarjanje, odstranitev 

raznovrstnih večjih odpadkov z morskega dna, spremljanje in premestitev najbolj ogroženih 

avtohtonih morskih vrst – 6 tisoč vrst velikih leščurjev in morskih konjičkov itd.), izvajal pa 

bi se v sodelovanju z mornarico ter finančno policijo in obalno stražo. Kompleksno in 

večplastno delo, povezano z oživitvijo kulturnega, socialnega in proizvodnega sistema, je 

namenjeno preseganju industrijske zapuščine, ki še vedno obremenjuje mesto dveh morij, da 

bi mesto usmerili v prihodnost trajnostne rasti, pri čemer bi sodelovalo prebivalstvo, pa tudi 

podjetji ILVA in ENI. 

Generalni direktor krajevne zdravstvene enote Tarent Stefano Rossi je podal splošni prikaz 

storitev, ki jih vodijo Michele Conversano (oddelek za preventivo/javno zdravje), Sante 

Minerba (statistična epidemiologija) in Cosimo Scarnera (služba za preventivo in varnost na 

delovnem mestu/nezgodna medicina), ter izrazil mnenje o nadzoru celotne verige preskrbe s 

hrano (od klapavic do sirarn in živinoreje), statističnih podatkih v zvezi z nezgodami (katerih 

število se v nasprotju s poklicnimi boleznimi zmanjšuje), registru tumorjev, ki je bil do 

leta 2014 najbolj posodobljen register v regiji Apulija, ter onkološki specializaciji bolnišnične 

zdravstvene službe. Poudaril je zlasti kohortno študijo (iz oktobra 2016) o vplivih okoljske in 

delovne izpostavljenosti na obolevnost in umrljivost domačega prebivalstva, ki nakazuje 
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obstoj vzročno-posledične povezave med industrijskimi emisijami in škodljivimi posledicami 

za zdravje1. 

Na podlagi številnih vprašanj delegacije o skrb vzbujajočih epidemioloških podatkih, ki jih je 

razkrila zadevna študija, so strokovnjaki iz krajevne zdravstvene enote Tarent potrdili 

nenormalni delež nevro-kognitivnih težav pri najmlajših generacijah, čeprav vzroki zanje še 

niso jasni (onesnaževanje okolja, morda v povezavi s kazalniki socialnega in ekonomskega 

prikrajšanja prebivalstva). Sante Minerba je na kratko omenil študije, ki so bile izvedene na 

njegovem področju, najprej deskriptivne študije zbiranja podatkov o smrtnosti zaradi bolezni, 

povezanih z onesnaženostjo zraka, nato analitične študije, ki obravnavajo vzročno-posledične 

povezave med dejavniki tveganja in boleznimi (med katerimi je tudi kohortna študija). 

Sčasoma so se študijam pridružili še drugi viri zdravstvenih informacij: število sprejetih 

pacientov v bolnišnicah in registri tumorjev.2 

Slednji se je za Tarent in celotno pokrajino začel uporabljati leta 2012, najnovejša objavljena 

različica (april 2016) pa prinaša podatke, ki so bili zbrani v obdobju 2006–2011 (in med 

drugim potrjujejo pogostejše pojavljanje tumorjev pri moških3). 

Zgoraj omenjena kohortna študija (izvedena v sodelovanju z regijo Apulija in Oddelkom za 

epidemiologijo pokrajine Lacij), ki obravnava subjekte, ki so v Tarentu prebivali v 

obdobju 1998–2010, potrjuje, da povečanje industrije (ki prinaša strupe, drobne trdne 

delce PM10 in žveplov dioksid) ni odgovorno le za tumorje, temveč tudi za bolezni srca in 

ožilja ter bolezni dihal. V zvezi s pojavljanjem tumorjev med otroki (0–14 let) je 

najverodostojnejša nacionalna študija SENTIERI italijanskega inštituta za zdravje (Istituto 

Superiore di Sanità – ISS)4 za leto 2011 in 2014 (3. izdaja bo objavljena pozneje to leto). V 

zvezi s tem se opaža povečanje: smrtnosti iz različnih razlogov (81 umrlih, SMR = 121), ki 

ustreza 21-odstotnemu povečanju v primerjavi z regionalnim povprečjem; sprejemov v 

bolnišnico zaradi akutnih bolezni dihal (SHR = 105), ki ustreza 5-odstotnemu povečanju, ter 

pojavljanja vseh vrst tumorjev (SIR = 154), ki ustreza 54-odstotnemu povečanju oziroma 

7 dodatnim primerom. 

Predstavljeni pregledni okvir temelji na študijah primerov, omejenih na le nekaj let; trenutno v 

sodelovanju z italijanskim inštitutom za zdravje potekajo prizadevanja za podkrepitev 

statistike, da bi razširili obseg podatkov, ki se zbirajo. Nadaljnje pojasnilo je bilo povezano z 

obveščanjem prebivalstva o epidemioloških podatkih, ki se je izboljšalo s postavitvijo zaslona 

                                                 
1 (Kohortna študija primerja pogostost smrtnosti in/ali obolevanja za določenimi boleznimi pri različnih 

izpostavljenih populacijah.) Med najpomembnejšimi podatki so24-odstotno povečanje števila sprejetih otrok v 

bolnišnico zaradi bolezni dihal v četrti Tamburi, 26-odstotno povečanje izpostavljenosti industrijskemu prahu v 

četrti Paolo VI ter zlasti 5-odstotno povečanje smrtnosti zaradi tumorja na pljučih in 10-odstotno povečanje 

smrtnosti zaradi srčne kapi; zaradi industrijskega SO2 (žveplov dioksid): predvsem 17-odstotno povečanje 

smrtnosti zaradi tumorja na pljučih in 29-odstotno povečanje smrtnosti zaradi srčne kapi; obe onesnaževali sta 

krivi za nove primere tumorjev na pljučih med prebivalci (29-odstotno povečanje zaradi praha in 42-odstotno 

povečanje zaradi SO2). 
https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e. Glej zlasti: 
https://www.sanita.puglia.it/documents/890301/896208/Relazione+Finale+Studio+di+Coorte 
2 http://www.registri-tumori.it/cms/it/storia 

http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto 
3 Glej priložene ugotovitve. 
4 Nacionalna epidemiološka študija območij in naselij, izpostavljenih tveganju zaradi onesnaženja. Glej 

sporočilo za medije v zvezi z izdajo za leto 2014 http://www.iss.it/pres/?id=1432&tipo=6. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_rischio
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e
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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na dotik na oddelku za onkologijo bolnišnice Moscati za razširjanje informacij o pojavljanju 

tumorjev na različnih območjih Apulije, kar je bistveno za sprejemanje individualnih in 

skupinskih preventivnih ukrepov. V zvezi s pojavljanjem tumorjev pri delavcih podjetja ILVA 

izstopa predvsem naslednji podatek: pojavnost plevralnega mezotelioma (redek tumor, ki 

nastane zaradi izpostavljenosti azbestu in se pojavi šele čez nekaj časa) je štiri do petkrat 

večja od pričakovane (namesto 4–5 primerov na 200 tisoč prebivalcev je evidentiranih 

20 primerov letno). Zato je predvsem zaradi prihodnjih generacij nujna sanacija azbesta, ki je 

prisoten v odpadkih, povezanih z industrijskim območjem. 

Varnost delavcev znotraj obrata se je zaradi uporabe novih tehnologij od leta 2005 močno 

povečala, pri čemer se je število nezgod zmanjšalo za več kot 70 % (z več kot tisoč na 

115 primerov). Glede na podatke iz zadevne študije je bistveni element, s katerim bi lahko 

pojasnili ta preobrat, poklicno usposabljanje tistih, ki so najbolj izpostavljeni tveganju za 

nezgodo. Naveden je primer nezgode iz junija 2015, v kateri je umrl delavec, ki ga je med 

litjem v plavžu št. 2 zadela staljena kovina, zaradi česar so bili pred kratkim dokončani vsi 

prilagoditveni ukrepi, ki so jih zahtevali pristojni organi. Za povečanje števila poklicnih 

bolezni, ki je skrb vzbujajoče (v petletnem obdobju 2010–2015 je bilo 950 primerov, od tega 

jih je bilo prepoznanih le 200), pa je delno odgovorna tudi vse večja ozaveščenost zdravnikov 

medicine dela pri njihovem odkrivanju, pri čemer se je izkazalo, da pred tumorji, ki so bili 

prej bolj razširjeni, prevladujejo bolezni, povezane z mišično-skeletnim sistemom. 

Nadalje je bilo pojasnjeno tudi vprašanje nadzora krajevne zdravstvene enote Tarent nad 

onesnaževali, prisotnimi v verigi preskrbe s hrano, zlasti obstojnimi organskimi onesnaževali, 

ki se kopičijo v maščobi živali ter jih na primer najdemo v ovčjem in kozjem mleku tistih 

živali, ki med muljenjem požrejo onesnaženo zemljo v okolici obrata. Iz analiz mleka, pa tudi 

jeter in mesa zaklanih živali, je razvidna večja vsebnost dioksina pri živini, ki se pase na 

neobdelanih zemljiščih, kot pri tistih s preoranih zemljišč ali pašnikov, ki so oddaljeni od 

industrijskega območja. Iz tega izhaja prepoved predsednika regije glede dovoljene paše na 

neobdelanih zemljiščih v krogu 20 km. Podobno je bil po meritvi količine onesnaževal v 

užitnih klapavicah iz notranjega morja Mar Piccolo (prvi zaliv) v sezoni največje filtracije 

(poletni meseci) za gojenje mehkužcev izdan odlok, da se od 31. marca prestavi v drugi zaliv 

oziroma v odprto morje Mar Grande. Tudi analiza krvi zaklanih živali rejcev v krogu 10 km je 

pokazala prisotnost nenormalnega deleža dioksina, vendar ta ni pomemben za preostalo 

prebivalstvo, saj gre za manjša kmetijska gospodarstva. 

 

Generalni direktor Vito Bruno je predstavil delegacijo agencije ARPA iz Apulije: vodilnega 

znanstvenega delavca Nicola Ungara, Mario Spartera iz sektorja za izobraževanje, 

usposabljanje in obveščanje, Roberta Giua iz poslovne enote za ozračje in vodjo za 

ozemeljska vprašanja Vittoria Esposita. Generalni direktor je okoljske podatke, na katere so 

se sklicevali že strokovnjaki krajevne zdravstvene enote, podkrepil še z dejstvom, da 

izboljšanje celotne situacije po letu 2013 zaradi zmanjšanja proizvodnje železa in jekla jasno 

dokazuje povezavo s širjenjem onesnaževal v mestu Tarent. Omenil je vzpostavitev sistema 

kontrolnih enot regionalnih agencij ARPA (od 16. januarja 2016), med katerimi je tudi 

agencija iz Apulije, ki na eni strani usklajuje svoje dejavnosti z dejavnostmi inštituta ISPRA 

(glej zgoraj) in izvaja dvojno pregledovanje, na drugi pa zagotavlja okoljsko podporo krajevni 

zdravstveni enoti Tarent, ter pojasnil, da kakovost zraka v Tarentu spremlja 16 kontrolnih enot 

(od katerih jih 10 nadzoruje agencija ARPA, 6 pa podjetje ILVA). To pa kljub nedvomnemu 

izboljšanju stanja na področju emisij od leta 2013 in celo spoštovanju omejitev iz evropske 
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okoljske zakonodaje v že tako izjemno slabi situaciji ne izključuje morebitnih škodljivih 

posledic za zdravje. 

V teh okoliščinah agencija ARPA iz Apulije izvršuje naloge tehničnega organa za nadzor in 

preverjanje, na podlagi česar lahko pristojni organi sprejemajo politične odločitve o 

upravljanju industrijskih zmogljivosti na področju tarentskega železarstva in jeklarstva ter 

sprejemajo primerne pobude, da bi zagotovili zdravo ravnotežje med okoljem, zdravjem in 

delom za vse vpletene. V zvezi s tem strokovnjaki iz agencije ARPA potrjujejo, da agencija 

poroča o vetrovnih dnevih, ker bi rada organe in industrijo vnaprej obvestila o njih, da bi ti 

lahko sprejeli preventivne ukrepe, potrebne za omejitev škodljivih učinkov neugodnih vetrov 

(ki so bili na primer opaženi 3. julija lani).  

Na vprašanje delegacije, ali lahko po negativnem mnenju, ki ga je agencija ARPA izdala o 

podvajanju sežigalnice in odlagališča odpadkov, pričakujemo podobno nasprotovanje 

načrtovanemu povečanju železarske in jeklarske proizvodnje s strani novih kupcev, so 

strokovnjaki agencije ARPA odgovorili, da čeprav ne obstaja povezava med dejanskimi 

škodljivimi posledicami podvojitve sežigalnice za zdravje in za zdaj še hipotetičnimi 

posledicami, ki izhajajo iz povečanja proizvodnje, in četudi bi bili izpolnjeni vsi okoljski 

predpisi za podjetje ILVA iz sedanjega celovitega okoljskega dovoljenja, učinek na zdravje 

državljanov ne bi mogel biti nevtralen. S tega vidika povečanje proizvodnje brez nadaljnjih 

zahtev ni verjetno. Poudarili so zlasti (Roberto Giua), da je presoja škodljivih posledic za 

zdravje na podlagi preverjanj agencije ARPA pokazala, da bi tudi ob izpolnitvi vseh zahtev iz 

odloka o pregledu celovitega okoljskega dovoljenja podjetja ILVA (domneva, ki je zaradi 

neizvedbe pokritja rudninskih skladišč na prostem precej nerealna) ostalo nesprejemljivo 

tveganje, na primer glede onkološkega tveganja na območjih, ki se nahajajo v bližini obrata. 

