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Úvod a cieľ služobnej cesty 

Služobná cesta bola schválená 15. mája 2017 Predsedníctvom Európskeho parlamentu 

na základe rozhodnutia koordinátorov (z 22. – 23. marca) uskutočniť ju v termíne 

od 17. do 19. júla 2017. Služobná cesta sa mala uskutočniť už 2. až 4. novembra 2016, bola 

však odložená, pretože nebol dosiahnutý minimálny počet oficiálnych členov delegácie. Cieľ 

služobnej cesty: stretnúť sa s predkladateľmi petícií, miestnymi občanmi a mimovládnymi 

organizáciami, ktoré ich podporujú, s príslušnými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 

orgánmi v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľov, 

ako aj so zodpovednými administratívnymi a technickými pracovníkmi závodov ILVA a ENI, 

ktoré na území mesta Tarent a v jeho okolí vykonávajú činnosť v oblasti oceliarskeho 

priemyslu a ťažby a distribúcie ropy a zemného plynu. 

Delegácia si v rámci opakovanej prehliadky výrobných závodov ILVA a ENI stanovila úlohu 

vykonať na mieste prieskum o hlavných prebiehajúcich procesoch, ktoré sú zdrojom 

znečistenia životného prostredia a ktoré nielen predstavujú riziká pre zdravie a bezpečnosť 

pracovníkov a obyvateľov, ale takisto v sebe skrývajú budúce riziká, ktoré môžu viesť 

k zhoršeniu celkovej situácie v príslušnej oblasti. Následne pokračovala v plánovaných 

vypočutiach v budove Palazzo del Governo (sídlo prefektúry), aby zistila skutkové a právne 

okolnosti, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri posudzovaní naliehavých opatrení na sanáciu 

a regeneráciu územia, ako aj na postupné minimalizovanie vplyvu na životné prostredie, 

a takisto aby získala informácie o všetkých dostupných priemyselných možnostiach 

na realizáciu takého modelu, ktorý by v oblasti Tarentu v plnom rozsahu zaistil zdravie 

občanov, ochranu životného prostredia, ako aj sociálny a hospodársky blahobyt . 

 

 

Stručná správa o stretnutiach 

18. júla 2017 dopoludnia 



 

CR\1151674SK.docx 3/36 PE610.868v04-00 

 SK 

Delegácia o 9.00 prišla k bránam závodu ILVA, kde ju privítali Antonio Bufalini, výkonný 

riaditeľ závodu v Tarente, Sergio Palmisano, riaditeľ divízie bezpečnosti a ochrany zdravia, 

ktorý poskytol prehľad o rizikách vyplývajúcich z pôsobenia chemických látok, z tepla, 

hluku, ako aj z cestnej dopravy (50 km) a vlakovej dopravy (200 km) v rôznych častiach 

závodu, Alessandro Labile, riaditeľ divízie environmentálnych činností a integrovaného 

environmentálneho oprávnenia (AIA), Salvatore De Felice, vedúci oddelenia liatiny, 

Benedetto Valli, vedúci oddelenia pre valcovanie, a Nicola Nicoletti, koordinátor mimoriadnej 

správy. Úvodné stretnutie sa uskutočnilo pred plastovým modelom obrieho závodu (15 km2, 

4,5 x 3,5) s cieľom oboznámiť členov delegácie s hlavnými fázami tzv. úplného výrobného 

cyklu, ktorý sa začína vykládkou surovín (železnej rudy a antracitu) v priestoroch 

východného móla (doky č. 2 – 4) a končí výrobou ocele, ako aj s jednotlivými výrobnými 

jednotkami. 

 

Úvodná fáza výrobného cyklu po vykládke surovín (pochádzajúcich z Brazílie, Austrálie, 

Južnej Afriky a severnej Európy) na východnom móle pozostáva z ich transportu na dlhých 

krytých dopravníkových pásoch a uskladnenia v obrovských ložiskách pod šírym nebom, tzv. 

ťažobných parkoch.  

Nasledujúca fáza integrovaného cyklu spočíva vo výrobe koksu v tzv. batériových 

koksovacích peciach (10 pecí, z ktorých 4 sú v prevádzke). 

Liatina a oceľ sú zliatiny vyrábané vo vysokých peciach1. Nachádza sa tu 5 vysokých pecí, 

z ktorých 3 sú v prevádzke (Afo 1, 2 a 4), ďalšie dve sú odstavené, a to vrátane najväčšej 

vysokej pece svojho druhu v Európe – Afo 5, ktorá bola odstavená v marci 2015, keďže sa 

očakávali environmentálne zásahy a zásahy z dôvodu mimoriadnej údržby s cieľom dodržať 

všetky požiadavky integrovaného environmentálneho povolenia. Afo 3 sa čoskoro bude 

demontovať, pričom sa v plnej miere uplatnia príslušné opatrenia na ochranu životného 

prostredia vrátane odstránenia a likvidácie azbestu, ktorý sa v nej nachádza. Okrem liatiny je 

výstupom z vysokých pecí plyn, ktorý sa opätovne používa na výrobu elektriny (v dvoch 

centrálach závodu), a troska ako roztavený odpad, ktorý sa používa na výrobu skla a cementu. 

Samotné oceliarne sú dve (zodpovedajú dvom fázam výstavby závodu, ktorý bol otvorený 

v roku 1964 a jeho rozloha sa zdvojnásobila na začiatku 70-tych rokov). Hotové výrobky sa 

prepravujú loďami (70 % až 80 % celkovej výroby) zo západných mól do veľkých prístavov 

v Európe, Turecku, severnej Afrike a zámorí2. 

                                                 
1 Koks sa spolu s aglomerátom (granulát železa) používa ako redukčné chemické činidlo na výrobu liatiny 

(zliatina železo-uhlík – pričom obsah uhlíkaje 1,9 % až 5,5 %). Oceľ je tá istá zliatina s obsahom uhlíka nižším 

ako 2 %.  
2 Liatina sa prepravuje na koľajových vozňoch, tzv. torpédach, a rafinuje sa pomocou konvertorov (s kyslíkom fúkajúcim 

zhora). Výsledkom je zliatina ochudobnená o uhlík: kvapalná oceľ, ktorá sa zberá v kontajneroch, tzv. kotloch na tekutý kov, 

a prechádza do pevného skupenstva, aby sa mohla odliať v zariadeniach na plynulé odlievanie. V 2 oceliarňach je 5 takýchto 

zariadení.  

Výsledkom je polotovar v tvare hranolu (so šírkou od 900 do 2 000 mm, hrúbkou max. 300 mm a dĺžkou max. 11 m), 

tzv. ploché predvalky, ktoré sa za horúca upravujú vo valcovacích zariadeniach. Pri teplote asi 1 300 °C teplota ocele klesne 

na 900 °C, ale jej rýchle ochladenie je kompenzované stlačením na valcovacích linkách za horúca (až do 1 250 °C, s valcami 

nastavenými na rôzne rázvory, ktoré sa postupne zmenšujú). Takže počnúc polotovarom s veľkou hrúbkou sa ploché 

predvalky v nasledujúcich fázach zužujú, až dosiahnu požadovanú hrúbku (od 243 mm do 1,5 mm). 

Z valcovacích liniek vychádza tzv. kotúč, čiže pás zabalený ako kotúč, alebo veľmi hrubá doska, tzv. list, pečené iným typom 

linky (v Tarente sú 2 linky na valcovanie pásov za horúca a 1 linka na listy). Listy sa môžu predávať na stavbu lodí, ropných 

plošín atď. alebo môžu byť odoslané do valcovne rúr (3 valcovne, pričom jedna z nich, ERW, vyrába rúry priamo z pásov 

za horúca).  

Valcované výrobky môžu byť potiahnuté zinkom [v zariadeniach na zinkovanie za tepla alebo za studena, ktoré sa 

nachádzajú nielen v Tarente, ale aj v závodoch v Janove (2) a Novi Ligure (1) s 3 000 zamestnancami]. Tým sa zvýši ich 

odolnosť proti oxidácii a korózii a používajú sa v najrôznejších sektoroch od sektora domácich spotrebičov až po 
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Počas obhliadky zariadení príslušní vedúci pracovníci (vrátane Carminy Lezzovej, technickej 

riaditeľky divízie skládok) členom delegácie podrobne opísali niektoré 

z najproblematickejších oblastí úplného cyklu. 

 Kontrolná miestnosť vysokej pece č. 1: jej modernizácia v auguste 2015 stála 130 

miliónov EUR, jej prevádzka je automatická a zodpovedná obsluha – okrem niektorých 

činností odlievania – zasahuje len v prípade poruchy. 

 Panoramatický výhľad na 2 hlavné ťažobné parky (pre železnú rudu a fosílne minerály) 

a hmlové delo v prevádzke na zníženie prašnosti (súčasť automatického systému 

zvlhčovania háld predpísaného environmentálnym plánom, ktoré je pripevnené na 

jednotke snímania rýchlosti vetra, ktorá po zaznamenaní určitej prahovej hodnoty 

spustí automatické otvorenie hydrantov). 

 Trasa plochých predvalkov na druhej pásovej linke (s dĺžkou 1,5 km, ktorú 

prevádzkuje 8 osôb – v roku 2007 vyrobila 6 miliónov ton), po ktorej nasleduje 

prevádzková kyvadlová doprava z vykurovacích pecí na dokončovaciu linku; šesť 

prípravných valcovacích stolíc postupne zmenšuje hrúbku, zatiaľ čo pás sa postupne 

rozširuje (až na viac ako 1 km) a zvyšuje posuvnú rýchlosť, pričom ploché predvalky 

zúžené na 40 mm rýchlo prechádzajú do 7 dokončovacích valcovacích stolíc, kde sú 

vystavené veľkým nárazom, ako v sopke, potom prechádzajú pod chladiace sprchy 

a napokon sú zvinuté do kotúčov priamo na predaj alebo na valcovanie za studena. 

 Vápencový lom s plne zakrytými parkmi a skládkami s nebezpečným odpadom 

a odpadom, ktorý nie je nebezpečný, pod šírym nebom; v každom prípade ide o odpad 

pochádzajúci zo závodu, a keďže nie je organického pôvodu, nie je vhodný na výrobu 

bioplynu; napriek tomu v dôsledku pochybného byrokratického postupu pri vydávaní 

povolenia na prevádzkovanie skládky provincia Tarent uložila závodu ILVA povinnosť 

zaobstarať si zariadenie na výrobu bioplynu, ktoré sa vôbec nevyužíva. 

Súhrnný opis zariadení bol na mieste doplnený o mozaiku informácií poskytnutých technikmi 

ILVA, a to buď z vlastnej iniciatívy, alebo v rámci odpovedí na otázky poslancov. Medzi 

najdôležitejšie patria tie, ktoré súvisia s požiadavkami environmentálneho plánu: 

 Pri vykládke surovín sa v závode ILVA okrem uzavretých ekologických kontajnerov, 

ktorých používanie sa stanovuje v pláne integrovaného environmentálneho oprávnenia 

(ďalej len „plán AIA“), zaviedol aj nový kontajnerový vykladač (CSU 1, Continuous 

Ship Unloader), ktorý umožňuje prenos materiálu bez úniku alebo rozptylu z ložného 

priestoru lodí na dopravníkové pásy, ktoré ho z móla dopravia do závodu. 

 V ďalšej fáze presunu minerálov z móla do parku sa uskutočňuje kompletné zakrytie 

dopravníkových pásov a uzatvorenie triedičov, aby sa zabránilo rozptýleniu prachu 

vetrom (v apríli 2017 sa dokončilo zakrytie 38,6 km pásov – z 59 km, t. j. asi 65 % 

z celkového zásahu predpísaného v integrovanom environmentálnom oprávnení). 

 Najdôležitejší zásah, ktorý sa stanovuje v environmentálnom pláne predloženom 

spoločnosťou AM Investco Italy, ktorá vznikla ako spoločný podnik dvoch spoločností 

(85 % ArcelorMittal, 15 % Marcegaglia) a ktorá nadobudla závod ILVA 

od mimoriadnych komisárov, sa týka demontáže vysokej pece č. 3. Spoločnosť do nej 

                                                                                                                                                         
automobilový sektor. 
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zahrnula dekontamináciu podložia. Tri vysoké pece, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke, 

sú prispôsobené požiadavkám environmentálneho plánu (pozri ďalej). 

 V oceliarňach sa plánuje vytvorenie odsávacieho/odprašovacieho systému na čistenie 

stropov továrenských budov prostredníctvom odsávacích ventilátorov, ktoré pokrývajú 

konvertory, a filtračných rukávov s dĺžkou 20 metrov na pohlcovanie výparov, ako aj 

tkaninových filtrov s nasávacím výkonom 3,3 milióna m3/h. 

 Zakrytie najväčších ťažobných parkov na ploche 500 x 700 m (požiadavka č. 1 

prepracovaného integrovaného environmentálneho oprávnenia1 zahrnutá do 

investičného plánu kupujúceho) predpokladá výstavbu mohutnej dvojklenbovej 

konštrukcie (ako letecké hangáre) s rozmermi asi 700 x 520 x 80 m (80 metrov dlhá 

stena sa približne rovná 25-poschodovej budove), ktorá sa vybuduje v blízkosti štvrte 

Tamburi, ako doplnok k svahom zarasteným stromami, tzv. ekologickým návršiam, 

a Via Appia, ktoré už v súčasnosti poskytujú obývaným oblastiam ochranu. Dokonca aj 

menšie parky (troska, „homogenizované“ severné a južné aglomeráty) budú zakryté 

podobne ako dva veľké vápencové parky v areáli lomu (obec Statte). 

 V environmentálnom pláne z roku 2014 (schválený výnosom predsedu vlády zo 14. 

marca 2014) sa predpokladá zvlhčovanie surovinových háld pomocou tzv. hmlových 

diel na zníženie rizika rozptýlenia prachu, až do zakrytia parkov. Pokiaľ ide 

o konkrétnu otázku týkajúcu sa rekuperácie vody, závod ILVA uvádza, že keďže 

podkladová pôda je zložená z tvrdej hliny, voda cez ňu neprenikne, ale jej časť, ktorá 

sa neodparí, sa opäť vráti do špeciálnych dekantačných nádrží. Ďalšie dôležité 

objasnenie sa týka už ukončeného plánu vyznačenia zóny parkov (na rekonštrukciu 

kontaminácie životného prostredia, ktorá je predpokladom pre zásahy v oblasti 

bezpečnosti a/alebo sanácie lokality), ktorý zjavne priniesol veľmi povzbudivé 

výsledky. 

 Skládky sa nachádzajú v obvode zón prevedených na nového vlastníka; závod ILVA sa 

však zdržal odpovede na otázku týkajúcu sa nových súdnych vyšetrovaní, pokiaľ ide 

o nepovolené zneškodňovanie nebezpečného odpadu, o ktorom informovali niektorí 

predkladatelia petícií. Na otázku o prítomnosti bezpečnostných zložiek na ochranu 

závodu závod ILVA odpovedal, že okrem 120 zamestnancov internej strážnej služby 

môžu vonkajšie policajné sily pomocou videodohľadu minimalizovať riziko vniknutia 

do oblasti, ktorá sa rozprestiera na ploche dva a pol násobku veľkosti mesta Tarent. 

 

Na otázky poslancov týkajúce sa podrobností o harmonograme sanácie a demolácie Afo 3 

vedenie spoločnosti odpovedalo, že: 

 nejde o konvenčný zásah, ale o organický dekontaminačný postup, ktorý sa týka 

celého závodu; 

 vysoká pec Afo 3 v strede zóny pre liatinu sa musí zabezpečiť (aj keď sa už do nej 

neprivádza surovina na výrobu liatiny, musí sa stabilizovať, s potrubím 

rozdeleným, ale pripojeným k sieti); 

 celý potrubný systém sa musí vyčistiť; napr. od zvyškov azbestu; 

                                                 
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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 po dokončení sanácie sa rozdelí na časti na základe špecifikácií vypracovaných 

pre výberové konanie na vykonanie demolačných činností; 

 v tejto súvislosti prebieha výberové konanie (veľmi pokročilá fáza). 

Do 30. septembra 2017 mala vláda prostredníctvom výnosu predsedu vlády 

schváliť zmeny v environmentálnom pláne, ktoré predložila spoločnosť 

ArcelorMittal, pričom od 1. októbra 2017 sa urýchli vykonávanie prác; 

 technický odhad vykonania všetkých demolačných prác je 18 mesiacov 

od 1. októbra 2017; 

 pokiaľ ide o čas potrebný na zakrytie parkov, spoločnosť, ktorej sa zadala zákazka, 

ho odhaduje na 24 mesiacov odo dňa, keď jej bude umožnené vykonanie prác. 

Predsedníčka Wikströmová v mene delegácie zdôraznila, že v extrémnej zložitosti a trvaní 

opísaného postupu sa zrejme nezohľadňuje cena vyplývajúca z utrpenia obyvateľov žijúcich 

v susedných oblastiach v posledných desaťročiach (v roku 2007 bola podaná prvá petícia 

o alarmujúcich úrovniach dioxínu). 

Odpoveďou technikov závodu ILVA bolo, že: 

 v súčasnosti je prevádzka závodu v plnom súlade s nariadeniami Európskej únie 

a talianskymi nariadeniami (na základe údajov zozbieraných kontrolnými orgánmi, 

ako je ARPA – regionálna agentúra na ochranu životného prostredia), aj keď počas 

inšpekcií môže dôjsť k odhaleniu určitých porúch v rámci bežnej prevádzky; 

 v samotnom pláne AIA sa predpokladá riadenie nezvyčajných a núdzových situácií 

(napríklad tornádo, ktoré zasiahlo závod ILVA 28. novembra 2012 a prispelo 

k rozhodnutiu o demolácii Afo 3, hoci ju nepoškodilo); 

 dekontaminačný zásah prechádza hlbšie do podložia Afo 3 a zahŕňa 

zneškodňovanie odpadu nahromadeného v priebehu času (ako sú železničné 

podvaly zozbierané v roku 2009 alebo vyradené pneumatiky); 

 súčasná situácia sa za posledných 10 menila; environmentálny plán sa vyvíja 

už približne 4 roky (po prijatí výnosu predsedu vlády zo 14. marca 2014), pričom 

zásahy boli vykonané (hoci s určitým oneskorením) napriek obmedzeným 

finančným zdrojom (keďže spoločnosť je každoročne v strate); 

 mimoriadnym komisárom sa podarilo prostredníctvom transakcie so skupinou Riva 

(bývalými majiteľmi a znečisťovateľmi) získať ako kompenzáciu škôd na životnom 

prostredí späť finančné prostriedky vo výške viac ako 1 miliarda EUR, ktoré sa 

majú použiť na urýchlenie sanačných zásahov v prospech celej komunity mesta 

Tarent; 

 celkové zdroje potrebné na dokončenie zásahov v rámci environmentálneho plánu 

predstavujú viac ako 2,3 miliardy EUR (z toho 1,15 miliardy EUR poskytne 

spoločnosť, ktorej sa zadala zákazka, a viac ako 1 miliardu môže mimoriadna 

správa použiť na základe vyššie uvedenej dohody); v súčasnosti, po prevode 

majetku, sú zabezpečené všetky podmienky na to, aby tieto finančné prostriedky 

priniesli v určitom termíne pozitívny účinok; 

 taliansky parlament prijal legislatívny pozmeňujúci návrh, ktorým sa predlžuje 

obdobie monitorovania mimoriadnymi komisármi do roku 2024 (zodpovedá to 

uplynutiu platnosti súčasného obchodného plánu), ako záruku dodržiavania 
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záväzkov zo strany nového vlastníka, pokiaľ ide o dohodnuté investície, a to 

pod sankciou retrocesie nákupu. 

Delegácia tiež spochybnila úplný súlad zariadení s právnymi predpismi Európskej únie 

s odkazom na najnovšiu správu ISPRA, uverejnenú v máji 2017, podľa ktorej neboli dodržané 

všetky environmentálne požiadavky plánu AIA (v tejto súvislosti závod ILVA tvrdí, 

že dokument potvrdzuje ich dodržanie na 80 %), a vyjadrila obavy v súvislosti s dodržaním 

lehôt na celkové zakrytie ťažobných parkov, ktoré sa už dlhé roky posúvajú, pričom 

obyvatelia susediacich štvrtí sú počas veterných dní vystavení škodlivému prachu, čo členovia 

delegácie zažili osobne. 

Na otázku delegácie, či existujú ďalšie možnosti konverzie výroby s používaním odpadových 

materiálov v rámci modelu obehového hospodárstva alebo celkovej konverzie zariadení 

na trvalo udržateľné zdroje energie, ktoré môžu byť v súlade s požiadavkami v oblasti 

ochrany pracovného prostredia a zdravia a životného prostredia a pritom naďalej využívať 

konkrétne výhody oblasti, vedenie spoločnosti ILVA odpovedala veľmi opatrne. 