Po nezavezujočem mnenju agencije ARPA iz Apulije bi povečanje proizvodnje močno nad 

količino, ki je bila odobrena z veljavnim celovitim okoljskim dovoljenjem (8 milijonov in pol 

ton na leto), v teh razmerah še bolj zaostrilo stanje okolja, obenem pa bi nadalje poslabšalo 

splošno zdravstveno stanje1. 

V imenu sindikatov UILM, FIOM-CGIL in FIM-CISL so Antonio Talo', Giuseppe Romano 

in Biagio Prisciano predstavili kompleksno platformo „za ponovno vzpostavitev delovne, 

okoljske in zdravstvene prihodnosti“ ter okrepitev skupnih prizadevanj, ki potekajo že pet let, 

najprej z izredno upravo in vlado, zdaj pa z novim lastništvom, ki mu je bila skupina ILVA 

dodeljena z odlokom z dne 5. junija 2016. Njihov konstruktivni pristop, ki ni le v interesu 

delavcev, temveč celotnega območja, izhaja iz naslednjega predpogoja: popolnega 

                                                 
1 V zvezi s tem glej tudi pripombe agencije ARPA iz Apulije z dne 4. septembra 2017 o vlogi za izdajo celovitega 

okoljskega dovoljenja za nove ukrepe ter spremembo načrta ukrepov in dejavnosti varovanja okolja in zdravja, 

ki je bil z odlokom predsednika ministrskega sveta sprejet 14. marca 2014, za obratovanje objektov, po potrebi 

pa tudi za podaljšanje rokov za izpolnitev zadevnih zahtev, pri čemer je pomembno, da bodo ukrepi prilagoditve 

zelenemu gospodarstvu, ki so bili predvideni že v odloku predsednika ministrskega sveta z dne 14. marca 2014 

(rok za njihovo izvedbo je bil junij 2017, nato pa je bil prestavljen na september 2017) dokončno izvedeni šele 

do avgusta 2023. Ker je večina teh ukrepov potrebna za izvajanje določb v zvezi z najboljšimi razpoložljivimi 

tehnologijami v sektorju (izvedbeni sklep Komisije z dne 28. februarja 2012 o najboljših razpoložljivih 

tehnologijah (BAT) za proizvodnjo železa in jekla iz Direktive 2010/75/EU), je treba poudariti, da bi morebitna 

zamuda pri prilagoditvi obrata zelenemu gospodarstvu podjetju prinesla prednost, okolju in javnemu zdravju pa 

bi škodila, ter opozoriti, da bi vodenje objektov železarsko-jeklarskega kompleksa brez delnega izvajanja 

najboljših razpoložljivih tehnik v sektorju ali ob takem izvajanju lahko pomenilo morebitno kršitev na ravni 

Skupnosti. 
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spoštovanja okoljskega načrta, ki vključuje tudi pokritje rudninskih skladišč na prostem, ki ga 

ni mogoče prelagati v nedogled (23. avgust 2023 v skladu z načrtom podjetja Am Investco). 

V zvezi s tem je Francesco Rizzo iz sindikata USB (temeljna konfederacija sindikatov) 

poudaril, da je bil vodeni ogled strokovnjakov in vodij podjetja ILVA po objektih obrata 

izveden tako, da so se izognili tistim objektom, v katerih delavci trpijo in obolevajo (po 

mnenju sindikata se je položaj v času izredne uprave poslabšal), ter opozoril na to, da je neki 

vladni minister iz Rima že pred petimi leti obljubil, da bo obrat v šestih mesecih pokrit. V 

vsem tem času pa je bila predlagana le ena rešitev, in sicer zapreti okna, držati otroke doma in 

se pretvarjati, da se v četrti Tamburi v dnevih, ko piha nasprotni veter, dejansko ne dogaja nič. 

Po mnenju predstavnikov delavcev je treba prilagoditev tovarne zelenemu gospodarstvu 

izvesti stoodstotno, ne da bi zanemarili kateri koli vidik, pri čemer je treba najprej obravnavati 

vprašanje skrb vzbujajočega azbesta (ta je v obratu prisoten v količinah, večjih od 4 tisoč ton). 

Poleg okoljskih zahtev so zahteve sindikata povezane predvsem z zdravjem, zato mora vlada 

1 milijardo in 100 milijonov EUR, ki jih je pridobila od nekdanjega zasebnega lastnika 

(skupina Riva), porabiti za pregledne in učinkovite načrte sanacije, s katerimi bo odpravila 

škodljive posledice za delavce in prebivalce. V zvezi s prihodnostjo železarstva in jeklarstva v 

Tarentu mora industrijski načrt vključevati prenovo sedanjega proizvodnega procesa, proces 

zaposlovanja pa k okoljski škodi in škodljivim učinkom za zdravje ne sme dodati še 

absurdnega odpuščanja, ki ga je začelo izvajati podjetje Am Investco. Delavci, pa ne le tisti, 

ki so zaposleni v podjetju ILVA, temveč tudi na tisoče podizvajalcev in tistih, ki delajo v 

industriji, povezani z njim, so bili namreč že žrtve odpuščanj (v Tarentu se vse vrti okoli 

obrata, kriza pa je že leta 2008 po odobritvi nadomestil za čakanje na delo delavcem 

podjetja ILVA povzročila zaprtje več kot tri tisoč delovnih mest v gospodarstvu). 

Na vprašanja delegacije o prioritetah delavcev in njihovem sprejemanju alternativnih 

možnosti za drugačno industrijsko prihodnost – prestrukturiranje objektov za proizvodnjo 

energije iz obnovljivih virov ali usmeritev v krožno gospodarstvo ipd. – je jasno odgovoril 

Francesco Brigati (Zveza delavcev, zaposlenih v metalurgiji FIOM). Podjetju ILVA ne bomo 

dovolili, da nas pušča ob strani. Presoja škodljivih posledic za zdravje, zlasti za onkološko 

tveganje, ki se je sicer zmanjšalo, vendar je pri ženskah, moških in otrocih še vedno izjemno 

visoko, nas bo primorala k temu, da bomo presegli dilemo med delom, zdravjem in okoljem. 

Če nam bosta vlada in novi kupec Arcelor Mittal vsilila isti proizvodni model, kot se je 

uporabljal do zdaj, da bi dosegla visoko stopnjo zaposlenosti (10 tisoč), bomo to zato odločno 

zavrnili1. 

 

Predsednik združenja Confindustria Taranto Vincenzo Cesareo zaupa v zmogljivost podjetja 

Am Investco za zeleno proizvodnjo jekla tudi v Tarentu. Izvedeni naj bi bili namreč že 

nekateri ukrepi, v primerjavi s predhodnim lastnikom (skupina Riva), ki je špekuliral pri 

razliki med stroški surovin in končnih proizvodov, pa naj bi novi operater že v kratkem času 

pokazal, da zna upravljati učinkovito in uspešno integrirano proizvodnjo. Mala in srednja 

podjetja, ki so preživela krizo, si poleg jeklarskih poslov že prizadevajo za dodaten zaslužek 

na podlagi diverzifikacije, odličnosti procesov vzdrževanja in projektiranja objektov ter 

inovacij v različnih sektorjih, kot so vesoljska industrija, ladjedelništvo, osvetljava zunanjosti 

s svetlečimi diodami in pridobivanje vodika iz obnovljivih virov. Združenje Confindustria pa 

                                                 
1 Stališče, ki ga je dne 5. septembra 2017 (iztek roka za predložitev pripomb v zvezi s predlogom celovitega 

okoljskega dovoljenja, ki ga je podjetje Am Investco predložilo prejšnjega julija, italijanskemu ministrstvu za 

okolje ter varovanje ozemlja in morja) izrazil predstavnik sindikata FIOM-CGIL in je sporočalo naslednje: 

predlog ne zagotavlja varovanja zdravja znotraj in zunaj obrata. 
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opozarja, da visoke cene za okoljske in sodne zaplete podjetja ILVA niso plačali samo delavci 

in prebivalci. Številna podjetja so utrpela škodo v višini 150–180 milijonov EUR zaradi slabih 

posojil, ki jih država po prehodu na izredno upravo ni več plačevala, zato poziva k temu, naj 

se njihova obnova ne ovira več. 

 

Predsednik združenja Confagricoltura Luca Lazzaro poudarja, da so veliko izgubo zaradi 

okoljskih nesreč utrpele tudi kmetije v kmetijskem sektorju, združenje pa je vložilo civilno 

tožbo v zadevi „prodano okolje“ zaradi neposredne škode za živinorejo (živali, zaklane zaradi 

kontaminacije) in pridelavo rastlin (zemlja, ki je ni več mogoče obdelovati za kmetijstvo) na 

območju v bližini obrata. Škoda pa je posredno prizadela tudi pokrajino, na primer proizvode 

iz verige mleka in mlečnih izdelkov ter sadja in zelenjave (pokrajina Tarent je največja 

evropska pridelovalka namiznega grozdja in klementin). Pridelovalci imajo ogromne težave 

pri ohranjanju konkurenčnosti, čeprav so pozitivno vlagali v podeželski turizem 

(prestrukturiranje kmetij), in ne prejemajo niti sredstev iz skladov za razvoj podeželja, ker je 

njihovo občinsko ozemlje razvrščeno kot mestno območje ali pa je uvrščeno na rep lestvice 

občin, ki imajo dostop do regionalnega financiranja. Prav tako so potrebna sredstva za 

vlaganje v obveščanje o značilnih proizvodih z nujnimi medijskimi kampanjami. Za konec pa 

še nekaj pozitivnega: v agroživilskem sektorju se je zaposlenost povečala za 9 % (podatek, ki 

ga pojasnjuje velikost podjetij, ki so obstala in lahko zaposlijo do 1500 delavcev), proizvodi, 

kot je vino primitivo di Manduria iz vzhodnega dela pokrajine Tarent (najboljše rdeče vino v 

Italiji), pa so zgodba o uspehu zelenega gospodarstva. 

 

Ob peti uri popoldan je nastopil vrhunec predstavitev s pričanji nekaterih vlagateljev peticij 

ter državljanov in nevladnih organizacij, ki jih podpirajo1. 

Violante Sion je leta 2012 vložila peticijo št. 2207/13. Vlagateljica peticije je navedla člen 3 

PEU, ki med glavnimi cilji Unije določa „visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti 

okolja“, in opozorila o naslednjem: Ko sem pisala peticijo, nisem imela v mislih tega, saj v 

Tarentu umiramo! Železarsko-jeklarski obrat nenehno onesnažuje zrak, zemljo in podtalje ... 

Medtem ko se pogovarjamo, razglabljamo in razmišljamo, ljudje, zlasti otroci, obolevajo in 

umirajo. Otroci in drugi prebivalci Tarenta imajo pravico živeti. V odgovor na povabilo, naj 

vam predlagamo ukrepe, vas pozivam, da sledite sodbi v kazenski zadevi „prodano okolje“, 

saj predhodna preiskava pri njej potrjuje nezmožnost sočasnega obstoja življenja ter 

železarstva in jeklarstva v Tarentu.2 

Predstavnica združenja Peacelink Antonia Battaglia je v podporo „znameniti“ peticiji 

št. 760/07 poudarila sožitje med mestom Tarent in podjetjem ILVA, ki bi moralo zagotavljati 

delovna mesta in bogastvo, ter orisala pot od sodne preiskave, ko je združenje Peacelink 

leta 2008 odprlo vprašanje dioksina (z analizami ovčjega sira), do prvega postopka za 

ugotavljanje kršitev, ki ga je Komisija sprožila septembra 2013 in mu je oktobra 2014 sledilo 

obrazloženo mnenje, januarja 2016 pa postopek proti Italiji zaradi nezakonite državne 

pomoči3. Obžaluje, da so zaradi odlašanja služb Komisije pretekla že tri leta, medtem pa se je 

                                                 
1 V Prilogi I glej angleško različico vseh ali dela ukrepov/izdanih dokumentov. 
2 Obsežno sojenje v kazenski zadevi „prodano okolje“, ki se je nadaljevalo 17. maja 2016 in ga še vedno 

obravnava porotno sodišče Sodišča v Tarentu, vključuje 47 obtožencev (od tega 44 fizičnih oseb ter tri podjetja – 

Riva Fire, Ilva in Riva Forni Elettrici). Preiskava „prodano okolje“ se je začela izvajati leta 2009 po pritožbah, 

ki so jih vložile okoljevarstvene skupine iz Tarenta, med drugim Peacelink, julija 2012 pa je pripeljala do 

odvzema železarsko-jeklarskega obrata; glej tudi Prilogo III A. 
3 Glej: sporočilo za javnost Evropske komisije z dne 21. decembra 2017, v katerem so sporočili, da je „Evropska 
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v Tarentu povečalo število sprejetij v bolnišnico (za 24 %) zaradi bolezni dihal pri otrocih iz 

četrti Tamburi in umrlih zaradi tumorjev ter bolezni srca in ožilja. V zvezi z dopolnitvijo 

študije o smrtnosti v Tarentu, ki jo koordinira dr. Forastiere, je potrdila, da povečanje delcev 

industrijskega izvora dolgoročno vpliva na zdravje (tumorji), učinki pa so lahko tudi takojšnji 

(infarkti). Od preventivnega odvzema objektov območja za toplo valjanje, ki ga je 

(julija 2012) izvedlo italijansko sodstvo, nekaj mesecev pozneje (decembra 2012) pa so ti spet 

začeli delovati z odlokom vlade (1. ukrep za rešitev podjetja ILVA), se je nadzor italijanskih 

in evropskih organov, ki podjetju ILVA z različnimi odloki (10) dopuščajo proizvodnjo s 

ponovno vzpostavitvijo tistega, kar je bilo prej nezakonito, upočasnil. 