Odmietlo radikálne riešenie v podobe zrušenia výroby ocele, ale poukázalo na možnosť 

nového vlastníka vyskúšať v Tarente novú technológiu predredukovania, v ktorej využívaní 

má spoločnosť ArcelorMittal celosvetové prvenstvo, pričom má jediný závod tohto druhu 

v Európe (v Gente), a ktorá spočíva v používaní zemného plynu ako procesnej suroviny 

namiesto čierneho uhlia (hoci vysoké náklady odrádzajú od jej zavedenia). V tejto oblasti 

však spoločnosť plánuje vytvoriť výskumné centrum v Tarente (a vynaložiť 30 miliónov EUR 

na nábor 250 inžinierov). Pokiaľ ide o obehové hospodárstvo, spoločnosť ILVA ho uplatňuje 

vo vápencových lomoch, kde sa vyťažený materiál opätovne používa vo fáze 

aglomerácie/syntézy alebo sa z vnútorných pecí pretransformuje na vápno a troska sa vracia 

do lomu vo forme uhličitanu vápenatého očisteného od železa. 

V neposlednom rade treba uviesť, že 11 000 zamestnancov závodu ILVA a 3 000 

zamestnancov jeho dcérskych spoločností pochádza z okolia závodu, resp. žijú v jeho okolí. 

 

18. júla 2017 popoludní 

 

Po oficiálnom prijatí v budove Palazzo del Governo prefektom Donatom Cafagnom, ktorý 

informoval delegáciu o existencii výboru stáleho okrúhleho stola štátnych, regionálnych 

a miestnych orgánov na riešenie otázok oživenia oblasti Tarentu s ohľadom na ochranu 

životného prostredia, rozvoj priemyslu a regeneráciu a sanáciu územia, sa začalo prvé kolo 

vypočutí, a to s dvomi expertmi z inštitútu ISPRA (taliansky Národný inštitút pre ochranu 

a výskum v oblasti životného prostredia), ktorí boli v Tarente prítomní na účely bežnej 

inšpekcie v rámci stanovenom smernicou 2010/75/EÚ, ktorou sa reformoval systém 

integrovaných povolení na kontrolu priemyselných emisií. 

 

Mario Cirillo predstavil taliansky národný systém siete na ochranu životného prostredia 

(SNPA), ktorý bol vytvorený v júni 2016 a uplatňuje sa od januára 2017. V rámci neho ISPRA 

spolupracuje v súčinnosti s regionálnymi agentúrami na ochranu životného prostredia, ako je 

napríklad agentúra ARPA Apúlia, pričom tvoria dva z vrcholov trojuholníka, ktorého hlavným 

vrcholom je ministerstvo životného prostredia. Gaetano Battistella, zodpovedný 

za vykonávanie inšpekcií a monitorovania životného prostredia, sa vyjadril k bežným 

inšpekciám, ktoré štvrťročne prebiehajú v závode ILVA. Jedným z príkladov je aj inšpekcia 

plánovaná na najbližšie tri dni na základe pravidelnej správy správcu zodpovedného 
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za modernizáciu týkajúcu sa používania najlepších dostupných techník (BAT) uvedených 

v referenčných dokumentoch, ktoré vypracovalo Spoločné výskumné centrum Európskej 

komisie v Seville (JRC). ISPRA obvykle vykonáva kontroly po dohode so spoločnosťou 

ILVA, pokiaľ ide o dátum vykonania kontroly. V prípade havárie alebo vážnej poruchy však 

ISPRA môže vykonať neohlásenú kontrolu. Podrobný predmet a rozsah kontrol sa však 

závodu ILVA neoznamuje; ISPRA si vyhradzuje právo overiť neohlásené problémy. 

Spomedzi otázok delegácie po rannom prehliadke v priestoroch závodu sa ako 

najchúlostivejšia javí otázka týkajúca sa vnímania závodu ILVA ako oceľového gigantu, ktorý 

stojí na neistých základoch, ako symbolu zastaraného ťažkého priemyslu. Experti inštitútu 

ISPRA ho vnímajú ako závod, ktorý sa zbavuje starých technológií a zavádza nové 

technológie s cieľom znížiť produkciu odpadu a znečistenie životného prostredia. Je to však 

pomalý proces, ktorý si vyžaduje nielen investície, ale predovšetkým čas. 

V tejto súvislosti delegácia pripomenula, že zakrytie ťažobných parkov sa pripravovalo už 

pred dvomi rokmi, pričom uviedla najnovšiu správu ISPRA, podľa ktorej neboli splnené 

všetky požiadavky integrovaného environmentálneho oprávnenia, a pripomenula možnosť 

pozastavenia povolenia a uzatvorenia závodu (podľa článku 29i ods. 9 písm. c) 

konsolidovaného zákona o životnom prostredí1). Požiadala aj o vysvetlenia k východiskovej 

správe (ktorá je podľa smernice 2010/75/EÚ2 kľúčovým nástrojom pri vydávaní 

alebo aktualizácii  plánu integrovaného environmentálneho oprávnenia). 

Pán Battistella konštatoval nesprávnosť zdroja správy, ktorú zverejnil inštitút ISPRA v máji 

2017 (čo už pri rannom prieskume konštatoval aj závod ILVA), a uviedol nedávno vykonané 

kontroly (18 protokolov) a spresnil, že vo východiskovej správe sú zachytené iba znečisťujúce 

látky, ktoré sú relevantné a nebezpečné, ale správa sa podrobne nezaoberá stavom pôdy, 

na ktorej sa preukázalo znečistenie (a pokiaľ ide o ďalšie podrobnosti, odkazuje na webové 

sídlo ministerstva životného prostredia: http://aia.minambiente.it/Ilva.aspx). 

 

Na základe súčasného stavu vedeckých poznatkov nie je možné preskúmať zmeny 

vo vrstvách znečisťujúcich látok. Poukázal aj na zápisnice z inšpekcií, ktorých závery môžu 

viesť k administratívnym alebo trestným sankciám alebo pokutám, ak prevádzkovateľ 

neodstráni nedostatky zistené pri predchádzajúcej kontrole. Pokiaľ ide o námietku, že 10 

dekrétov na záchranu závodu ILVA (posledný z 9. júna 2016) dalo podniku voľnú ruku 

v prípade, že splní približne 80 % požiadaviek integrovaného environmentálneho oprávnenia, 

aj keď nesplní 20 % zostávajúcich požiadaviek (vrátane požiadavky č. 1, ktorou je zakrytie 

ťažobných parkov), experti inštitútu ISPRA konštatovali, že: účel, v tomto prípade politika, 

                                                 
1 Legislatívny dekrét č. 152/06 – Konsolidovaná zbierka právnych predpisov v oblasti ochrany životného 

prostredia, čl. 29i, ods. 9 písm. c), nahradený článkom 7 ods. 9 legislatívneho dekrétu č. 46/2014. Pozri aj 

nasledujúce poznámky z webového sídla ministerstva životného prostredia. 

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx Pokiaľ ide o závod ILVA S.p.A. v Tarente, identifikovaný ako 

podnik národného strategického záujmu v súlade so zákonným dekrétom č. 61 zo 4. júna 2013 zmeneným 

zákonom č. 89 z 3. augusta 2013 a zákonným dekrétom č. 101 z 31. augusta 2013, ministerstvo životného 

prostredia rozvinulo túto oblasť s cieľom uľahčiť a podporiť prístup k informáciám a účasť verejnosti na procese 

vydávania, obnovovania, preskúmania a aktualizácie integrovaného environmentálneho oprávnenia v súlade so 

zásadami Aarhuského dohovoru a ustanoveniami legislatívneho dekrétu č. 152/2006. Predovšetkým sa online 

uverejňujú nielen hlavné dokumenty týkajúce sa prebiehajúcich postupov vydávania, obnovovania, preskúmania 

a aktualizácie integrovaného environmentálneho oprávnenia, ale aj dokumenty, ktoré sa týkajú overovacích 

postupov na plnenie prijatých opatrení. 
2 Oznámenie Komisie:usmernenie k východiskovým správam podľa článku 22 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ 

o priemyselných emisiách (2014/C 136/01). 

javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
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/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13G00132&currentSearch=ricerca_semplice
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00144&currentPage=1
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
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svätí prostriedky. Pokiaľ ide o kritiku predsedníčky Wikiströmovej týkajúcu sa necitlivosti 

závodu ILVA ku kvalite života alebo o Damoklov meč, ktorý visí nad životmi obyvateľov 

priľahlých oblastí, expert zastáva názor, že závod ILVA je iba jedným z približne 160 starých 

priemyselných závodov v prevádzke v krajine (90 elektrární, 60 chemických závodov, 

12 rafinérií a 1 oceliareň), nad ktorými ISPRA vykonáva dohľad, pretože ide o problémové 

oblasti z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré však majú strategickú polohu ako uzly 

verejných služieb a zdroje pracovných miest. Hoci súčasná fáza prechodu od mimoriadnej 

správy k nadnárodnej oceliarskej spoločnosti ArcelorMittal bude mať dôsledky pre zvýšenie 

výroby, ktorá sa v súčasnosti znížila na 6 miliónov ton za rok, nemôže zmeniť špecifikácie 

predpísané v už existujúcom environmentálnom pláne, v ktorom zostávajú záväzné všetky 

požiadavky na povolenie; jedine, že by mal nový majiteľ pozitívny názor na rekonštrukciu 

a začal by proces na účely udelenia povolenia na emisie od začiatku; ale aj v tomto prípade 

bude viazaný environmentálnymi požiadavkami nového integrovaného environmentálneho 

oprávnenia. 

 

Vera Corbelli, ktorá je 3 roky vo funkcii riadiacej komisárky pre naliehavé sanačné práce 

v oblasti Tarentu, vysvetlila, ako sa jej mandát vzťahuje na fyzické životné prostredie, ktoré je 

oveľa širšie ako priemyselný závod ILVA (117 km2, z toho 44 km2 na súši a 73 km2 na mori). 

Urobila krátku prezentáciu o tom, ako vyhodnotenie prioritných zásahov v 4 kritických 

oblastiach v rámci mesta aj mimo neho vrátane príslušnej oblasti národného záujmu poslúžilo 

vykonávaniu programu regenerácie týkajúceho sa širokej škály skupín obyvateľstva a územia, 

pričom sa pracovalo v rámci niekoľkých generačných okruhov (počnúc rekonštrukciou 

a renováciou škôl až po obnovu cintorína v štvrti Tamburi) alebo prímorských oblastí 

(od prístavu a bývalej skládky na území priemyselnej zóny obce Statte až po zachovanie 

ekosystému komplexu Mar Piccolo a dekontamináciu dna). Tento prístup spája vedu 

a technológiu s kultúrou. Uplatňuje sa to aj na environmentálnu regeneráciu oblasti Mar 

Piccolo, ktorá udržuje morský život v  Tarente, pričom táto regenerácia je zameraná 

na zníženie úrovne znečistenia, ako aj na ochranu biotopov. Medzi vykonané činnosti patrí 

súpis a likvidácia 50 % skládok, odstránenie všetkých druhov objemného odpadu z dna, 

monitorovanie a presuny najohrozenejších miestnych morských druhov – 6 tisíc morských 

druhov vrátane kyjoviek šupinatých, morských koníkov a pod. Táto práca sa vykonáva 

v spolupráci s námorníctvom, Guardia di Finanza (finančnou políciou) a pobrežnou strážou. 

Cieľom tejto komplexnej a zložitej práce na obnove kultúrneho, sociálneho a výrobného 

systému je prekonať dedičstvo priemyselnej záťaže, ktoré stále visí nad mestom, a smerovať 

k udržateľnému rastu v budúcnosti so zapojením obyvateľov, ale aj závodov ILVA a ENI. 

Advokát Stefano Rossi, generálny riaditeľ ASL (miestny zdravotnícky úrad) pre provinciu 

Tarent, poskytol prehľad o službách, ktoré riadia Michele Conversano (prevencia/verejná 

hygienická služba), Sante Minerba (štatistická epidemiológia) a Cosimo Scarnera 

(bezpečnosť a zdravie na pracovisku a pracovné úrazy), pričom ocenil kontrolný systém 

celého potravinového dodávateľského reťazca (od mušlí po mliečne výrobky a chov dobytka), 

štatistické údaje o pracovných úrazoch (klesajúci trend na rozdiel od chorôb z povolania), 

register nádorových ochorení, ktorý je najaktuálnejší v rámci celého regiónu Apúlia (do roku 

2014), ako aj špecializáciu nemocníc na onkologické ochorenia. Konkrétne uviedol kohortovú 

štúdiu (október 2016) o vplyve environmentálnych a pracovných vystavení na chorobnosť 
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a úmrtnosť obyvateľstva, v ktorej sa poukazuje na existenciu príčinného vzťahu medzi 

priemyselnými emisiami a poškodením zdravia1. 

Na otázky delegácie o alarmujúcich epidemiologických údajoch odhalených predmetnou 

štúdiou experti ASL v Tarente potvrdili abnormálny percentuálny podiel neurokognitívneho 

deficitu u mladších generácií, aj keď jeho príčiny nie sú zrejmé (znečistenie životného 

prostredia môže byť v súbehu s ukazovateľmi sociálno-ekonomickej deprivácie 

obyvateľstva). Dr. Minerba stručne zhrnul štúdie uskutočnené v rámci jeho oblasti pôsobnosti, 

od opisných štúdií zhromažďovania údajov o úmrtnosti na choroby súvisiace so znečistením 

ovzdušia až po analytické štúdie, ktoré sa týkajú príčinných vzťahov medzi rizikovými 

faktormi a ochoreniami (kam patrí aj kohortová štúdia). V priebehu času k štúdiám pribudli 

ďalšie štatistiky z oblasti zdravotnej starostlivosti: počet hospitalizácií a registre nádorových 

ochorení.2 

Register nádorových ochorení v Tarente a v celej provincii bol zavedený v roku 2012; v jeho 

aktuálnej verzii (apríl 2016) sa nachádzajú údaje zhromaždené v rokoch 2006 až 2011 (ktoré 

okrem iného potvrdzujú aj väčší výskyt nádorových ochorení u mužskej populácie)3. 

Z uvedenej kohortovej štúdie (vypracovanej v spolupráci s regiónom Apúlia a oddelením 

epidemiológie regiónu Lazio) týkajúcej sa osôb žijúcich v Tarente v období rokov 1998 – 

2010 vyplýva, že priemyselné toxíny vrátane PM10 a oxidu siričitého sú zodpovedné nielen 

za nádorové ochorenia, ale aj za kardiovaskulárne a respiračné ochorenia. Pokiaľ ide o výskyt 

nádorových ochorení v detskom veku (0 – 14 rokov), najspoľahlivejšou štúdiou je štúdia 

Sentieri4, ktorú vypracoval Istituto Superiore di Sanità (ISS) v rokoch 2011 a 2014 (tretie 

vydanie bude zverejnené počas tohto roka). V tejto súvislosti je možné pozorovať: nárast 

úmrtnosti zo všetkých príčin (81 úmrtí), štandardizovaný úmrtnostný index 121, ktorý sa 

rovná nárastu o 21 % v porovnaní s regionálnym priemerom; zvýšenie počtu hospitalizácií 

z dôvodu akútnych respiračných ochorení, štandardizovaný index hospitalizácie 105, ktorý sa 

rovná nárastu o 5 % a nárast výskytu všetkých nádorových ochorení, štandardizovaný index 

výskytu ochorenia 154, ktorý sa rovná nárastu o 54 %, čo zodpovedá nárastu o 7 prípadov. 

Takto poskytnutý celkový obraz je založený na kazuistike obmedzenej na obdobie niekoľkých 

rokov; v súčasnosti sa však vyvíja úsilie o potvrdenie štatistík v spolupráci s ISS s cieľom 

lepšie využiť zhromažďované údaje. Ďalšie spresnenie sa týkalo zverejňovania 

epidemiologických údajov, ktoré sa zdokonalilo inštaláciou dotykového displeja na 

                                                 
1 (Táto kohortová štúdia porovnáva mieru úmrtnosti a/alebo výskyt špecifických ochorení v rôznych populáciách 

vystavených negatívnym faktorom).Medzi najvýznamnejšie údaje patrí: zvýšenie počtu prípadov respiračných 

ochorení detí zo štvrte Tamburi o 24 % a zo štvrte Paolo VI o 26 %; vystavenie priemyselnému prachu, najmä 

nárast úmrtnosti na rakovinu pľúc o 5 %, infarkt myokardu o 10 %; vystavenie účinkom priemyselného SO2 

(oxid siričitý): najmä nárast úmrtnosti na rakovinu pľúc o 17 %, infarkt myokardu o 29 %; obe znečisťujúce 

látky sú zodpovedné za nové prípady rakoviny pľúc medzi obyvateľmi (29 % prach a 42 % SO2). 
https://www.sanita.puglia.it/.../asl-Tarent/.../studio-di-coorte-sugli-e. Pozri najmä: 
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 Pozri priložené závery. 
4 Národná epidemiologická štúdia území a sídel vystavených znečisteniu. Pozri súhrnný prehľad vydania z roku 

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

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_rischio
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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onkologickom oddelení v nemocnici Moscati s primárnym účelom šíriť informácie o výskyte 

nádorových ochorení v rôznych oblastiach Apúlie, ktoré sú základom pre individuálne 

a kolektívne preventívne opatrenia. Pokiaľ ide o výskyt nádorových ochorení u pracovníkov 

ILVA, vyniká jeden údaj: výskyt pleurálneho mezoteliómu (zriedkavý typ nádorového 

ochorenia v dôsledku vystavenia azbestu, ktoré sa prejavuje po dlhšom čase) je 4 alebo 5-krát 

vyšší, ako sa očakávalo (z celkového počtu obyvateľov 200 000 je namiesto 4 – 5 prípadov 

zaznamenaných 20 prípadov ročne). Preto je veľmi dôležité, a to najmä v záujme budúcich 

generácií, zneškodniť azbest prítomný na skládkach patriacich k priemyselnej zóne. 

Bezpečnosť pracovníkov vnútri podniku sa vďaka novým technológiám od roku 2005 výrazne 

zlepšila, pričom počet pracovných úrazov sa znížil o viac ako 70 % (pokles z vyše tisíc 

prípadov na 115 prípadov). Kľúčovým prvkom, ktorým možno vysvetliť túto zmenu, je podľa 

príslušnej štúdie odborná príprava poskytovaná pracovníkom vykonávajúcim činnosti, 

pri ktorých existuje najväčšie riziko pracovných úrazov. Príkladom je pracovný úraz z júna 

2015, ktorý stál život pracovníka zasiahnutého roztaveným kovom počas odlievania 

vo vysokej peci č. 2 a v dôsledku ktorého sa nedávno realizovali všetky nápravné opatrenia 

stanovené príslušnými orgánmi. Počet chorôb z povolania naopak vzrástol, čo je 

znepokojujúcim znamením (v rokoch 2010 až 2015 ich bolo 950, z ktorých bolo oficiálne 

uznaných len 200), čo je znepokojujúcim znamením, pričom tento nárast vyplýva čiastočne 

zo zvýšenia povedomia lekárov na pracoviskách so zreteľom na diagnostiku a ohlasovanie 

takýchto chorôb. Prevahu majú ochorenia súvisiace s pohybovým ústrojenstvom 

nad nádorovými ochoreniami, ktoré boli predtým rozšírenejšie. 

Ďalšie vysvetlenia boli poskytnuté k predmetu kontrol ASL v Tarente, pokiaľ ide o obsah 

kontaminantov v potravinovom reťazci, a to najmä perzistentných organických látok (POP), 

ktoré sa hromadia v tuku živých bytostí a nachádzajú sa napríklad v mlieku oviec a kôz, ktoré 

sa pásli na kontaminovanej pôde v okolí závodu. Z analýzy mlieka, ale aj pečene a mäsa 

zo zabitých zvierat vyplynul väčší percentuálny podiel dioxínov v hlavách dobytka pasúceho 

sa na neobrábanej pôde v danej oblasti než na obrábanej alebo na pastvinách vzdialených 

od priemyselnej zóny. Z tohto dôvodu platí zákaz predsedu regiónu Apúlia používať 

neobrábané oblasti v okruhu 20 km na pasenie dobytka. Rovnako v prípade sektora chovu 

mäkkýšov po zistení zvýšeného množstva kontaminantov v mušliach z oblasti Mar Piccolo 

(zátoka 1) sa nariadilo ich pestovanie v zátoke 2 alebo v Mar Grande, a to od 31. marca 

v období väčšej filtrácie (letné mesiace). Napokon aj krvné testy chovateľov zvierat zabitých 

v okruhu 10 km odhalili prítomnosť abnormálneho percentuálneho podielu dioxínov, 

čo ale nie je významné pre zvyšok obyvateľstva, keďže ide o malé chovy. 