„Ni se namreč izvedlo pokritje rudninskih skladišč na prostem, poleg tega pa niso bila 

urejena tla po celotnem obratu. Posodobitve poročil inštituta ISPRA se objavljajo z znatno 

zamudo, zato pozivamo: da se na podlagi današnjega obiska za ugotavljanje dejstev oblikuje 

priporočilo v obliki poročila Komisije za ponovno vzpostavitev pravne države; da italijanska 

država spoštuje zakonodajo; da Evropski parlament pri izvajanju nadzora nad Komisijo to 

pozove k izjemni previdnosti pri spremljanju postopka izdaje celovitega okoljskega dovoljenja 

na podlagi novega okoljskega načrta podjetja Arcelor Mittal. Pozivamo, da se po vzoru 

nadzornega odbora v objektih podjetja Arcelor Mittal v Florangeu (Lorena) v odbor, ki 

nadzira poročila in izdaja mnenja, vključijo tudi državljani. V zvezi s tem izražamo pomisleke 

glede industrijskega načrta podjetja AM, katerega cilj je povečati proizvodnjo na 

8 milijonov ton do leta 2024 in obenem zmanjšati število delavcev (5–6 tisoč odpuščenih 

delavcev), in okoljskega načrta, ki naj bi ga podjetje izvedlo v petih letih (do leta 2023) z 

razmeroma majhnim zneskom (1.140.000.000 EUR) glede na vrsto ukrepa, saj je sodstvo že 

leta 2013 ocenilo, da bo za prekinitev nastajanja okoljske škode potrebnih okoli 

8,1 milijarde EUR.“ 

Predsednik Svetovnega sklada za naravo iz Tarenta Fabio Millarte je odločen: Če bi rešili 

podjetje ILVA z industrijo, značilno za devetnajsto stoletje, ki še vedno deluje na premog, s 

tem ne bi rešili Tarenta. Obžaluje, da zaposlitvena kriza pri podjetju ILVA (v mestu s 75 tisoč 

brezposelnimi, med katerimi prevladujejo mladi, čeprav je tovarna delovala s polno 

obremenitvijo) postavlja na stranski tir odsotnost zelenja v mestu in, splošneje, propadanje 

kakovosti življenja. 

Predsednica združenja Legambiente TA Lunetta Franco poroča o popolni nepreglednosti 

postopka prodaje podjetja ILVA skupini AM Investco, v zvezi s katero prihajajo na dan samo 

novice iz novinarskih virov.. Medtem ko so bili najpomembnejši ukrepi iz okoljskega načrta 

sicer preloženi do leta 2023, ni v načrtih podjetja AM na eni strani niti sledu o časovnem 

razporedu, iz česar bi lahko sklepali, da ni bil dosežen nikakršen napredek, na drugi strani pa 

ostaja neznan tudi načrt sanacije in dekontaminacije, ki ga bodo vladni komisarji upravljali z 

denarjem, ki so ga pridobili od nekdanjih lastnikov (skupina Riva). Združenje Legambiente 

skrbi tudi pospešitev postopka obnove celovitega okoljskega dovoljenja, saj bo tako še težje 

zagotoviti sodelovanje prebivalcev in združenj pri dodelitvi dovoljenja. Zato poziva Komisijo, 

naj italijansko državo sama pozove k preglednosti vseh postopkov, ki se uporabljajo, pri 

čemer naj nadzoruje zlasti postopek za pridobitev novega celovitega okoljskega dovoljenja ter 

zahteva pospešitev najnujnejših ukrepov: pokritja rudninskih skladišč na prostem in obnove 

koksarne.  

                                                                                                                                                         
komisija zaključila s poglobljeno preiskavo podpornih ukrepov za jeklarno ILVA S.p.A. Komisija je prišla do 

zaključka, da je leta 2015 Italija podjetju ILVA odobrila dve posojili, ki sta vključevali nelegalno državno 

pomoč. Italija mora od podjetja ILVA zdaj terjati to neupravičeno korist v višini 84 milijonov evrov.“ 
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Leo Corvace, iz združenja Legambiente pričakuje, da bo združenje nasprotovalo projektu 

Tempa rossa (Rdeči kopasti vrh) podjetja ENI, ki nadaljuje nesprejemljivo izkoriščanje 

neobnovljivih virov in razsipno ravnanje z naravnimi viri, zlasti pa nesprejemljivo povečuje 

tveganje za večje nesreče (z večjo smrtnostjo zaradi razširitve vnetljivih hlapov ter bližine 

železniškega omrežja in zbiralnikov). 

Roberta Villa in Maria Teresa d'Amato poudarjata glavna načela odbora Taranto Lider 

(ustanovljenega leta 2011): nezdružljivost ekološke usmeritve s težko industrijo, uporabo 

načela izredne previdnosti in primarne preventive v zdravstvu, preseganje sedanjega 

industrijskega scenarija, zaprtje delov industrijskega območja, ki najbolj onesnažujejo okolje, 

sanacija kontaminiranih območij ter ekonomsko in kulturno prestrukturiranje (s koncerti, 

gledališkimi predstavami ipd.). Obenem je odbor nosilec medijske kampanje o endometriozi, 

s katero daje glas ženskam. To je bolezen, ki deformira in uničuje ženske razmnoževalne 

organe ter v najhujših primerih povzroča neplodnost, povzročajo pa jo emisije dioksina in 

polikloriranega bifenila podjetja ILVA na območju ob Jonskem morju. Na podlagi 

posvetovanja s pravnimi izvedenci v sojenju v kazenski zadevi „prodano okolje“ (2011) in 

njihovega odgovora v obliki priporočila za izvedbo analize morebitnega učinka dioksina na 

reproduktivno zdravje na območju Tarenta ima odbor danes na voljo posodobljene študije, kot 

je kohortna študija iz leta 2016 pod vodstvom dr. Forastierija, ki poroča o 10-odstotnem 

povečanju tveganja za endometriozo, povezanem z izpostavljenostjo SO2 (žveplov dioksid), s 

14-odstotnim vrhom v četrti Paolo VI. Zato je dne 12. januarja 2013 predložil pritožbo, da bi 

sodstvo izvedlo preiskavo hudih telesnih poškodb pri vzročni zvezi med zadevno boleznijo in 

industrijskim onesnaževanjem. 

Odbor je medtem začel spodbujati oblikovanje regionalnega zakona, ki bi endometriozo 

priznaval kot hudo kronično bolezen ter bi zagotavljal brezplačno psihološko pomoč in 

ambulanto za zdravljenje pacientk, v skladu z njim pa bi vzpostavili tudi poseben regionalni 

register (v zvezi s tem je oblikoval tudi spletno peticijo, ki jo je podpisalo 1700 ljudi). Tako je 

bil 8. oktobra 2014 sprejet Regionalni zakon št. 40o predpisih za varovanje žensk z 

endometriozo, odbor pa si prizadeva za to, da bi se čim prej začel izvajati. Dne 

23. februarja 2016 je ustanovil Regionalni center za endometriozo. Medtem so druge študije 

(epidemiološka raziskava onesnaženega območja v Tarentu, bio-spremljanje, italijanski 

inštitut za zdravje) pokazale povišane vrednosti koncentracije onesnaževal, povezane z 

znatnim povečanjem tveganja za ženske med 20. in 33. letom v občinah Tarent in Statte, ki je 

3,5-krat višje od nacionalnega povprečja, ter za ženske med 30. in 34. letom, kar je 27-

odstotno povečanje tveganja v primerjavi z regionalnim standardom. 

Odbor Taranto Lider se bori na več področjih: na eni strani za zajezitev neplodnosti pri 

ženskah, na drugi strani za to, da bi imeli mladi boljše možnosti za iskanje dela, ki ne bi bile 

več usmerjene le v veliki železarsko-jeklarski obrat, temveč bi temeljile na poznavanju 

dejanskih poklicev na območju Tarenta, kar bi spodbudilo tudi njihovo poslovno žilico, da bi 

okrepili bogato zgodovinsko, umetniško, kulturno in krajinsko zapuščino mesta dveh morij. Iz 

tega prizadevanja izhajajo projekti za miselni in kulturni preobrat ter ekonomsko 

prestrukturiranje, v okviru katerih že v šolskih klopeh nastajajo nagrajena grafična in 

multimedijska dela ali pa so usmerjeni v obveščanje in trženje. S tem se je oblikovala znamka 

Tarent, ki bo pripomogla k vzpostavitvi novega gospodarstva, temelječega na turizmu in 

tradicionalnih poklicih, povezanih z morjem. Tarent nista le Ilva in Eni. Za tisti pravi Tarent, 
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ki skriva svojo lepoto – lepoto, ob kateri te zaboli srce1 –, je še mogoča prihodnost, vendar 

lahko ta izhaja zgolj iz preteklosti mesta s kulturnim poslanstvom.  

Tudi Marco De Bartolomeo, predsednik projekta Taranto, città spartana (Tarent, špartansko 

mesto), izkoristi spremenjeni moto: „Tarent, mesto podjetja ILVA/ENI“, da bi pokazal, da 

podjetje ILVA v njem le gostuje, mesto pa je nekaj povsem drugega. Izhaja iz grenke 

ugotovitve: leta 2012, ko se podjetje ILVA še ni znašlo v vrtincu sodnih preiskav, je 

industrijski sektor obsegal 14 % BDP na prebivalca; cena za to pa je bila neizmerna 

(spomnimo se zgolj padanja vrednosti hiš v četrti Tamburi, odmrtja klapavic zaradi strupov v 

notranjem morju Mar Piccolo in stroškov zdravstvenega varstva za zdravljenje raka); pri tem 

se je rast BDP zmanjšala za 20 %, prebivalci četrti v bližini tovarne pa so bili ožigosani kot 

izobčenci. V teh težkih razmerah so nekateri razmišljali o turizmu kot rešilni bilki, vendar 

mesto ni imelo ne ustrezne infrastrukture ne dovolj nastanitvenih zmogljivosti, njegova 

privlačnost pa se je izgubila v temi črnega scenarija. 

Tako se je porodila zamisel o anketi o Tarentu med ljudmi z vseh koncev sveta: iz New Yorka, 

Moskve, Sydneyja in Ria de Janeira. Nekateri so Tarent mešali s Torontom, drugim pa je bilo 

vse veliko jasneje ob omembi pridevnika „špartanski“, saj je bil Tarent nekoč edina 

špartanska kolonija. Špartanski pečat pa je tako razširjen, da je njegov potencial petkrat večji 

od potenciala Eifflovega stolpa; na svetu je več kot 3500 univerz ter podjetij s področja 

kmetijstva, industrije, storitev ali naprednih terciarnih dejavnosti, ki nosijo špartanski pečat. 

Na tem temelji projekt, ki je v Tarent oktobra 2016 prvič pripeljal „špartanski tek“, 

najslavnejši tek čez ovire na svetu, ki je pritegnil 12 tisoč športnikov in v dveh dneh ob 

regionalnem vložku v višini 35 tisoč EUR ustvaril rekordne prihodke. In kaj je ključ do tega 

uspeha? Zapuščina, ki jo je Šparta zapustila svojim potomcem: duh ljudi, ki se nikoli ne 

predajo in se spoprimejo s težavami, pri čemer kot špartanska falanga ohranjajo trdnost 

skupnosti. 

Ob zaključku celodnevnega srečanja je predsednik združenja Peacelink Alessandro 

Marescotti izročil dosje, ki zajema vrsto znanstvenih dopolnitev številnih točk, povezanih s 

podjetjem ILVA (od večje toksičnosti dejanskega prahu iz Tarenta, njegovega vpliva na 

inteligenčni kvocient otrok iz četrti Tamburi, povečanja tveganja za srčno ali možgansko kap 

v vetrovnih dneh, zlasti od 7.00 do 9.00 zjutraj, pa do neuporabe sankcij za kršenje zahtev iz 

celovitega okoljskega dovoljenja, roki za katere so že bili preseženi in so bili podaljšani z 

odlokom). 