 

Advokát a generálny riaditeľ agentúry ARPA pre Apúliu Vito Bruno, predstavil svoju 

delegáciu: Nicola Ungaro, vedecký riaditeľ, Maria Spartera, sektor odbornej prípravy 

a informácií, Roberto Giua, prevádzková jednotka v oblasti ovzdušia, a Vittorio Esposito, 

regionálny riaditeľ. Na podporu údajov o životnom prostredí, ktoré uviedli experti ASL, 

generálny riaditeľ potvrdil, že napriek tomu, že od roku 2013 sa celková situácia zlepšila 

v dôsledku poklesu výroby ocele, je nepopierateľne dokázaný vzťah medzi výrobou ocele 

a šírením znečisťujúcich látok v meste Tarent. Generálny riaditeľ pripomenul vytvorenie 

(od 16. januára 2016) siete regionálnych agentúr ARPA vrátane ARPA Apúlia, ktorá na jednej 

strane koordinuje svoje činnosti s činnosťami inštitútu ISPRA (pozri vyššie) a vykonáva tým 

dvojitú fázu kontroly a na druhej strane poskytuje podporu ASL v Tarente v oblasti ochrany 

životného prostredia. Zároveň vysvetlil, ako kvalitu vzduchu v Tarente monitoruje 16 

kontrolných jednotiek (z ktorých 10 je pod kontrolou agentúry ARPA a 6 závodu ILVA), 
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a že hoci od roku 2013 nepochybne dochádza k zlepšeniu emisného rámca, ba aj 

k dodržiavaniu limitov stanovených právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia, 

v situácii pretrvávajúceho ohrozenia nemožno vylúčiť negatívne účinky na zdravie. 

V tomto kontexte ARPA Apúlia vykonáva svoje úlohy monitorovacieho a kontrolného orgánu 

s cieľom umožniť príslušným orgánom, aby prijímali politické rozhodnutia o riadení 

priemyselnej kapacity oceliarne v Tarente a prijíma tiež vhodné opatrenia na to, aby životné 

prostredie, zdravie a práca mohli harmonicky koexistovať v prospech všetkých obyvateľov. 

V tejto súvislosti odborníci agentúry ARPA potvrdzujú, že agentúra vydáva výstrahy 

pred veternými dňami s cieľom umožniť orgánom a odvetviu, aby prijali preventívne 

opatrenia potrebné na obmedzenie škodlivých účinkov nepriaznivých povetrnostných 

podmienok (napr. 3. júla minulého roku).  

Na otázku delegácie, či záporné stanovisko vydané agentúrou ARPA, pokiaľ ide 

o zdvojnásobenie objemu spaľovne a skládky, naznačuje podobný nesúhlas s navrhovaným 

zvýšením výroby ocele zo strany nových vlastníkov, experti agentúry ARPA odpovedali, 

že hoci neexistuje súvislosť medzi samozrejmou ujmou na zdraví z dôvodu zdvojnásobenia 

objemu spaľovne a hypotetickou ujmou na zdraví vyplývajúcou zo zvýšenia výroby, hoci by 

všetky požiadavky integrovaného environmentálneho oprávnenia v oblasti životného 

prostredia pre závod ILVA boli vykonané, určite by sa prejavil vplyv na zdravie občanov; 

v tomto ohľade je zvýšenie výroby bez ďalších environmentálnych ustanovení 

nepredvídateľné. Konkrétne, Dr. Giua potvrdil, že posudzovanie ujmy na zdraví na základe 

kontrol ARPA vedie k záveru, že aj pri uplatnení všetkých ustanovení revíznej správy  

o integrovanom environmentálnom oprávnení zo strany závodu ILVA (čo je v dôsledku 

nezakrytia ťažobných parkov úplne vzdialená hypotéza) pretrvá situácia, ktorá sa vyznačuje 

neprijateľnou mierou rizika, pokiaľ ide napr. o onkologické riziko v oblastiach susediacich 

so závodom. Podľa nezáväzného stanoviska ARPA Apúlia, ak by sa v tejto ťažkej situácii 

zvýšila výroba nad objem povolený platným integrovaným environmentálnym oprávnením 

(8,5 milióna ton ročne), situácia v oblasti životného prostredia by sa pravdepodobne ešte 

zhoršila a zároveň by sa ďalej zhoršovala situácia v oblasti zdravia.1 

Antonio Talo', Giuseppe Romano a Biagio Prisciano za odborové zväzy UILM, FIOM-

CGIL a FIM-CISL predstavili škálu požiadaviek „na obnovenie profesijnej budúcnosti 

z hľadiska zdravia a životného prostredia“, ako aj na posilnenie spoločného postupu, ktorý sa 

začal pred piatimi rokmi s mimoriadnymi komisármi a vládou a teraz s novými vlastníkmi, 

ktorým bola udelená skupina ILVA výnosom z 5. júna minulého roku. Ich konštruktívny 

prístup, a to nielen v záujme pracovníkov, ale aj celého územia, vychádza z jedného 

                                                 
1 V tomto zmysle pozri aj pripomienky ARPA Apúlia zo 4. septembra 2017 k žiadosti o integrované 

environmentálne povolenie (AIA) nových opatrení a zmien plánu opatrení a činností na ochranu životného 

prostredia a zdravia schválenú výnosom predsedu vlády 14. marca 2014 na prevádzku závodu, a ak je to 

potrebné, predĺženia lehôt na vykonanie príslušných požiadaviek. V týchto pripomienkach sa okrem iného 

zdôrazňuje, že sanačné opatrenia, ktoré už boli stanovené v rámci výnosu predsedu vlády zo 14. marca 2014 

(ktorého účinnosť bola stanovená na obdobie do júna 2017 a následne predĺžená do septembra 2017), budú 

ukončené až v auguste 2023. Vzhľadom na to, že väčšina z týchto zásahov je potrebná na splnenie ustanovení 

BAT sektora 1 [„vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. februára 2012, ktorým sa stanovujú závery o najlepších 

dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele v súlade so smernicou 2010/75/EÚ o priemyselných 

emisiách], je potrebné pripomenúť, že akýkoľvek odklad sanácie v rámci závodu by viedol k výhodám pre podnik 

a nákladom na životné prostredie a verejné zdravie. Takisto treba pripomenúť, že prevádzka oceliarne bez 

dodržiavania ustanovení BAT v sektore alebo pri ich čiastočnom dodržiavaní by mohla zakladať prípadné 

nesplnenie povinnosti na úrovni Únie. 
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predpokladu: bezpodmienečného dodržiavania environmentálneho plánu, ktorý zahŕňa 

zakrytie ťažobných parkov, ktoré nemožno odkladať donekonečna (23. augusta 2023 podľa 

plánu AM-Investco). 

V tejto súvislosti Francesco Rizzo z USB (základná odborová únia) po tom, ako zdôraznil, 

že prehliadka oceliarní vedená technikmi a manažérmi závodu ILVA bola vykonaná tak, že sa 

vynechali zariadenia, kde ľudia trpia a chorľavejú (podľa USB sa situácia zhoršila počas 

mimoriadnej správy), pripomenul, že už pred 5 rokmi minister talianskej vlády sľúbil zakrytie 

do 6 mesiacov. V skutočnosti za celý ten čas bolo jediným riešením zavrieť okná, držať deti 

doma a tváriť sa, že počas dní s protivetrom sa vo štvrti Tamburi nič nedeje. Všeobecnejšie 

povedané, podľa zástupcov zamestnancov sa environmentálne sanačné zásahy v závode majú 

realizovať v plnom rozsahu počnúc naliehavou situáciou v súvislosti s azbestom (prítomný 

v závode v množstve presahujúcom 4 000 ton), pričom sa nesmie opomenúť žiaden 

z aspektov. Zdravie je spolu s otázkou životného prostredia na prvom mieste v rámci 

požiadaviek odborových zväzov, vláda by podľa nich preto mala použiť 1,1 miliardy EUR 

získaných od bývalého súkromného vlastníka (skupina Riva) na transparentné a účinné 

projekty sanácie, ktoré by eliminovali ujmy na zdraví pracovníkov a občanov. Pokiaľ ide 

o budúcnosť oceliarskeho priemyslu v Tarente, obchodný plán musí viesť k inovácii 

súčasného výrobného procesu a čo sa týka zamestnanosti, plánované prepúšťanie zo strany 

spoločnosti AM-Investco by bolo ďalšou ranou k už existujúcim škodám na životnom 

prostredí a zdraví. Nielen pracovníci závodu ILVA, ale aj tisíce pracovníkov dodávateľských 

a pridružených firiem už utrpeli v dôsledku znižovania zamestnanosti. V Tarente sa celé 

hospodárstvo odvíja od tohto závodu a už v roku 2008, po dočasnom prepustení pracovníkov 

ILVA, viedla kríza k zatvoreniu viac ako 3 000 obchodov. 

Na otázky delegácie o prioritách pracovníkov a ich podpore alternatívnych možností pre inú 

priemyselnú budúcnosť – konkrétne premeny závodu na výrobu energie z obnoviteľných 

zdrojov alebo smerom k obehovému hospodárstvu atď., odpovedal Francesco Brigati 

(FIOM) jednoznačne: Nie sme ochotní tolerovať závod ILVA bezpodmienečne. Posúdenie škôd 

na zdraví, najmä rizika nádorových ochorení, ktoré sa síce zmenšilo, ale stále je veľmi vysoké 

pre ženy, mužov i deti, nás vedie k riešeniu dilemy medzi prácou, zdravím a životným 

prostredím; takže v prípade, ak by vláda a nový nadobúdateľ ArcelorMittal mali zaviesť 

rovnaký výrobný model ako v minulosti na dosiahnutie vysokej úrovne zamestnanosti 

(10 000), našou reakciou by bolo absolútne odmietnutie1. 

 

Vincenzo Cesareo, prezident spoločnosti Confindustria Taranto, je presvedčený o schopnosti 

spoločnosti AM-Investco vyrábať oceľ ekologicky šetrným spôsobom aj v Tarente. Niektoré 

opatrenia už boli aj vykonané a na rozdiel od predchádzajúceho vlastníka (Riva), ktorý 

špekuloval s rozdielom medzi nákladmi na suroviny a cenami hotových výrobkov, nový 

prevádzkovateľ v krátkom čase ukáže, že bude schopný vyrábať efektívne a účinne v rámci 

úplného cyklu. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, ktoré prežili krízu, sú už na ceste 

k obchodným modelom, ktoré sú komplementárne vo vzťahu k oceliarstvu, vďaka 

diverzifikácii a vynikajúcim výsledkom v oblasti procesov údržby a projektovania a inovácií 

v rôznych oblastiach, ako je napríklad letecký priemysel a kozmonautika, lodné konštrukcie, 

vonkajšie LED osvetlenie a výroba vodíkového paliva z obnoviteľných zdrojov energie. 

                                                 
1 Toto stanovisko zopakoval 5. septembra 2017 (lehota na predloženie pripomienok ministerstva životného 

prostredia k návrhu integrovaného environmentálneho oprávnenia predloženému spoločnosťou AM-Investco 

v júli minulého roku) zástupca FIOM-CGIL týmito slovami: „Návrh nezaručuje ochranu zdravia vnútri ani mimo 

závodu.“ 
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Confindustria však pripomína, že nielen pracovníci a miestni obyvatelia zaplatili vysokú cenu 

za environmentálne a súdne okolnosti prevádzky závodu ILVA. Aj mnoho podnikov utrpelo 

stratu celkovo vo výške 150 – 180 miliónov EUR, a to prostredníctvom pôžičiek, ktoré 

neuhradil ani štát po zavedení mimoriadnej správy. Confindustria preto žiada, aby sa ďalej 

nebránilo ich úhrade. 

 

Luca Lazzaro, prezident spoločnosti Confagricoltura Taranto, poukazuje na to, že aj 

v odvetví poľnohospodárstva mnohé podniky utrpeli straty v dôsledku núdzovej situácie 

v oblasti životného prostredia, a to natoľko, že spoločnosť Confagricoltura sa stala 

poškodeným v trestnom konaní o „odpredanom životnom prostredí“ z dôvodu priamych škôd 

na živočíšnej (hovädzí dobytok zabitý v dôsledku kontaminácie) a rastlinnej výrobe (pôda, 

ktorú už nebolo možné obhospodarovať na poľnohospodárske účely) v oblasti okolo závodu.  

Vznikli však aj nepriame škody na úrovni provincie, napríklad na výrobkoch mliekarenského 

alebo ovocinárskeho priemyslu (tarentská provincia má v Európe prvenstvo v pestovaní 

hrozna a klementínok). Výrobcovia majú obrovské problémy s udržaním 

konkurencieschopnosti napriek výrazným investíciám do vidieckeho cestovného ruchu 

(napr. reštrukturalizácia fariem) a nemajú prospech ani z finančných prostriedkov v rámci 

programu na rozvoj vidieka, pretože územie ich obce bolo zaradené do kategórie mestských 

centier alebo sa nachádza v dolnej časti zoznamu obcí s prístupom k regionálnemu 

financovaniu. Podobne existuje potreba investovať finančné prostriedky do propagácie 

typických výrobkov pomocou nevyhnutných mediálnych kampaní. Na záver možno pozitívne 

zhodnotiť, že v potravinárskom priemysle vzrástla zamestnanosť o 9 % (údaj, ktorý možno 

vysvetliť veľkosťou prežívajúcich podnikov, čo sa môže týkať až 1 500 zamestnancov) 

a výrobky, ako sú  „Primitivo di Manduria” z provincie na východ od Tarentu (červené víno, 

1. miesto v Taliansku), sú vlajkovou loďou tohto zeleného hospodárstva. 

 

O 17.00 h popoludní vypočutia dosiahli vrchol, keď odzneli výpovede niektorých signatárov 

petícií, ako aj občanov a mimovládnych organizácií, ktoré ich podporujú1. 

Pani Violante Sion predložila v roku 2012 petíciu č. 2207/13. Odvolávajúc sa na článok 3 

Zmluvy o EÚ, v ktorom sa ako jeden z hlavných cieľov Únie uvádza „vysoká úroveň ochrany 

a zlepšenie kvality životného prostredia“, predkladateľka petície pripomenula: Toto nebolo to, 

na čo som myslela, keď som písala petíciu, pretože v Tarente umierame! Oceliareň neustále 

znečisťuje ovzdušie, pôdu a podložie. Zatiaľ čo my hovoríme, diskutujeme, rozmýšľame, ľudia 

– najmä deti, chorľavejú a zomierajú. Deti a všetci občania Tarentu majú právo žiť. Ako 

odpoveď na pozvánku, ktorou ste sa na nás obrátili, aby sme „vám navrhli“ ďalší postup, vás 

žiadam: sledujte konanie o „odpredanom životnom prostredí“, v rámci ktorého vyšetrovanie 

potvrdzuje, že spolužitie oceliarne a života v Tarente je nemožné.2 

Pani Antonia Battaglia, zastupujúca združenie Peacelink, na podporu prvej petície 

č. 760/2007 zdôrazňuje symbiotický vzťah medzi mestom Tarent a závodom ILVA, ktorý by 

                                                 
1 Pozri v prílohe II anglickej verzie všetkých zverejnených výpovedí/dokumentov alebo v ich častiach. 

 
2 Konanie o tzv. odpredanom životnom prostredí sa začal 17. mája 2016, ešte stále prebieha pred trestným súdom 

prvého stupňa v Tarente a zahŕňa 44 fyzických osôb a tri spoločnosti: Riva Fire, Ilva a Riva Forni Elettrici). 

Vyšetrovanie „odpredaného životného prostredia“ sa začalo v roku 2009 na základe sťažností 

environmentálnych združení v Tarente vrátane združenia Peacelink a v júli 2012 viedlo ku konfiškácii oceliarne, 

pozri aj prílohu III A. 

 



 

CR\1151674SK.docx 15/36 PE610.868v04-00 

 SK 

mal občanom zabezpečiť pracovné miesta a bohatstvo, a pripomína na jednej strane postup 

v rámci vyšetrovania trestného činu, keď v roku 2008 Peacelink otvoril otázku dioxínov 

(s analýzou syra „Pecorino”), a na druhej strane prvý postup v prípade nesplnenia povinnosti, 

ktorý Komisia začala v septembri 2013, a následné odôvodnené stanoviská z októbra 2014 

a z januára 2016 z konania proti Taliansku za neoprávnene poskytnutú štátnu pomoc1, 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že uplynuli tri roky prieťahov zo strany útvarov Komisie, 

zatiaľ čo medzitým sa v Tarente zaznamenal nárast prípadov hospitalizácií (o 24 %) z dôvodu 

respiračných ochorení detí zo štvrte Tamburi, ako aj úmrtí v dôsledku nádorových 

a kardiovaskulárnych ochorení. V tejto súvislosti sa v aktualizovanej štúdii koordinovanej 

Dr. Forastierom o stave úmrtnosti v Tarente uvádza, že zvýšenie častíc priemyselného pôvodu 

má dlhodobý (nádorové ochorenia), ako aj okamžitý (infarkty) vplyv na zdravie. Odkedy 

talianske justičné orgány skonfiškovali zariadenia prevádzkované za horúca (júl 2012) 

a o niekoľko mesiacov neskôr (december 2012) bolo obnovené právo na ich užívanie 

výnosom vlády (1. výnos na záchranu ILVA), došlo k spomaleniu kontrol zo strany 

talianskych i európskych orgánov, ktoré postupne jednotlivými výnosmi (spolu ich bolo 10) 

udelili závodu ILVA povolenie na obnovenie zakázanej výroby. 

Nie je zabezpečené zakrytie ťažobných parkov a chodníkov v celom závode. Aktualizácie 

správ ISPRA boli zverejnené so značným oneskorením. Z tohto dôvodu žiadame, aby súčasná 

FFV vypracovala odporúčania v podobe správy Komisie, aby sa obnovil právny štát; 

aby taliansky štát dodržiaval právne predpisy; aby Európsky parlament pri výkone svojich 

právomocí kontroly Komisie vyzval Komisiu na extrémnu opatrnosť pri monitorovaní procesu 

vypracovania integrovaného environmentálneho oprávnenia na základe nového ekologického 

plánu spoločnosti ArcelorMittal. Žiadame, aby na základe modelu komisií vytvorených 

v rámci závodu ArcelorMittal a Florange (Lorraine, Francúzsko) boli do činnosti komisie, 

ktorá bude kontrolovať správy a vydávať stanoviská, zapojení aj občania. V tejto súvislosti 

vyjadrujeme výhrady k obchodnému plánu AM Investco, ktorého cieľom je zvýšiť výkon 

až na 8 miliónov ton v roku 2024 a súčasne znížiť zamestnanosť (5 až 6 tisíc nadbytočných 

pracovných miest), ako aj k environmentálnemu plánu, ktorý sa má realizovať v rozpätí 

5 rokov (do roku 2023) s nepatrnou sumou (1,14 miliardy EUR) v porovnaní s potrebným 

typom zásahu, keďže v roku 2013 súd odhadol sumu potrebnú na odstránenie škôd 

na životnom prostredí na 8,1 miliardy EUR.“ 

Fabio Millarte, predseda WWF Taranto, sa vyjadril rezolútne: Záchrana závodu ILVA – 

priemyslu devätnásteho storočia, ktorý doteraz využíva uhlie – nezachráni Tarent. Vyjadruje 

však poľutovanie nad tým, že kríza zamestnanosti v závode ILVA (v meste, kde bolo 75 tisíc 

nezamestnaných, najmä mladých ľudí, a to aj v čase, keď sa v závode pracovalo na plný 

výkon) odsúva do pozadia problém absencie mestskej zelene a všeobecne zhoršenia kvality 

života. 

Lunetta Franco, predsedníčka Legambiente TA, odsudzuje úplný nedostatok transparentnosti 

postupu prevodu závodu ILVA na spoločnosť AM Investco, o ktorom unikli len správy 

z mediálnych zdrojov.  A skutočne, zatiaľ čo najvýznamnejšie zásahy v rámci 

environmentálneho plánu sú odložené do roku 2023, na jednej strane v pláne spoločnosti 

ArcelorMittal niet ani stopy po harmonograme, pričom hrozí, že časom sa zistí, že nedošlo 

                                                 
1 Pozri: Tlačová správa Európskej komisie z 21. decembra 2017: „Európska komisia ukončila dôkladné 

vyšetrovanie podporných opatrení pre oceliareň ILVA S.p.A. Dospela k záveru, že dve pôžičky poskytnuté 

Talianskom v roku 2015 na podporu spoločnosti ILVA zahŕňali nezákonnú štátnu pomoc. Taliansko teraz musí 

túto neoprávnenú výhodu vo výške približne 84 miliónov EUR vymôcť od spoločnosti ILVA späť. 
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k žiadnemu pokroku, a na druhej strane veľkou neznámou je aj plán sanácie 

a dekontaminácie, ktoré budú riadiť vládni komisári z peňazí získaných od bývalých 

vlastníkov (skupina Riva). Združenie Legambiente sa tiež obáva tlakov na zrýchlenie postupu 

opätovného otvorenia integrovaného environmentálneho oprávnenia; týmto spôsobom bude 

ešte problematickejšie zapojenie občanov a združení do procesu udelenia povolenia. 