 

19. julij 2017 zjutraj 

Delegacijo so sprejeli direktor rafinerije Remo Pasquali, vodja službe za institucionalne 

odnose ENI Francesco Manna in vodja projekta Tempa Rossa (na območju Alto Sauro, v 

osrčju Bazilikate) Eugenio Lopomo. Pred virtualnim obiskom (ker so vsi posegi trenutno 

zgolj v načrtu) sta bila organizirana dva izčrpna informativna sestanka o varnostnih in 

okoljskih standardih, o območju rafinerije in najpomembnejših vidikih projekta Tempa Rossa. 

O rafineriji: 

                                                 
1 Pesnica Ada Merini je to izrazila z naslednjimi verzi (Tarent zame nikoli ne bo lep): Tarent zame nikoli ne bo 

lep. Nikoli ne bom videla ne brez ne podvodnega gozda: val je okamnel in iz oči mi utripa hobotnica. 
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 zadevna območja obsegajo približno 275 hektarov industrijskega območja, ki ga državna 

cesta 106 deli na dva dela: na severu so naprave, na jugu pa območja za shranjevanje 

surove nafte, polproizvodov in končnih proizvodov. Tako kot podjetje ILVA je tudi ta 

obrat na območju, ki mu je bil priznan status območja v nacionalnem interesu; 

 obmorski del, ki zajema pomol, je predmet državnih koncesij; vključuje 4 priveze: 

notranje priveze za plovila z nosilnostjo do 15.000 ton in zunanje priveze za plovila z 

nosilnostjo do 30.000 ton;  

 rafinerija predeluje surovo nafto, ki se z ladjami pripelje z nahajališč zunaj Evrope ali se 

prek naftovoda dovaja z naftnega polja Val d'Agri v Bazilikati; zajema 135 zbiralnikov za 

skladiščenje surove nafte, polproizvodov in končnih proizvodov; 

 predelovalne zmogljivosti rafinerije dosegajo 6,5 milijona ton letno in se po realizaciji 

projekta Tempa Rossa ne bodo spremenile;; glavni proizvodi so: propan, butan, mešanice 

utekočinjenega naftnega plina, bencin, dizelska goriva, letalska goriva, kurilna olja in 

bitumen; 

 obrat ima mednarodni certifikat kakovosti ISO 14001 in je v skladu z Uredbo (ES) 

761/2001 in Uredbo (ES) 196/06 registriran v sistem EMAS; 

Temeljni statistični podatki: 

 dnevno je prisotnih 433 zaposlenih podjetja ENI (podatek z dne 30. junija) in do 

600 delavcev, zaposlenih v drugih povezanih podjetjih; ob začasnih prekinitvah 

proizvodnje zaradi vzdrževanja pa jih je prisotnih več kot tisoč (npr. 1500 pred dvema 

mesecema za obdobje 50 dni); 

 naložbe v obdobju 2011–2014: 150 milijonov EUR; in dodatna 102 milijona EUR v 

obdobju 2015–2018, ne upoštevajoč T. R. 

Uvodne informacije o projektu Tempa Rossa (T. R.): 

Nahajališče Tempa Rossa je leta 1989 odkrilo podjetje Fina (belgijsko podjetje, ki ga je 

pozneje prevzelo francosko podjetje Total); slednje je leta 2002 odsvojilo 25-odstotni delež 

koncesije Gorgoglione (imenovane po občini, v kateri sredi zgodovinske pokrajine Lukanije, 

dežele rokovnjačev, leži Tempa Rossa), ki je bil v lasti podjetja Eni. 50-odstotni delež tu 

pridobljene surove nafte torej pripada podjetju Total, 25 % podjetju Shell in 25 % 

japonskemu podjetju Mitsui. Surova nafta s polja Val d'Agri prispe v tarentsko rafinerijo po 

obstoječem, 136 km (od tega 96 km v Bazilikati) dolgem naftovodu družbe S.O.M. (katere 

70-odstotni delež je v lasti podjetja Eni, 30-odstotni delež pa pripada podjetju Shell). Podjetje 

Total bo zgradilo 8 km dolgo povezavo med središčem T. R. in naftovodom. Rafinerija v 

Tarentu je bila zgrajena leta 1964 na pobudo podjetja Shell italiana, ki jo je upravljalo do 

leta 1975, ko je rafinerijo prevzelo podjetje Agip Petroli, ki se je leta 2003 preoblikovalo v 

ENI S.p.A.  

Projekt T.R. je logistične narave, ne vpliva na redni proizvodni cikel rafinerije in zajema 

predvsem: 
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 gradnjo dveh novih zbiralnikov s skupno zmogljivostjo 180.000 m3 (prvi 120.000 in 

drugi 60.000), podaljšanje pomola, ki trenutno meri 2 km, za približno 515 m in 

izgradnjo privezne ploščadi za tankerje v fazi natovarjanja; 

 druga povezana dela: nov prostor za črpalke za odpošiljanje surove nafte, nove povezave 

za dobavo nafte iz zbiralnikov na pomol, sistem za obdelavo in rekuperacijo hlapov, ki 

uhajajo med natovarjanjem plovil, ter napravo za predhodno ohlajevanje surove nafte (ki 

v rafineriji dosega 60 °C in se mora ohladiti, da se lahko shrani v zbiralnikih); 

 Poleg tega, da ima projekt certifikata EMAS in ISO 14001, je izoblikovan v skladu z 

odločbo št. 121 Medministrskega odbora za gospodarsko načrtovanje z dne 

21. decembra 2001, ki dovoljuje izrabo nahajališča T.R., in z regionalnim okoljskim 

energetskim načrtom (PEAR). 

 Projekt ima vsa potrebna dovoljenja glede okolja in varnosti. Italijansko ministrstvo za 

okolje ter varovanje ozemlja in morja je postopek presoje vplivov na okolje zaključilo 

leta 2011 z odlokom o izdaji celovitega okoljskega dovoljenja in izdajo petih zahtev, ki 

so bile v celoti izpolnjene pred začetkom del. Od junija 2015 poteka postopek za 

pridobitev enotnega okoljskega dovoljenja italijanskega ministrstva za gospodarski 

razvoj*; leta 2013 je strokovni deželni odbor izdal pozitivno mnenje pri preverjanju 

izvedljivosti projekta1;  

 drugi odprti postopki za pridobivanje dovoljenj: vloga za pridobitev državne koncesije za 

podaljšanje pomola, vloga za dovoljenje za izgradnjo pomožnih objektov, ki jo je enotna 

kontaktna točka proizvodnih dejavnosti občine Tarent pred tem zavrnila;  

 osrednji vidiki okoljske primernosti in ukrepi za zmanjševanje emisij v zrak: uporaba 

najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT) s posebnim poudarkom na dvojnih tesnilnih 

sistemih na črpalkah in plavajočih pokrovih rezervoarjev na novi napravi za rekuperacijo 

hlapov s končnim sežigalnim sistemom, ki emisije hlapnih organskih spojin zmanjša za 

99,5 %, ter pri izvajanju načrta spremljanja kakovosti zraka v okolju in uporabi mreže 

kontrolnih enot za ozon agencije ARPA2; za zaščito vodnih virov so predvideni naslednji 

ukrepi: izgradnja hladilnih sistemov z zaprtim krogotokom, da bi se izognili črpanju 

morske vode; zbiranje in recikliranje padavinske vode z nove ploščadi; priključitev 

kanalizacije na čistilno napravo rafinerije; sanacija tal in podtalja ter izgradnja 

zbiralnikov z dvojnim dnom; oblikovanje vrste ukrepov za obdelavo usedlin in zaščito 

morskega ekosistema pred in med opravljanjem dejavnosti ter po njem; ukrepi za zaščito 

                                                 
1 Enotno okoljsko dovoljenje je enoten okoljski ukrep, ki ga uvajata Zakon št. 35/12 in Sklep predsednika 

republike št. 59, izdan 13. marca 2013, ki pod enim naslovom združuje različna okoljska dovoljenja po 

zakonodaji posameznih področij, kakršna je Zakonska uredba št. 152/06. Strokovni deželni odbor, ki deluje v 

okviru deželne uprave gasilskih enot, javne reševalne službe in civilne obrambe, je teritorialni strokovni 

posvetovalni organ na področju preprečevanja požarov. Pristojen je zlasti za izdajanje mnenj o projektih 

industrijskih obratov v postopku pridobivanja certifikata za preprečevanje požarov. Odbor je bil oblikovan z  

Zakonsko uredbo št. 334/99, v katero je bila prenesena Direktiva Sveta 96/82/ES (t. i. Seveso II) o obvladovanju 

nevarnosti večjih nesreč. Zakonska uredba št. 105/2015 je ob izvajanju Direktive 2012/18/EU (t. i. Seveso III) 

julija 2015 razveljavila Zakonsko uredbo št. 334/99. 
2 V skladu s presojo vplivov na okolje za pridobitev celovitega okoljskega dovoljenja z dne 27. oktobra 2011 se 

bodo kompenzirale emisije v višini 36 ton letno, predvidene v prvotnem načrtu shranitve in natovarjanja v okviru 

projekta Tempa Rossa, zaradi uporabe inovativnih tehnologij za rekuperacijo hlapov ogljikovodikov pri 

natovarjanju tankerjev pa bo končna bilanca emisij hlapnih organskih spojin rafinerije za 28 ton letno manjša v 

primerjavi s stanjem pred začetkom del, kar skupaj znaša znižanje za 64 ton letno. 
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pred hrupom in zmanjševanje emisije hrupa, npr. pri zabijanju pilotov za pomol; 

 Predviden je podroben načrt spremljanja habitata in vrst, ki so vključene v omrežje 

Natura 2000, v okolici rafinerije; da bi zavarovali krajino, bo dno novih zbiralnikov 

znižano, iz stolpov objekta za hlajenje ne bo uhajala para, začela pa se bodo tudi dela za 

zmanjšanje vizualnih vplivov in sanacijo krajine; 

 Strošek naložbe znaša 300 milijonov EUR in se deli na 30 milijonov za inženiring, 

105 milijonov za nakup materiala in 165 milijonov za gradnjo; 

 Po pridobitvi enotnega okoljskega dovoljenja bodo dela trajala okvirno 24 mesecev, pri 

tem pa je predvidena prisotnost od 250 do največ 460 delavcev na dan. 

 Predlagani so 4 kompenzacijski ukrepi, in sicer: nakup avtobusa s pogonom na stisnjen 

zemeljski plin, postavitev sončnih kolektorjev na poslopja v Tarentu, razvoj in 

spodbujanje narodnega arheološkega muzeja MarTa, zaščita in sanacija vladne palače 

(prefekture) in palače Glasbenega inštituta Paisello. 

Ob zaključku predstavitve je Francesco Manna poudaril, da ima ENI vsa potrebna dovoljenja 

in mnenja strokovnih organov vseh pristojnih institucij ter da je za manjkajoče enotno 

okoljsko dovoljenje kriva politična drža dežele Apulije, ki ni potrdila dogovora1.  