Preto žiada Komisiu, aby od talianskej vlády požadovala transparentné informácie o všetkých 

postupoch, a najmä aby sledovala postup vypracovania nového integrovaného 

environmentálneho oprávnenia a požadovala urýchlenie uskutočnenia najnaliehavejších 

zásahov: zakrytie ťažobných parkov a rekonštrukciu koksovní.  

Leo Corvace zo združenia Legambiente hovoril o námietkach združenia voči projektu Tempa 

Rossa v závode ENI, ktorý sa vyznačuje logikou využívania neobnoviteľných zdrojov 

a plytvania prírodnými zdrojmi, ktorú v súčasnosti už nie je možné presadzovať. Konkrétne 

ide o neprijateľné zvýšenie nebezpečenstva veľkých havárií (s vysokou úmrtnosťou 

v dôsledku rozptýlenia horľavých plynov a blízkosti železničnej trate a palivových nádrží). 

Roberta Villa a Maria Teresa d’Amato vysvetlili základné zásady výboru Taranto Lider 

(zriadený v roku 2011): nemožnosť uplatnenia zásad ekologickej kompatibility v odvetví 

ťažkého priemyslu, uplatnenie zásady predbežnej opatrnosti a primárnej prevencie v oblasti 

zdravia, prekonanie súčasných priemyselných scenárov, uzavretie znečisťujúcich 

priemyselných zón a sanácia kontaminovaných oblastí a napokon hospodárska a kultúrna 

transformácia (prostredníctvom koncertov, divadelných predstavení atď.). Zároveň sa výbor 

stal vedúcim mediálnej kampane o endometrióze, čím zabezpečil aj hlas žien. Ide o ochorenie, 

ktoré deformuje a ničí ženské reprodukčné orgány, v najzávažnejších prípadoch spôsobuje 

neplodnosť, pričom jeho pôvodcom sú dioxíny a polychlórované bifenyly, ktoré na pobreží 

Iónskeho mora vypúšťa závod ILVA. Vychádzajúc z konzultácií s právnymi expertmi v rámci 

konania o „odpredanom životnom prostredí“ (2011) a z ich reakcií vo forme odporúčaní 

vypracovať analýzu o možnom vplyve dioxínov na reprodukčné zdravie v oblasti mesta 

Tarent, sa výbor Taranto Lider môže v súčasnosti opierať o aktualizované štúdie, ako je 

kohortová štúdia koordinovaná Dr. Forestierim z októbra 2016, v ktorej sa uvádza 10 % riziko 

vystavenia vplyvu SO2 (oxid siričitý), pokiaľ ide o endometriózu, s vrcholnou hodnotou 

14 % vo štvrti Paolo VI. Výbor preto podal 12. januára 2013 sťažnosť, v ktorej žiadal, aby súd 

vykonal vyšetrovanie ťažkej a zavinenej ujmy na zdraví v prípadoch uvedeného ochorenia 

v príčinnej súvislosti s priemyselným znečistením. 

Medzitým výbor podporoval návrh regionálneho zákona, podľa ktorého sa endometrióza 

uznáva ako chronické ochorenie spôsobujúce invaliditu, poskytuje sa bezplatné psychologické 

poradenstvo, ako aj ambulantná liečba pre pacientky a zriaďuje sa osobitná regionálna 

evidencia (spustila tiež petíciu online, ktorá získala 1 700 podpisov). Regionálny zákon 

č. 40 o opatreniach na ochranu žien postihnutých endometriózou bol vyhlásený 8. októbra 

2014 a výbor bojuje o jeho čo najskoršie vykonávanie. Dňa 23. februára 2016 sa mu podarilo 

vytvoriť Regionálne stredisko pre monitorovanie endometriózy. Medzitým sa v ďalších 

štúdiách (IESIT, Biomonitoring ISS) preukázali vysoké hodnoty koncentrácie kontaminantov 

spojené s významným zvýšením rizika u žien vo vekovej skupine 20 – 33 rokov v meste 

Tarent a obci Statte, čo sa rovná 3,5-násobku regionálneho priemeru, ako aj vo vekovej 

skupine 30 – 34 rokov, kde existuje o 27 % vyššie riziko v porovnaní s regionálnym 

priemerom. 
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Združenie Taranto-Lider bojuje na dvoch frontoch: na jednej strane za zvrátenie trendu 

nárastu počtu prípadov neplodnosti žien a na druhej strane za lepšie vyhliadky na zamestnanie 

pre mladých ľudí, ktoré nebudú skreslené prítomnosťou najväčšej oceliarne, ale budú 

založené na znalosti skutočných možností zamestnania na území Tarentu a budú podporovať 

ich podnikateľské zručnosti s cieľom zveľadiť bohaté historické, umelecké, kultúrne 

a krajinné dedičstvo Tarentu. Vznikli tak projekty mentálnej, kultúrnej a hospodárskej 

premeny, v rámci ktorých sa už od školských lavíc vytvorili ocenené grafické a multimediálne 

diela alebo nápady, ktoré sa zameriavajú na komunikáciu a marketing, vytváranie značky 

Tarent s ohľadom na nové hospodárstvo založené na cestovnom ruchu a tradičných remeslách 

spojených s morom. Tarent nie je len ILVA a ENI. Ten skutočný Tarent, ktorého krása sa drží 

v utajení a je taký krásny, že môže rozbúchať srdce1, bude môcť získať späť svoju budúcnosť 

len čerpaním zo svojej minulosti ako kultúrneho mesta.  

Aj Marco De Bartolomeo, predseda združenia „Taranto, città spartana“, takisto nesúhlasí 

s reputáciou mesta ako synonymu závodov ILVA a ENI. Poznamenal, že ILVA je len hosťom, 

kým mesto je niečo iné. Vychádza z trpkého konštatovania: v roku 2012, keď sa závod ILVA 

ešte nezmietal v búrke vyšetrovaní a stíhaní, priemyselný sektor tvoril 14 % HDP mesta, 

ale cena, ktorú mesto zaň zaplatilo, je nevyčísliteľná: stačí pomyslieť na pokles cien domov 

vo štvrti Tamburi, zničenie slávok jedlých jedmi v Mar Piccolo, zdravotné výdavky na liečbu 

nádorových ochorení, pričom v takom kontexte sa rast HDP prepadáva o 20 % a trpeli tým 

obyvatelia štvrtí susediacich so závodom. V tejto ťažkej situácii sa našli ľudia, ktorí videli 

v cestovnom ruchu záchranné lano, ale v meste chýbala infraštruktúra, vnímanie potenciálu 

bolo slabé, atrakcie boli málo viditeľné v scenérii temných farieb. 

Zrodila sa tak myšlienka prieskumu o Tarente medzi oslovenými ľuďmi zo štyroch kútov 

sveta: New York, Moskva, Sydney a Rio. Niektorí si zamieňali Tarent s Torontom, ale iným sa 

rozjasnilo, len čo sa prišlo na prívlastok „sparťanský“, pretože antický Tarent bol jedinou 

kolóniou Sparťanov. A sparťanská značka je taká rozšírená, že má 5-násobný potenciál značky 

Eiffelovej veže; vo svete je viac ako 3 500 univerzít, podnikov pôsobiacich v sektoroch 

poľnohospodárstva, priemyslu a poskytovania služieb alebo v pokročilom terciárnom sektore, 

ktoré využívajú značku Sparty. Na základe toho vznikol projekt s cieľom priniesť do Tarentu, 

prvýkrát v októbri 2016, Spartan Race, celosvetovo známu súťaž v behu cez prekážky, ktorá 

prilákala 12 000 športovcov a pri regionálnych investíciách vo výške 35 000 EUR vytvorila 

v priebehu dvoch dní rekordne vysoké príjmy. Kľúč k tomuto úspechu? Dedičstvo Sparty pre 

jej potomkov: duch človeka, ktorý sa nikdy nevzdáva a čelí problémom, pričom udržuje 

pevné spoločenstvo, kompaktné ako sparťanská falanga. 

Na záver stretnutia predložil Alessandro Marescotti, predseda združenia Peacelink, 

dokumentáciu, ktorá obsahuje súbor aktuálnych vedeckých informácií o mnohých bodoch 

týkajúcich sa udalostí spojených so závodom ILVA (od súčasnej zvýšenej toxicity prachu 

v Tarente cez jeho vplyv na inteligenciu detí vo štvrti Tamburi, zvýšené riziko infarktu 

a mozgovej príhody počas veterných dní, najmä od 7. do 9. hodiny ráno, až po neuplatnenie 

                                                 
1 Poetka Alda Merini to vyjadrila týmito veršami (Non vedrò mai Taranto bella – Už nikdy neuvidím krásny 

Tarent): Non vedrò mai Taranto bella – non vedrò mai le betulle né la foresta marina: l'onda è pietrificata e le 

piovre mi pulsano negli occhi. (Už nikdy neuvidím krásny Tarent – už nikdy neuvidím brezy ani morský les: vlna 

skamenela a v očiach sa mi odrážajú chobotnice.) 
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sankcií za nedodržanie ustanovení integrovaného environmentálneho oprávnenia, ktorých 

lehoty sa predlžujú vládnym výnosom). 

 

19. júla 2017 dopoludnia 

Delegáciu privítal riaditeľ rafinérie Remo Pasquali, vedúci inštitucionálnych vzťahov ENI 

Francesco Manna a Eugenio Lopomo, zamestnanec zodpovedný za projekt Tempa Rossa 

(oblasť Alto Sauro v srdci provincie Basilicata). Virtuálnej návšteve (keďže všetky plánované 

projekty sú v súčasnosti len na papieri) predchádzali dva stručné brífingy o bezpečnostných 

a environmentálnych normách, o začlenení rafinérie do regiónu a o hlavných bodoch projektu 

Tempa Rossa. 