Med obiskom so se pokazale operativne podrobnosti večjih objektov, kot je na primer naprava 

za termični kreking (postopek termičnega razbijanja težkih dizelskih goriv); oziroma na 

področju čiščenja vodika – enota za odstranjevanje žvepla po Clausovem procesu, s katerim 

se vodikov sulfid (H2S) pretvori v elementarno žveplo, ter molekulska sita za pridobivanje 

vodika iz kurilnega plina iz rafinerije; plamenice v rafineriji (3 v Tarantu), ki v nujnih 

primerih sežigajo odpadni plin iz rafinerije, ter nekateri rezervoarji za shranjevanje surove 

nafte (ki se dovaja prek naftovoda ali podmorskega cevovoda, ki rafinerijo povezuje s tankerji 

na morju Mar Grande). Tako se je jasneje izrisala topografija obstoječih objektov (ki jih 

državna cesta 106 ločuje od zbiralnikov) in zlasti trasa podzemnega naftovoda, ki se, potem 

ko preide grič, kot mreža spusti in razprede po vsej dolini, da dovede surovo nafto v 

zbiralnike. Predstavljen je bil tudi načrt ukrepov za izvedbo projekta T. R., ki se z izjemo 

tekočih postopkov sanacije tal še niso izvedli. Zlasti novi načrti za: transportno linijo za 

surovo nafto, prostor za črpalke in sistem za hlajenje, zbiralnike, podobne obstoječim 

(zadrževalni jez, plavajoč pokrov, dvojno dno, sistem gašenja s peno), ter ploščad, prilagojeno 

za privez plovil z nosilnostjo do 46 tisoč ton (ki bo ob povečanju hitrosti natovarjanja s 

                                                 
1 Vlada je prevzela dosje Tempa Rossa po neuspelem dogovoru z deželo, ki je po glasovanju v deželnem svetu, ki 

poudarja tveganje poslabšanja vplivov na okolje v mestu, ki ga že bremeni prisotnost podjetja Ilva, zavrnila 

projekt na tarentskem območju. Podjetje Total, ki s podjetjema Shell in Mitsui upravlja nahajališče v Bazilikati, 

pa je namesto dobave nafte v rafinerijo v Tarentu prek naftovoda Val d'Agri zaprosilo za dovoljenje za 

vsakodnevni prevoz izčrpane surove nafte s številnimi cisternami v obrate v Rimu in Falconari Marittimi. Glej 

Sole 24 ore z dne 12. septembra 2017 in 2. septembra 2017. Leto po tem, ko je dežela Apulija nazadnje zavrnila 

predlog priključitve cevovoda za dobavo surove nafte iz Bazilikate v tarentsko rafinerijo, je podjetje Raffineria 

di Roma S.p.A, hčerinska družba podjetja TotalErg, predložilo prošnjo na italijansko ministrstvo za okolje za 

odobritev prevoza surove nafte s cisternami od občine Corleto Perticara do Rima, logističnega središča, kjer so 

se dejavnosti rafiniranja ustavile leta 2012, ohranile pa so se samo še dejavnosti skladiščenja končnih naftnih 

proizvodov. Nafta, ki bo prispela do Rima, se bo nato po obstoječem naftovodu odposlala do plavajočih 

pomolov, povezanih z obmorskim oddelkom v Fiumicinu. V ta namen je podjetje Raffineria di Roma S.p.A. 

opravilo predhodno študijo o vplivu na okolje, ki dokazuje, da projekt ne bo imel bistvenega negativnega vpliva 

in zato postopek presoje vplivov na okolje ni potreben. Glej Gazzeta del Mezzogiorno z dne 1. septembra 2017. 
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1000 m3/h na 3000 m3/h skrajšala čas in tveganja, povezana s postankom plovil v tarentskem 

pristanišču). Prav tako se bodo pri novem sistemu za rekuperacijo hlapov uporabile najboljše 

razpoložljive tehnologije, kar bo izpust hlapov znižalo za 99,5 %. 

Z vidika logistike je treba poudariti pomanjkanje železniških povezav in drugih cevovodov v 

Tarent, kar pomeni, da za distribucijo proizvodov rafinerije poleg tankerjev obstaja le še ena 

možnost: prevoz s cisternami po cesti. Videti je, da bo ta možnost uresničena, če bo 

italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj sprejelo pobudo konzorcija Gorgoglione za 

prevoz dnevne količine surove nafte, izčrpane v T. R., z 250 cisternami na dan do zbiralnikov 

podjetja Eni v Pomezii (v Laciju) ali Kalabriji. O tem se je govorilo na nedavnem srečanju v 

Rimu (18. julija) med predsedstvom ministrskega sveta in vodstva podjetja ENI, ki namerava 

začeti z izčrpavanjem nahajališč v T. R. že v drugem trimesečju leta 2018 (čeprav dežela 

Bazilikata temu nasprotuje in je na ministrstvo za okolje ter varovanje ozemlja in morja 

naslovila prošnjo za podroben postopek presoje vplivov na okolje1). Rafinerija v Tarentu 

namreč že zdaj vsakodnevno odpošlje 600 cistern za distribucijo končnih proizvodov naftnim 

podjetjem na jugu Italije (Apulija, Bazilikata, Kampanja, Kalabrija in Molise).  

Zadnje zasedanje s predstavitvami v vladni palači. 

Daniela Spera, vlagateljica dveh peticij o projektu T. R., se je omejila na obravnavo peticije 

št. 1107/2011, vložene v imenu odbora Legamjonici. Osredotočila se je na zadnje (šesto) 

obvestilo poslancem z dne 30. junija 2017, v katerem Komisija ponavlja: „[K]ljub temu da 

kršitve Direktiv 2012/18/EU (Seveso), 2010/75/EU (o industrijskih emisijah), 2001/42/ES (o 

presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje) in 2011/92/EU (o presoji vplivov 

nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje) niso bile ugotovljene, se bo nadaljevalo 

spremljanje stanja.“ 

V povezavi z obiskom delegacije na terenu je vlagateljica poudarila: „Verjetno so vam pustili 

nenavaden vtis ti ljudem nevarni zbiralniki, postavljeni ob zelo prometni cesti. O tem smo v 

povezavi z upoštevanjem direktive Seveso obvestili Komisijo. Tako smo izvedeli, da je edini 

ukrep, ki ga v primeru nesreče namerava izvesti Italija, postavitev ustreznih elektronskih 

prikazovalnikov. Glavno vprašanje se namreč nanaša na upoštevanje varnostne razdalje, ki 

pa ostaja neznanka tudi v evropski zakonodaji. Tudi pomorski promet v tarentskem 

pristanišču (za katerega projekt T. R. predvideva povečan obseg za 90 tankerjev letno) bo 

povzročal večje onesnaženje morja Mar Grande zaradi morskih tokov, ki jih med drugim 

povzroča delovanje vodne črpalke podjetja ILVA, pa tudi morja Mar Piccolo ... 

V skladu z direktivo Seveso mora operater strokovnemu deželnemu odboru predložiti končno 

poročilo o varnosti objektov vsaj 6 mesecev pred začetkom del. Vse do danes strokovni odbor 

sporoča, da podjetje ENI ni izpolnilo te zahteve. Ker sta Tarent pred kratkim prizadela dva 

močna zračna vrtinca, smo izračunali, da novi objekti ne bi vzdržali moči vetra, ki presega 

97,2 km/h (zračni vrtinec stopnje F2 pa lahko doseže 180–250 km/h), kar ni nepotrjena 

domneva!  

V zvezi z ribjimi izdelki, zlasti klapavicami, smo Komisijo pozvali, naj prouči nacionalne 

ukrepe v primeru kontaminacije rib ter naj preveri, ali lahko njene službe potrdijo celovito 

izvajanje odločbe o uničenju školjk v morju Mar Piccolo. O prvi točki Komisija ni podala 

jasnega odgovora, saj jo bolj kot onesnaževanje okolja, ki je samo po sebi nesprejemljivo, 

                                                 
1 Glej časopis Repubblica z dne 3. oktobra 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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skrbijo posledice, ki bi jih trženje teh izdelkov imelo za trg. Pri drugi točki so naš sum 

potrdile izjave javnega uslužbenca v zadevi „prodano okolje“, ki ocenjuje, da je bilo 

nedvomno uničenih le 141 ton od 20.000 ton klapavic, onesnaženih z dioksinom in 

polikloriranimi bifenili1. 

In ne nazadnje, pravica državljanov do vpogleda v informacije o zdravju in okolju. Krajevno 

zdravstveno enoto Tarent (oddelek za preventivo) smo večkrat prosili za izvod dokazil in 

izvidov analiz vzorcev klapavic v obdobju pred letom 2008 in v dvoletnem obdobju 2014–

2015. Prva smo dobili šele, potem ko smo Komisijo pozvali k posredovanju, druge pa še 

vedno čakamo. Zato Odbor za peticije EP pozivamo, naj bo pozoren na to dosledno 

neizpolnjevanje obveznosti organov, pristojnih za razširjanje okoljskih informacij, za kar 

menimo, da je sistemska kršitev Aarhuške konvencije.2 

 

Antonia Battaglia je predstavila vidike projekta ENI T. R., ki jih od leta 2015 redno spremlja 

združenje Peacelink in v sodelovanju s prostovoljskim okoljskim združenjem COVA contro 

iz Bazilikate Evropski komisiji posreduje različne podatke, ki dokazujejo, da je v Bazilikati že 

prišlo do onesnaženja spodnjih plasti zemlje in kontaminacije prehranjevalne verige. Odgovor 

Komisije žal še vedno ni dovolj jasen. Zaradi čezmerne previdnosti Komisije pri ugotavljanju 

kršitev evropske zakonodaje na področju okolja in zdravja s strani podjetja ENI sta združenji 

Peacelink in Cova contro posredovali dodatno gradivo, ki bo pojasnilo marsikatero odprto 

okoljsko vprašanje. 

 Luciano Manna (Peacelink) je nadalje poudaril nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja 

obveščanja in preglednosti v zvezi z izidi preiskav, ki jih je na območju podjetja ENI opravil 

sistem kontrolnih enot ISPRA/ARPA. Zlasti glede zadnje preiskave inštituta ISPRA, 

opravljene maja 2016, ki je bila na spletnem mestu ministrstva objavljena šele po 13 mesecih, 

in sicer 2. julija 2017! Zamuda kaže na vrsto primerov neizpolnjevanja dolžnosti. Vprašanja, 

ki jih je inštitut ISPRA postavil med majsko preiskavo, so bila namreč uradno vložena šele 

novembra 2016. Po pridobitvi odgovorov podjetja ENI je inštitut ISPRA 22. decembra 2016 

svoje ugotovitve posredoval agenciji ARPA (odgovorni za sestavo poročila). Poročilo 

agencije ARPA pa razkriva hude pomanjkljivosti in nezanemarljiva protislovja. Na vprašanje, 

koliko je varnostnih ventilov za preprečevanje izliva nafte iz zbiralnikov, podjetje ENI 

odgovarja: 23 za 130 zbiralnikov. Agencija ARPA poleg tega ugotavlja, da na zbiralnikih s 

plavajočim pokrovom sploh ni filtrov, ki bi lahko preprečili širjenje vonja. Ravno tako na 

pomolu, kjer se natovarjajo in raztovarjajo plovila, ni ustreznega sistema za opozarjanje o 

sproščanju vodikovega sulfida in drugih hlapnih organskih spojin, ki je zelo pogosto pri 

postanku plovil. Glede podtalnih voda, ki bi se morale pred izpustom v morje izčrpati in 

prečistiti, so razlike med poročilom agencije ARPA in odgovori podjetja ENI ogromne. 

Agencija ARPA je ugotovila prisotnost onesnaževal pri odvodih v morje, podjetje ENI pa 

odgovarja, da je bilo delovanje obrata na dan in uro preiskave inštituta ISPRA neoporečno. 

Tudi ministrstvo poudarja, da so vir onesnaževal nedvomno odvodi rafinerije. 

Angelo Cannata, redsednik središča Le Sciaje, je poudaril, da se njihovo kulturno društvo 

zavzema za aktivno udeležbo državljanov pri upravljanju, ne le v zvezi z gojenjem klapavic 

(na morju Mar Piccolo je dejavnih kar 30 tarentskih podjetij),. temveč tudi glede kakovosti 

                                                 
1 Glej časopis Gazzetta del Mezzogiorno z dne 28. junija 2017 

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

fantasma.html. 
2 Glej tudi pisno uradno obvestilo odbora Legamjonici Odboru za peticije z dne 19. julija 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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življenja na splošno, porazdelitve bogastva, povezanega z viri mesta, ter problema 

zaposlovanja, ki pa ne zadeva samo železarsko-jeklarskega področja, saj so podatki o 

neprijavljenem delu pokazali veliko število delavcev „na črno“. Čeprav je Tarent na pol poti 

med mestoma Lecce in Matera, se obravnava kot urbana skupnost v globoki industrijski krizi, 

ne da bi upoštevali, da ta kriza prizadeva tudi kulturni in turistični utrip mesta. Kulturna 

društva tega območja zato pozivajo Odbor za peticije, naj se ne osredotoči samo na kazenske 

ukrepe, temveč naj podpre oblikovanje alternativnih razvojnih praks ekološkega in socialnega 

gospodarstva, ki bi upoštevale potrebe lokalne skupnosti in ne bi sledile logiki nacionalnih in 

večdržavnih naložb v železarsko-jeklarsko področje. 

Ob koncu dneva, posvečenega podjetju ENI, so direktor rafinerije Remo Pasquali, izvršni 

direktor Carlo Guarrata in vodja službe za institucionalne odnose Francesco Manna 

odgovorili na prošnje po pojasnilih, ki so jih na podlagi podatkov, ki so jih posredovali 

državljani, nanje naslovili člani delegacije. Pri tem je treba razlikovati med obstoječimi 

objekti rafinerije, cevovoda in pomola ter izvedljivim logističnim projektom Tempa Rossa. 

Uvodno pojasnilo o pomorskem prometu v tarentskem pristanišču: študija iz leta 2015 

ugotavlja prisotnost 730 plovil, v letu 2016 pa je s samo 350 enotami prišlo do 50-odstotnega 

upada. 

Objekti v rafineriji 

 Na rednih inšpekcijskih obiskih v okviru celovitega okoljskega dovoljenja za obstoječi obrat, 

ki se izvajajo enkrat letno (novembra 2015, maj 2016 in v tretjem trimesečju leta 2017, datum 

še ni določen), se niso pokazala bistvena tveganja za okolje, izdani pa so bili predlogi za 

izboljšanje varnosti, ki jih je podjetje ENI upoštevalo, tako da je na primer naprave za 

sežiganje prilagodilo predpisom (od 1. januarja 2016). 

Na ugovore delegacije glede vrste pomanjkljivosti in neizpolnjevanj, ki so se pokazali med 

zadnjim inšpekcijskim obiskom inštituta ISPRA, je vodstvo podjetja ENI odgovorilo: 

 ti obiski zadevajo dopolnitev celovitega okoljskega dovoljenja rafinerije in ne 

projekta T. R. Ravno poteka revizija celovitega okoljskega dovoljenja, zaradi katere 

podjetje ENI pričakuje sklic konference storitev, kot je predvideno v italijanskem 

zakonu o poenostavitvi upravnih postopkov; 

 ugotovitve inštituta ISPRA so zgolj predlogi za izboljšave, ki si jih podjetje ENI 

prizadeva uresničiti z uporabo novih tehnologij; 

 v zvezi s filtri (oziroma sistemi za preprečevanje emisij hlapnih organskih spojin na 

vrhu zbiralnikov s plavajočimi pokrovi) je podjetje ENI pred tremi leti samostojno 

začelo izvajati program opremljanja vseh zbiralnikov s filtri; 75 % programa se je že 

izvedlo, dokončan bo do leta 2018; 

 glede varnostnih ventilov (za preprečevanje nadpritiska) podjetje trdi, da so vsi 

nameščeni. Navedena pomanjkljivost se nanaša na avtomatske ventile, ki deževnico 

odvajajo v kanalizacijo (in preprečujejo potopitev plavajočega pokrova). Pred 

18 meseci je podjetje ENI začelo nameščati avtomatske ventile, da bi bili z ventili 

opremljeni vsi zbiralniki. Ne gre torej za zahtevo, temveč za priporočilo za 

dokončanje programa, ki ga je podjetje sprejelo samoiniciativno. 
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 O zmožnosti zadrževanja emisij med natovarjanjem ali raztovarjanjem na pomolu 

podjetje trdi, da je ta v celoti zagotovljena; ugotovitev inštituta ISPRA se nanaša na 

možnost samodejne zaznave emisij v zrak na točki emisij S6 (naprava za rekuperacijo 

hlapov na pomolu za natovarjanje plovil), ki se aktivira zgolj v primeru prekinitve 

proizvodnje v rafineriji. V tem primeru rafinerija za rekuperacijo hlapov med 

natovarjanjem plovil ne more uporabljati svojega sistema „blow down“ (prekinitev je 

predvidena za največ 40 dni na leto). V zadnjih treh letih se rafinerija ni znašla v taki 

situaciji. Nazadnje je treba poudariti, da iz previdnosti v normalnih okoliščinah točko 

emisij S6 blokira primerna slepa prirobnica, zato je za aktivacijo nujen poseg 

operaterja, ki to izvede v skladu z natančnimi navodili, ki vključujejo postopke 

spremljanja in evidentiranja, kot je določeno v veljavnem okoljskem dovoljenju. 

Poleg tega je načrtovana postavitev nove naprave za rekuperacijo hlapov na pomolu 

rafinerije, ki bo nadgradila sedanji način upravljanja rekuperacije hlapov pri 

natovarjanju proizvodov in surove nafte iz nahajališča Val d'Agri. 

 Za tveganja razlitja nafte s plovil, privezanih ob pomolu, ali trkov med plovili 

zagotavljajo, da so minimalna: ker plovilu pri tem poleg enote za preventivne 

varnostne ukrepe (gasilcev) pomagajo specializirane tretje službe, ki z osebjem in 

plovili nadzorujejo morsko območje in ukrepajo v nujnih primerih; in ker sta 

pristaniška uprava in kapitanija, ki nadzirata ves promet v zalivu morja Mar Grande, 

zelo strogi pri zavračanju vstopa oziroma pri odvezu plovil, ko morske in vremenske 

razmere niso primerne, ne glede na potrebe rafinerije; 

 Rafinerija je obrat z visokim tveganjem, zato potrebuje celovito okoljsko dovoljenje 

ter načrte ravnanja v nepredvidljivih razmerah v obratu in zunaj njega v skladu z 

direktivo Seveso. Gre za dokumentacijo, ki obrat prikazuje ob začetku del in se mora 

zato nenehno posodabljati. V ta namen italijanska zakonodaja predvideva daljši 

postopek pregleda, ki se zaključi z izdajo novega celovitega okoljskega dovoljenja in 

novih načrtov ravnanja v nepredvidljivih razmerah. Če se med inšpekcijo pokažejo 

priložnosti za nadaljnje izboljšanje okoljske učinkovitosti, nadzorni organ 

podjetju ENI predloži priporočila o uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij, ki se 

lahko šele po zaključku postopka pregleda preoblikujejo v nove zahteve celovitega 

okoljskega dovoljenja. Priporočila inštituta ISPRA torej niso enaka zahtevam 

celovitega okoljskega dovoljenja (čeprav jih javnost pogosto meša); 

 Veljavni načrt ravnanja v nepredvidljivih razmerah zunaj obrata je bil oblikovan na 

osnovi varnostnega poročila iz leta 2012 pod okriljem prefekture, ki usklajuje delo 

organov za nadzor. Varnostno poročilo iz leta 2015 je v fazi zaključevanja in 

proučevanja, ob zaključku te faze pa bo prefekt uskladil izdelavo novega načrta 

ravnanja v nepredvidljivih razmerah1.  

Logistični projekt Tempa Rossa 

– O uvodni izjavi o pomorskem prometu: 

                                                 
1 V Italiji je prišlo do diskontinuitete zaradi začetka veljavnosti Zakonske uredbe št. 105/2015, v skladu s katero 

se je začela izvajati Direktiva 2012/18/EU (t. i. Seveso III) in se je razveljavila Zakonska uredba št. 334/99, ki je 

pred tem urejala to področje. Glej 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
http://www.replegal.it/it/ambiente-e-energia2/item/179-il-d-lgs-n-105-2015-la-seveso
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Tudi če projekt T. R. res predvideva povečanje za največ 90 enot, na drugi strani 

predvideva tudi izboljšave zmogljivosti za zadrževanje hlapov z zaprtim krogotokom 

tako na tankerjih kot pri natovarjanju in raztovarjanju ter znatno skrajšanje časa postanka 

plovil (do 30 %) in s tem tudi zmanjšanje morebitnega tveganja škodljivih emisij.  

– O varnosti: 

Iz predhodnega varnostnega načrta izhajajo nekatere zahteve, ki si jih podjetje ENI v fazi 

podrobnega načrtovanja prizadeva izpolniti; ko bo namestitev naprave končana, bo 

strokovni deželni odbor vabljen k proučitvi končnega varnostnega načrta. Šele po 

sprejetju slednjega se bo naprava lahko zagnala. Vse, kar je bilo predpisano v 

predhodnem načrtu, ki se je ocenil kot izvedljiv, se trenutno obravnava v fazi inženiringa 

in se bo izvedlo v fazi izgradnje. 

– O domnevni razdrobljenosti dovoljenj za isti projekt: 

Gre za napačno interpretacijo postopka izboljšanja naprave za rekuperacijo hlapov v 

rafineriji. Da bi se v ta namen lahko uporabila tehnologija, predlagana v študiji za T. R., 

se je oblikovala ločena pobuda, da bi se isti postopki (npr. BAT) uporabili tudi v 

obstoječi rafineriji. Res je, da bi se na ta način k zmanjšanju emisij za 36 t/leto, 

predvidenem v projektu T. R. (tako da dejansko ne bo emisij, ko bodo izpolnjene zahteve 

izdanega dovoljenja) prištelo še zmanjšanje za 28 t/leto in zato skupno zmanjšanje znaša 

64 t/leto, vendar sta napravi, na katerih se bo uporabila ista tehnologija, fizično ločeni, saj 

je ena del dejavnosti skladiščenja za T. R., druga pa je namenjena dejavnostim rafinerije. 

Zato sta bili ob različnih priložnostih predloženi dve različni vlogi z različnimi izidi. 

Drugi nesporazum izhaja iz dejstva, da se bo v projektu T. R. uporabil obstoječi naftovod 

(144 km), ki surovo nafto dovaja iz Viggiana (Bazilikata) v Tarent. Glede tega je skupno 

podjetje Total, nosilec koncesije, nacionalne organe in deželne oblasti zaprosilo za 

dovoljenje za izgradnjo novih zbiralnikov in 8 km dolgega cevovoda, ki bi se priključil 

na obstoječi naftovod, v okviru projekta T. R. Vendar sta tudi v tem primeru pobudi 

podala dva ločena subjekta, in sicer podjetje Total v Bazilikati in podjetje ENI v Tarentu, 

ki se dogovarjata z institucijami dveh različnih dežel, in se zato ne moreta vključiti v eno 

samo dovoljenje. 

Na vprašanja delegacije o odnosu podjetja ENI do državljanov in oseb, ki sobivajo z rafinerijo 

in kot kaže niso vključene v načrte za industrijski razvoj, čeprav bi moralo podjetje ponovno 

pridobivanje njihovega zaupanja obravnavati kot prioritetno, je vodstvo ENI odgovorilo, da 

bo kljub kompleksnosti opisane situacije v skladu z Aarhuško konvencijo o dostopu do 

informacij v okoljskih zadevah podjetje z različnimi pobudami, medijskimi kampanjami in 

javnimi skupščinami še naprej obveščalo javnost o projektu T. R., vendar brez podrobnosti.  

Na zadnje vprašanje delegacije, ali se podjetju ENI ne zdi naložba več kot milijarde EUR v 

projekte, usmerjene v premog, zastarela v primerjavi z usmeritvijo k obnovljivim virom 

energije in biogorivom, Francesco Manna odgovarja, da je cilj podjetja zmanjšati emisije CO2 

za 80 % v 5 letih (cilj je že polovično dosežen) in kot zgled navaja zeleno rafinerijo 

rastlinskih olj v Geli. Če osrednji cilj ostaja preobrat razmerja virov energije v prid energijam 

za boljšo prihodnost, bo moralo tudi podjetje ENI uskladiti energetski prehod (znesek 

1 milijarde EUR iz navedenega vprašanja se ne tiče podjetja ENI, temveč Total & CO). 
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Sklep 

Prisotnost delegacije Odbora za peticije v Tarentu je po desetih letih od predložitve prve 

peticije (št. 760/2007) o preplahu zaradi dioksina v zraku nekakšen obrat v smeri učinkovitega 

vključevanja državljanov, socialnih partnerjev in civilne družbe v strateške odločitve 

italijanske vlade, dežele Apulija in lokalnih oblasti v sodelovanju s podjetjema ILVA in ENI 

ter vsemi drugimi gospodarskimi in socialnimi akterji, ki naj bi kazalo na skupno prihodnost 

in dobrobit mesta dveh morij, za katero ne bosta več značilni le težka industrija in krepitev 

proizvodne dejavnosti. Evropa institucij in državljanov je usmerjena v možnosti za izvajanje 

modela trajnostnega razvoja mest, ki bi ga vodila skupnost in bi omogočal usklajevanje 

identitete, povezane s tisočletno zgodovino in življenjskim okoljem, z industrijsko 

polpreteklostjo. 

Delegacija evropskih poslancev je zaključila izjemno intenziven program obiskov in zasedanj 

s predstavitvami mnenj, ki je bil deležen velike pozornosti vlagateljev peticij, medijev ter tudi 

socialnih partnerjev in vseh drugih akterjev civilne družbe. Obisk na kraju samem za 

preverjanje osrednjih objektov in enot v obratih podjetij ILVA in ENI, ki mejita na 

industrijsko in pristaniško območje, ki je 2,5-krat večje kot mesto samo, je potekal 

profesionalno, v znamenju razpoložljivosti in gostoljubja upravnih in tehničnih vodij obeh 

podjetij. Člani delegacije so se seznanili z izjemno kompleksnostjo preteklih in nastajajočih 

industrijskih in tehnoloških procesov, močan vtis pa so nanje pustile tudi fizične in psihične 

zaznave okolja, tako kakovost zraka in vonjave, ki se širijo po naseljih v bližini obratov ob 

vetrovnih dnevih, kot občutek utesnjenosti, ki muči prebivalce četrti Tamburi, ki so kljub t. i. 

ekološkim pogozdenim gričem vsakodnevno v stiku z dimom iz tovariških dimnikov, in vse 

tiste, ki uporabljajo cesto, ki poteka tik ob območju številnih rezervoarjev. Najnaravnejši 

odziv na ta nenehni občutek ogroženosti v lastnem domu je bil večkratni poziv predstavnikom 

podjetij, naj spremenijo ravnodušen odnos vodstva industrije do zadevne skupnosti in 

sindikatov, saj se lahko le s pripravljenostjo na dialog, doslednim obveščanjem in 

vključevanjem državljanov v postopke odločanja, povezane s kakovostjo vsakdanjega 

življenja, na zdravih, trajnostnih temeljih zgradi prihodnost neomajnih stališč. Ni naključje, 

da se je med srečanjem s predstavniki institucij in podjetij v povezavi s pravicami državljanov 

do dostopa do informacij o okolju večkrat navajala Aarhuška konvencija1. 

Člani delegacije sočustvujejo z državljani, ki s koriščenjem pravice do peticije, ki jo 

zagotavlja člen 20 PDEU, ohranjajo pomen institucije evropskega državljanstva, njihovo 

pozornost pa sta pritegnili obe plati vprašanja, ki že več kot 20 let razdvaja mesto dveh morij 

(od leta 1995, ko je podjetje ILVA, ki je bilo do tedaj v javni lasti, pod okriljem javnega 

inštituta IRI, prešlo v zasebno last2): izredno stanje na področju okolja, zdravstva in 

zaposlovanja na eni strani ter načrti za ponovni zagon industrije in obnovo okolja, ki jih je 

oblikovala izredna uprava in so jih prevzeli novi lastniki, na drugi. Na podlagi svoje politične 

dovzetnosti, poznavanja območja in njegovih socialnoekonomskih priložnosti ali pa na osnovi 

primerjave z drugimi industrijskimi obrati na železarsko-jeklarskem področju, katerih 

                                                 
1 Evropski parlament in Svet pa sta sprejela Direktivo 2003/4/ES o dostopu javnosti do informacij o okolju. 
2 Podjetje ILVA je bilo ustanovljeno 1. januarja 1905 v Genovi. Ob ustanovitvi inštituta za industrijsko 

rekonstrukcijo (IRI) leta 1933 je prešlo v javno last. Leta 1961 se je z izgradnjo novega železarsko-jeklarskega 

obrata v Tarentu podjetje preimenovalo v ITALSIDER. Po likvidaciji slednjega je podjetje leta 1988 ponovno 

prevzelo ime ILVA. Po približno 20 letih zasebnega lastništva v rokah družine Riva je podjetje dne 

21. januarja 2015 z ministrsko odredbo prešlo na izredno upravo do 5. junija 2017, ko se je z mednarodnim 

javnim razpisom lastništvo preneslo na skupno podjetje AM Investco Italy. 
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upravljanje je trajnostno naravnano, je vsak udeleženec iz ogledov, zasedanj in primerjave 

vešče oblikovanih mnenj in predlogov, pogosto izraženih s strastjo, črpal lastno vizijo 

verjetne prihodnosti mesta, prebivalcev in upravnikov, delavcev podjetij ILVA in ENI, pa 

tudi povezanih industrij ter kmetijstva, ribištva in turizma. Na kratko, izhodišče za krepitev 

sporazuma med nasprotujočima si stranema sta sprejemanje preudarnih odločitev in skupna 

odgovornost za izvajanje modela razvoja na treh ravneh, in sicer na okoljski, družbeni in 

gospodarski ravni, ne da bi slednji spet podredili ostali dve in s tem ponavljali pretekle 

napake.  

Glede podjetja ILVA se je na primer ugotovilo, da trenutno stanje ni tako statično kot pred 

desetimi leti, saj se je od odobritve okoljskega načrta leta 2014 (po odloku predsednika 

ministrskega sveta z dne 14. marca 2014) izvedla vrsta ukrepov, s katerimi se je izpolnilo 

80 % okoljskih predpisov iz zadnjega celovitega okoljskega dovoljenja. Ob tem pa se 

zanemarja neizpolnjevanje predpisa št. 1 o pokritju primarnih skladišč, kar močno vpliva na 

kakovost zraka. Zdi se tudi, da se rok za izpolnitev te zahteve nenehno prestavlja, če velja, da 

se novi lastnik AM Investco zavezuje k dokončanju del v 24 mesecih (str. 6) oziroma po 

drugih virih v 36 mesecih, in da časovni okvir dejansko ni določen oziroma je izrazito dolg 

glede na predpise (31. december 2016) iz preglednice, ki povzema zahteve celovitega 

okoljskega dovoljenja z dne 26. oktobra 2012. Zato se zdi pesimizem Roberta Giue iz 

agencije ARPA iz Apulije povsem utemeljen, saj meni, da bi tudi ob stoodstotnem 

izpolnjevanju zahtev iz odloka o pregledu celovitega okoljskega dovoljenja stanje 

onkološkega tveganja na območjih v bližini podjetja ILVA ostalo nesprejemljivo (str. 11). In 

ne glede na to, da so bile ugotovitve (14 kritičnih točk) agencije ARPA iz Apulije o vlogi za 

vnovičen postopek izdaje celovitega okoljskega dovoljenja, ki jo je podjetje AM Investco 

naslovilo na ministrstvo za okolje ter varovanje ozemlja in morja, objavljene šele 

5. septembra letos, jih na tem mestu ne gre zanemariti: „Spremembe ali dodatki k načrtu 

ukrepov in dejavnosti varovanja okolja in zdravja ali kateremu koli drugemu dovoljenju, 

potrebnemu za delovanje obrata, omogočajo širitev časovnega okvira za izvajanje ukrepov, ki 

tako, neizbežno, vsaj v prehodnem obdobju ne bodo zagotavljali izpolnjevanja okoljskih 

standardov, ki jih določajo predpisi celovitega okoljskega dovoljenja iz let 2011 in 2012 ter 

sam načrt, odobren z odlokom predsednika ministrskega sveta z dne 14. marca 2014“. In pa: 

„Vodenje objektov železarsko-jeklarskega kompleksa brez izvajanja najboljših razpoložljivih 

tehnik v sektorju ali ob delnem izvajanju bi lahko pomenilo morebitno kršitev na ravni 

Skupnosti; navedena situacija je še toliko bolj kritična glede na načrtovano povečanje 

proizvodnje, ki ne sme zanemariti izvajanja najboljših razpoložljivih tehnologij in/ali 

predvidenih ukrepov za prilagoditev obrata zelenemu gospodarstvu“1 

Tudi zahteve platforme sindikatov, predstavljene pred delegacijo dne 18. julija (str. 12), o 

okoljskem in industrijskem načrtu niso imele pričakovanega učinka na višino plačil in število 

odpuščanj, če je res, da novi lastnik ni spoštoval obveznosti na področju pogajanj o 

zaposlovanju, ki jih je v dogovoru z italijansko vlado sprejel ob prevzemu podjetja2. 

Delegacija je med ogledom rafinerije ENI in predstavitvami mnenj o projektu T. R. ugotovila 

podobne zamude ali pomanjkljivosti v dokumentih, ki so bili posredovani državljanom, ter 

                                                 
1 Za več podrobnosti glej spletno mesto agencije 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 

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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razlike med presojami dejstev, ki so jih predložili vlagatelji peticij, in tistimi, ki jih je 

posredovalo vodstvo podjetja (D. Spera in L. Manna, str. 22). Pomembnih je tudi nekaj 

neznank, kakršna je varnostna razdalja med območjem skladiščenja surove nafte in javnim 

cestnim omrežjem oziroma onesnaženje školjk, ki so, kot kaže, kljub odločbi o uničenju v 

veliki meri ostale na trgu. Tudi glede razvoja v zadevi ENI se je delegacija ujela v začaran 

krog enostranskih, pomanjkljivih ali zamolčanih informacij, čez katerega se pritožujejo 

državljani. Ob zadnji inšpekciji, ki sta jo maja 2016 v obratu podjetja ENI v Tarentu opravila 

agencija ARPA in inštitut ISPRA, naj bi bile ugotovljene resne težave, zaradi katerih je 

ministrstvo za okolje ter varovanje ozemlja in morja podjetju ENI izdalo opomin (z dne 

5. julija 2017) zaradi neupoštevanja zahtev za odobritev dovoljenja. Na opomin se mora 

operater odzvati z dokazili o izvedbi dejanskih ukrepov za odpravljanje ugotovljenih težav; če 

se težave ne odpravijo, lahko opomin vodi k začasnemu preklicu dejavnosti in nazadnje k 

odvzemu celovitega okoljskega dovoljenja ter posledično zaprtju obratov, ki sta predvidena v 

členu 29(9)(c) enotnega besedila Zakonske uredbe št. 152 z dne 3. aprila 2006.1 Ta podatek je 

bil sekretariatu sporočen na pobudo odbora Peacelink; nasprotno pa ne upravitelj ne pristojne 

službe Evropske komisije niso poskrbeli, da bi se ta podatek posredoval Odboru za peticije, 

pa čeprav z zamudo. 

Na podlagi vseh ugotovljenih podatkov in številnih še neodgovorjenih vprašanj se je 

delegacija prepričala, da do zdaj nadzorni sistem glede spoštovanja zakonodaje Skupnosti na 

področju okolja, zdravja in varnosti v zadevnih industrijskih obratih, ki naj bi ga izvajala tudi 

Evropska komisija, ni bil uspešen, zaradi česar imajo državljani v Tarentu občutek, da so v 

boju z „mlini na veter“ prepuščeni sami sebi. 

 

Priporočila 

Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev Odbor za peticije Evropski komisiji, nacionalnim, 

regionalnim in lokalnim oblastem podaja naslednja priporočila: 

1. obžaluje ponavljalen, izmikajoč se značaj ter abstraktno in pomanjkljivo vsebino 

sporočil Komisije članom delegacije (skupno 9 o onesnaževanju okolja, ki ga povzroča 

podjetje ILVA, in 6 o projektu Tempa Rossa podjetja ENI). Zlasti po oktobru 2014, ko 

je bilo izdano obrazloženo mnenje v okviru postopka za ugotavljanje kršitev 

(2013/2177) Direktive o industrijskih emisijah 2010/75/EU, in po januarju 2016, ko je v 

skladu s členom 108(2) PDEU sledil postopek zaradi nezakonitih državnih pomoči 

podjetju ILVA (2016/C 142/04), Odbor za peticije ni več prejemal podatkov o izidu, 

časovnem razporedu in odprtih vprašanjih obeh tekočih postopkov, zato delegacija ni 

imela zadostnih podatkov in ustreznih elementov, da bi v celoti izpolnila svoje 

preiskovalne obveznosti (v zvezi s tem se sklicuje na neizpolnjevanje obveznosti, ki 

izhajajo iz točk 10 in 11 resolucije o dejavnostih Odbora za peticije za leto 2015, 

sprejete 2. decembra 2016)2; 

                                                 
1 Celovito okoljsko dovoljenje prot. št. DVA/DEC/2010/273 z dne 24. maja 2010 ter njegove naknadne 

spremembe in dopolnitve za delovanje obrata podjetja Raffineria ENI S.p.A v Tarentu. Prvi opomin v skladu s 

členom 29(9)(c) Zakonske uredbe št. 152/06 ter njenih naknadnih sprememb in dopolnitev zaradi neupoštevanja 

zahtev za odobritev dovoljenja, na katero se nanaša opomba inštituta ISPRA prot. n. 31737 z dne 

27. junija 2017. Glej elektronsko pošto Luciana Manne z dne 13. septembra 2017. 
2 (2016/2146(INI)), odstavek 10. meni, da bi morala Komisija kot varuhinja Pogodb, zlasti na področju okoljske 
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2. ugotavlja, da nacionalne, deželne in lokalne oblasti s pristojnostjo odločanja ali 

pooblastili za nadzor izvajanja veljavne zakonodaje na področju okolja, zdravja in javne 

varnosti lahko ponovno pridobijo oziroma morajo ponovno pridobiti zaupanje 

državljanov glede svojih okoljskih načrtov in industrijskih projektov vodstev podjetij 

ILVA in ENI, in sicer s takojšnjim sprejetjem skladnih ukrepov za celovito varstvo 

zdravja in okolja ter zaščito javne varnosti; priporoča jim naslednje: vzpostaviti odprt 

dialog, posredovati večstranske informacije in aktivno vključevati državljane v 

postopke odločanja, povezane s kakovostjo vsakdanjega življenja, v skladu z 

obveznostmi, ki izhajajo iz Aarhuške konvencije in Direktive 2003/4/ES o dostopu 

javnosti do informacij o okolju; 

3. poudarja, da je nujno treba upoštevati vse zahteve celovitega okoljskega dovoljenja; 

zato Evropsko komisijo poziva, naj od podjetja ILVA zahteva izpolnjevanje vseh zahtev 

Izvedbenega sklepa Komisije z dne 28. februarja 2012 o najboljših razpoložljivih 

tehnologijah (BAT) iz Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o 

industrijskih emisijah za proizvodnjo železa in jekla, kot določa tudi odlok o pregledu z 

dne 26. oktobra 2012, ter nemudoma prouči, ali obratovanje naprav brez uporabe ali z 

delno uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij s področja že predstavlja kršitev na 

ravni Skupnosti; 

4. kljub temu ugotavlja, da lokalni okoljski in zdravstveni organi trdijo, da bi tudi s 

popolnim izvajanjem standardov varovanja okolja, ki jih določajo ukrepi celovitega 

okoljskega dovoljenja iz let 2011 in 2012 ter okoljski načrt, odobren z odlokom 

predsednika ministrskega sveta z dne 14. marca 2014, v naseljih v bližini podjetja ILVA 

ostalo nesprejemljivo stalno onkološko tveganje ter povečanje tveganja za srčno ali 

možgansko kap v vetrovnih dneh, tumorjev, invalidnosti otrok in neplodnosti pri 

ženskah; 

5. poudarja, da okoljske zahteve, ki jih mora podjetje ILVA upoštevati, da bi znatno 

zmanjšalo onesnaževanje območja, še vedno v veliki večini niso izpolnjene, saj se 

temeljni ukrepi za zaščito zdravja ljudi, kot je na primer pokritje rudninskih skladišč na 

prostem, niso izvedli; ugotavlja, da so lokalne zdravstvene institucije poudarile, da bo 

tudi, če bi podjetje ILVA v celoti upoštevalo te okoljske zahteve, tveganje za zdravje 

ljudi ostalo nesprejemljivo zaradi specifičnosti industrijske dejavnosti obrata ILVA; 

poudarja, da je vrsta različnih epidemioloških študij pokazala, da je odstotek hudih 

rakavih in kardiovaskularnih obolenj ter bolezni dihal občutno višji na območju Tarenta 

v primerjavi s preostankom dežele in da je razvoj nekaterih od teh bolezni neposredno 

povezan s specifičnimi industrijskimi dejavnostmi podjetja ILVA; 

6. se strinja s pomisleki državljanov, socialnih partnerjev in predstavnikov civilne družbe 

glede načrtovanega povečanja proizvodnje in časovnega okvira za izvedbo okoljskega 

načrta, za katerega je v vlogi za novo celovito okoljsko dovoljenje za obrat ILVA, ki jo 

je družba Investco Italy predložila 5. julija 2017, določen rok 23. avgust 2023; meni, da 

                                                                                                                                                         
politike, storiti več kot le formalno pregledati skladnost postopka ter se bolj osredotočiti na dejansko vsebino 

glavne teme; želi opomniti na previdnostno načelo in temeljni duh okoljske zakonodaje EU, namreč preprečiti 

nepopravljivo škodo na ekološko občutljivih območjih, in poziva Komisijo, naj sprejme ustrezen pristop za 

uporabo svojih pooblastil in pristojnosti na predhodni podlagi; 

Odstavek 11. v prihodnje bo dosledneje skrbel za zagotovitev, da bo Komisija Parlamentu redno poročala o 

napredovanju postopkov za ugotavljanje kršitev, ki so bili sproženi zoper posamezne države članice, da bi 

olajšali sodelovanje in omogočili obveščanje vlagateljev peticij o napredovanju obravnave v zgodnji fazi; 
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v trenutnem položaju ta zahteva ni združljiva s 4 načeli iz člena 191 PDEU o okoljski 

politiki EU: ta temelji na previdnostnem načelu in na načelih, da je treba delovati 

preventivno, da je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru in da mora 

plačati povzročitelj obremenitve; zato s tega vidika poziva: nacionalne organe, naj 

upoštevajo vsa tveganja in posledice morebitne odobritve vloge za novo celovito 

okoljsko dovoljenje1; pristojne službe Komisije, naj spremljajo italijanske nacionalne 

organe in po potrebi ukrepajo, da se zagotovijo oblikovno in vsebinsko ustrezne 

informacije ter udeležba javnosti pri postopku, ki se je začel dne 1. avgusta 2017, tudi v 

skladu z javno objavljenimi ugotovitvami agencije ARPA iz Apulije dne 

5. septembra 20172; 

7. vendar ugotavlja, da je odlok predsednika ministrskega sveta z dne 29. septembra 2017, 

ki je – sicer le delno – upošteval ugotovitve ustanov, združenj in sindikatov, med 

drugim uvedel: 

 – kot prehodni ukrep določitev zgornje meje proizvodnje jekla na 6 milijonov ton letno 

do izvedbe načrtovanih ukrepov. S tem ne bo prekoračena sedanja obremenitev okolja, 

ki je nedvomno manjša kot v preteklosti, ter italijanske in evropske omejitve, predvsem 

glede kakovosti zraka, ki jo merijo javna in zasebna omrežja na ozemlju Taranta;  

 – rok za izvedbo številnih ukrepov še pred letom 2023, v nekaterih primerih tudi do 

konca leta 2018, na primer za popolno zaustavitev tekočih trakov, popolno zaprtje 

stavb, izredno poglabljanje odtočnih kanalov, ukrepanje glede nevarnih površinskih 

odpadnih voda pri vsakem obratu, namestitev nap na območju upravljanja odpadnega 

železa, posege v koksarnah, nove filtre na napravi za sintranje, odstranjevanje 

odpadkov, ki so se v preteklosti nabrali v obratu;  

 – obveznost, da AM Investco Italy prevzame vse zaveze, načrte in programe za 

odstranjevanje azbesta, prisotnega v obratu, ki jih je sprejela izredna uprava, brez 

poseganja v obveznosti, določene z italijansko zakonodajo; 

 – ustanovitev „stalne opazovalne skupine za spremljanje izvajanja okoljskega načrta“, v 

kateri sodelujejo vse pristojne nacionalne in lokalne institucije in organi. Dokumenti, ki 

jih pripravi opazovalna skupina, morajo biti neposredno javno dostopni prek uradnega 

spletnega mesta Ministrstva za okolje ter varstvo krajine in morja3 Novi organ je začel 

delovati 8. marca 2018, ko je opravil prvi natančen pregled stanja, ki potrjuje napredek 

del tudi med prehodom od izredne uprave k AM Investco Italy; 

 – obveznost, da izredna uprava podjetja ILVA Spa ostane odgovorna za izvedbo 

potrebnih ukrepov za zavarovanje, sanacijo in obnovo okolja na delih posesti, ki ne 

bodo prešli na podjetje AM Investco Italy; 

8.  pozitivno ocenjuje zlasti začetek gradbenih del za pokritje primarnih skladišč, o čemer 

                                                 
1 V zvezi s tem so bile z odlokom predsednika ministrskega sveta z dne 29. septembra 2017 sprejete spremembe 

načrta ukrepov in dejavnosti varovanja okolja in zdravja, na katerega se nanaša odlok predsednika ministrskega 

sveta z dne 14. marca 2014, da se zagotovi celotna izvedba predpisov iz celovitega okoljskega dovoljenja za 

obrat ILVA S.p.A v Tarentu. 
2 Glej opombo št. 1 na strani 28 in obvestilo poslancem pred misijo za ugotavljanje dejstev z dne 5. julija 2017, 

zlasti točki b in c. 
3 http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx.  

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
https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Ilva-in-Gazzetta-il-Piano-delle-misure-di-tutela-ambientale-/eece3034-ab81-411f-8637-7ec73daf3887
http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
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poroča stalna opazovalna skupina, dela pa naj bi se po sedanjih predvidevanjih v 

rudninskem skladišču zaključila že v prvih mesecih leta 2020, takoj nato pa bi sledilo 

skladišče za fosilna goriva, kar je prej, kot je bilo predvideno v odloku predsednika 

ministrskega sveta iz septembra 2017;  

9. prav tako pozitivno ocenjuje možnost za uradni sporazum, o kateri trenutno razpravljajo 

italijanska vlada, dežela Apulija, občina Taranto in drugi deležniki, in pričakuje njegovo 

sklenitev, da bi se v okviru nedavnega odloka predsednika ministrskega sveta okrepile 

sodelovalne pobude za boljše varovanje zdravja in okolja, ki bi omogočile hitrejši 

zaključek ukrepov iz celovitega okoljskega dovoljenja in sanacije; 

10. poziva službe Komisije, ki so pristojne na področju protimonopolne politike, naj 

poročajo o poteku in izidu preiskave o morebitnem prevladujočem položaju jekla 

podjetja Arcelor Mittal na evropskem trgu (dosje št. 8444)1 po prenosu lastništva 

obrata ILVA na povezano skupno podjetje AM Investco Italy, in posledično poziva 

italijanske oblasti, naj pojasnijo, ali in v kakšnem obsegu lahko izredna uprava, katere 

mandat je bil podaljšan, v okviru tega postopka izvaja ukrepe, ki so predvideni v novem 

celovitem okoljskem dovoljenju; 

11. obžaluje, da je kljub neuspelemu dogovoru z deželo Apulijo, zaradi katerega se je 

dejansko prekinil postopek pridobitve enotnega dovoljenja za projekt logističnih 

sprememb in načrtovanja objektov za skladiščenje surove nafte iz nahajališča Tempa 

Rossa podjetja ENI, preteklo 13 mesecev med inšpekcijskim obiskom v rafineriji ENI v 

Tarantu maja 2016 in objavo končnega poročila na spletnem mestu italijanskega 

ministrstva za okolje julija 2017; ugotavlja, da ta zamuda kaže na pomanjkljivo in 

nepregledno obveščanje javnosti s strani nacionalnih, deželnih in lokalnih organov za 

nadzor na okoljskem in zdravstvenem področju o ustreznem postopku odobritve 

temeljnih dokumentov, kot je na primer končno varnostno poročilo za projekt Tempa 

Rossa; 

12. poziva službe Komisije, naj predložijo podrobno posodobitev zadnjih obvestil 

poslancem z dne 28. februarja 2017 in 30. junija 2017, ki naj ne vključuje samo 

manjkajočih informacij in podatkov, ki so se ob več priložnostih pokazali pri primerjavi 

dejstev, ki so jih predstavili vlagatelji peticij in združenja državljanov ter tehnično in 

upravno vodstvo podjetja ENI, oboji prisotni na predstavitvi mnenj 19. julija 2017, 

temveč tudi dokumente o preiskavah in morebitne odredbe, kot je opomin podjetju ENI 

z dne 5. julija 2017; 

13. pozdravlja ponovni začetek pogajanj s podjetjem Arcelor Mittal za ohranitev delovnih 

mest in ustreznih plačil zaposlenih v obratu ILVA ter delavcev povezanih industrij na 

pobudo italijanske vlade, a obenem obe strani poziva, naj presežeta dilemo med delom, 

zdravjem in okoljem s tem, da oblikujeta načrt za obnovo okolja, ki bo zmanjšal 

tveganje za zdravje, kakršno je tveganje za razvoj raka popljučnice, ki ga povzroča 

azbest iz tovarne; 

14. priporoča nacionalnim organom, deželnim in lokalnim oblastem ter institucijam EU s 

področij, na katerih velja načelo subsidiarnosti, naj ne upoštevajo zgolj najbolj 

inovativne in okolju prijazne industrijske tehnologije, ki jo je razvilo podjetje Arcerol 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8444 
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Mittal, npr. uporabe tehnologije redukcije vodika iz železove rude za pridobivanje jekla, 

temveč naj podpirajo, spodbujajo in usklajujejo pobude združenj državljanov, malih in 

srednjih podjetij, lokalnih ustanov na področju kmečkega turizma ter tradicionalnih 

obmorskih, športnih in kulturnih dejavnosti; zato poziva vse lokalne socialno-

ekonomske akterje in lokalne organe, naj nadaljujejo razvoj poklicnih priložnosti 

območja, ki so za Taranto ključnega pomena pri snovanju nove poti, ki bo na osnovi 

tisočletne zgodovine zgradila svojo prihodnost, usmerjeno v okolje, zdravje in kakovost 

življenja ter prilagojeno potrebam mesta in njegovih prebivalcev; 

15.  poziva k preverjanju, ali bi se lahko spodbujal dopolnjujoč gospodarski model, osnovan 

zgolj na proizvodnji in uporabi energije iz obnovljivih virov ter ustreznem vrednotenju 

gospodarskega in proizvodnega sistema na področju kulture, turizma ter v kmetijskem 

in živilskem sektorju tarantskega območja, ki bi lahko pripomogel k povišanju 

obstoječe stopnje zaposlenosti ter posledično izboljšal socialno-ekonomske, zdravstvene 

in okoljske razmere na območju Taranta; 

16. meni, da morajo kot skrajni ukrep hude težave, ki so dolga leta resno ogrožale zdravje 

ljudi in okolja, voditi k takojšnji opustitvi onesnažujočih industrijskih modelov, ki se 

uporabljajo na tarentskem območju; poudarja, da je treba sanacijo okolja izpeljati v 

celoti in da je treba industrijsko prestrukturiranje obstoječih obratov začeti nemudoma, 

z izvajanjem ekonomskega modela, usmerjenega k proizvodnji in uporabi energije iz 

obnovljivih virov ter krepitvi kulturnega, turističnega ter kmetijskega in živilskega 

sektorja na območju Taranta;  

17. poziva, naj se zagotovi izvajanje odškodninskih shem, določenih z nacionalno 

zakonodajo (brez poseganja v pravila nacionalnega in evropskega insolvenčnega prava 

za poplačilo zahtevkov) za kakršno koli škodo, ki so jo utrpeli prebivalci Taranta in 

delavci v obratih podjetij ILVA in ENI, za finančno kritje osebam, ki že imajo 

diagnosticirane bolezni, ter njihovim sorodnikom v primeru smrti; meni, da bi takšni 

ukrepi zagotovili finančno podporo prizadetim prebivalcem in zaposlenim ter obenem 

spodbudili podjetja, da bi zmanjšala vplive svojih dejavnosti na okolje, zdravje in 

varnost. 
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