Pokiaľ ide o rafinériu: 

 Dotknuté oblasti predstavujú v priemyselnej oblasti plochu s rozlohou približne 275 

hektárov, ktorú rozdeľuje cesta 1. triedy 106 na dve oblasti: severnú, kde sa nachádzajú 

zariadenia, a južnú, kde sa nachádza sklad na skladovanie zásob surovej ropy, 

polotovarov a hotových výrobkov. Závod patrí, podobne ako ILVA, do rovnakej oblasti 

vymedzenej národným záujmom; 

prímorská zóna, ktorú tvorí prístavisko, podlieha vládnej koncesii; má 4 kotviská: vnútorné 

pre lode do 15 tisíc ton nosnosti, vonkajšie pre lode do 30 tisíc ton;  

 rafinéria transformuje surovú ropu, ktorú privážajú lode z mimoeurópskych ložísk alebo 

ktorá sa privádza ropovodom z Val d’Agri v provincii Basilicata; v jej priestoroch je 

sklad so 135 zásobníkmi na skladovanie surovej ropy, polotovarov a hotových výrobkov; 

 jej spracovateľská kapacita je 6,5 milióna ton ročne a po dokončení projektu Tempa 

Rossa zostane nezmenená; Hlavnými výrobkami sú: propán, bután, zmes LPG, benzín, 

nafta, letecký benzín, vykurovacie oleje a bitúmen; 

 závod je certifikovaný v súlade s medzinárodnou normou ISO 14001 a získal registráciu 

EMAS v súlade s nariadeniami (ES) č. 761/2001 a (ES) č. 196/06; 

Základné štatistické údaje: 

 433 zamestnancov ENI (údaje aktualizované k 30. júnu) a s pracovníkmi tretích strán 

až do 600 osôb denne, viac ako 1 000 osôb počas úplných odstávok (napr. 1 500 osôb 

pred dvoma mesiacmi počas 50 dní) z dôvodu údržby; 

 investície v období rokov 2011 – 2014: 150 miliónov EUR; a na roky 2015 – 2018 

ďalších 102 miliónov EUR, okrem projektu Tempa Rossa. 

Úvod k projektu Tempa Rossa (T.R.): 

Ropné ložisko Tempa Rossa objavila v roku 1989 spoločnosť Fina (belgická spoločnosť, 

ktorá sa zlúčila s francúzskou spoločnosťou Total); spoločnosť Total odkúpila v roku 2002 

od spoločnosti ENI 25-percentný podiel z koncesie Gorgoglione (podľa názvu obce, na území 

ktorej sa nachádza Tempa Rossa, v lukánskom kraji (dnes Basilicata), ktorý bol kedysi 

domovom zločincov). Spoločnosť Total je teda vlastníkom 50 % vyťaženej surovej ropy 
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a po 25 % patrí spoločnosti Shell a japonskej spoločnosti Mitsui. Surová ropa z Val d’Agri sa 

privádza do rafinérie v Tarente existujúcim ropovodom s dĺžkou 136 km (96 km v Basilicate), 

ktorý patrí spoločnosti S.O.M. (v ktorej má spoločnosť ENI 70 % podiel a spoločnosť Shell 

30 % podiel). Spoločnosť Total postaví prípojku s dĺžkou 8 km od ropného strediska T.R. 

až po ropovod. Prevádzkovanie rafinérie v Tarente, postavenej v roku 1964 z iniciatívy 

talianskej pobočky spoločnosti Shell Italiana, ktorá ju prevádzkovala až do roku 1975, prešlo 

na spoločnosť Agip Petrol, ktorá sa v roku 2003 pretransformovala na spoločnosť ENI S.p.A. 

Projekt T.R. sa týka len logistiky, nemá vplyv na bežný cyklus rafinérie a je rozdelený zhruba 

na tieto fázy: 

 Výstavba dvoch nových zásobníkov s celkovou kapacitou 180 000 m3 (120 000, 

resp. 60 000 m3) a predĺženie existujúceho prístaviska s dĺžkou 2 km o ďalších cca 515 m 

výstavbou platformy pre ropné tankery vo fáze nakládky; 

 Ďalšie súvisiace diela: nová prečerpávacia stanica na prepravu surovej ropy, nové 

prepravné trate zo zásobníkov do prístaviska, systém na spracovanie a rekuperáciu pár, 

ktoré sa uvoľňujú počas nakládky lode, a zariadenia na predchladenie surovej ropy 

(ktorej teplota sa musí znížiť zo 60 °C v rafinérii, aby sa mohla uskladniť v zásobníkoch); 

 Projekt je v súlade s rozhodnutím CIPE (medziministerský výbor pre hospodárske 

plánovanie) č. 121 z 21. decembra 2001, ktorým sa povoľuje ložisko T.R., 

a s regionálnym energetickým a environmentálnym plánom (PEAR), a je certifikovaný 

v súlade s EMAS a ISO 14001; 

 Projekt má všetky potrebné povolenia v oblasti ochrany životného prostredia 

a bezpečnosti. Postup analýzy vplyvu na životné prostredie sa ukončil v roku 2011 tým, 

že talianske Ministerstvo životného prostredia, krajiny a mora vydalo integrované 

environmentálne oprávnenie, v ktorom stanovilo 5 podmienok, ktoré boli splnené 

pred začatím výstavby. Od júna 2015 prebieha proces schvaľovania jednotného povolenia 

(AUA), ktorý vykonáva Ministerstvo hospodárskeho rozvoja (MISE)*; v roku 2013 

vydal regionálny technický výbor pozitívne stanovisko k projektu, pokiaľ ide o jeho 

realizovateľnosť1;  

 ďalšie povolenia, ktoré zatiaľ neboli vydané: štátna koncesia na predĺženie prístaviska, 

súhlas s výstavbou technickej infraštruktúry, ktorý doposiaľ odmietalo vydať jednotné 

kontaktné miesto mestského úradu v Tarente pre hospodársku činnosť (SUAP);  

 Hlavné aspekty environmentálnej zlučiteľnosti a zmierňujúce opatrenia v oblasti 

životného prostredia, pokiaľ ide o emisie do ovzdušia: použitie najlepších dostupných 

                                                 
1 AUA je jednotné environmentálne povolenie zavedené zákonom č. 35/12 a legislatívnym dekrétom č. 59 z 13. 

marca 2013, ktoré v sebe zahŕňa rôzne environmentálne povolenia ustanovené sektorovými právnymi predpismi, 

ako je napr. legislatívny dekrét č. 152/06. Regionálny technický výbor, zriadený v rámci Regionálneho 

riaditeľstva požiarnej ochrany, verejnej záchrannej služby a civilnej ochrany, je regionálnym poradným orgánom 

pre otázky predchádzania požiarom a vypracúva najmä hodnotenie projektov v rámci postupu vydávania 

certifikátov protipožiarnej prevencie pre priemyselné podniky. Bol zriadený legislatívnym dekrétom č. 334/99, 

ktorým sa transponovala smernica 96/82/ES (tzv. Seveso II) o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií 

s prítomnosťou nebezpečných látok. Legislatívny dekrét č. 334/99 bol od júla 2015 zrušený legislatívnym 

dekrétom č. 105/2015 prijatým v rámci vykonávania smernice 2012/18/EÚ (tzv. Seveso III). 
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techník (BAT), a to najmä pokiaľ ide o dvojité tesnenia čerpadiel a plávajúce strechy 

zásobníkov, nový systém rekuperácie pár so systémom konečného spaľovania, ktoré vedú 

k 99,5 % účinnosti znižovania emisií prchavých organických látok (VOC), ako aj 

prepojenie s plánom na monitorovanie ovzdušia a prepojenie siete s jednotkami ARPA 

Apúlia na meranie hladiny ozónu1. V oblasti ochrany vodných zdrojov sa plánujú 

zaviesť: chladiace systémy s uzavretým okruhom na zabránenie odčerpávania morskej 

vody; zber a rekuperácia dažďovej vody z novej platformy; pripojenie kanalizácie 

k čistiarni rafinérie; v oblasti ochrany pôdy a podložia boli vykonané činnosti sanácie 

a výstavby zásobníkov s dvojitým dnom; pokiaľ ide o sedimenty a morský ekosystém, 

vykonal sa rad opatrení pred začatím realizácie diela, počas jeho realizácie a po jeho 

realizácii; pokiaľ ide o hluk, vykonali sa opatrenia na minimalizáciu emisií hluku, napr. 

pri umiestňovaní pilót v priestore prístaviska; 

 Osobitný plán monitorovania sa vypracuje pre biotopy a druhy v okolí rafinérie, na ktoré 

sa vzťahuje ochrana v rámci siete Natura 2000. Pokiaľ ide o opatrenia v oblasti ochrany 

krajiny, zníži sa dno nových zásobníkov, nebude dochádzať k únikom pár z veží 

chladiaceho zariadenia a vykonajú sa práce na zmiernenie vizuálneho vplyvu 

a regeneráciu krajiny; 

 Náklady na investíciu predstavujú 300 miliónov EUR, ktoré sú rozdelené takto: 

30 miliónov EUR na inžinierske práce, 105 miliónov EUR na nákup materiálu a 165 

miliónov EUR na stavebné práce; 

 Po vydaní AUA budú práce trvať približne 24 mesiacov a bude sa v rámci nich 

zamestnávať 250 pracovných jednotiek denne s maximálnym počtom 460 jednotiek; 

 Boli navrhnuté 4 kompenzačné opatrenia: nákup autobusov na metánový pohon, 

inštalácia fotovoltaických panelov na budovách v meste Tarent, rozvoj a propagácia 

MarTa (národné archeologické múzeum), zabezpečenie a modernizácia vládneho paláca 

(prefektúra) a hudobného inštitútu Paisiello. 

Na záver prezentácie F. Manna zopakoval, že ENI je držiteľom všetkých povolení a kladných 

stanovísk vydaných technickými úsekmi všetkých príslušných orgánov a že nevydanie AUA 

je spôsobené len politicky motivovaným postojom regiónu Apúlia, ktorý nepotvrdil dohodu.2  

                                                 
1 V súlade s analýzou vplyvu na životné prostredie integrovaného environmentálneho oprávnenia 

z 27. októbra 2011 dôjde nielen k zníženiu emisií vo výške 36 ton ročne, ktoré predpokladal pôvodný projekt 

skladovania a nakládok v Tempa Rossa, ale vďaka inovatívnym technológiám na rekuperáciu pár z uhľovodíkov 

používaných pri nakládkach ropných tankerov sa dosiahne aj konečné zníženie emisií VOC v rafinérii o 28 ton 

ročne v porovnaní so situáciou pred realizáciou diela, pričom celkovo sa dosiahne zníženie o 64 ton ročne. 
2 Vláda sa ujala dokumentácie Tempa Rossa po zlyhaní dohody s regiónom, ktorý povedal „nie“ projektu v časti 

nachádzajúcej sa na území mesta Tarent po predchádzajúcom hlasovaní Regionálnej rady z dôvodu, že by sa 

zhoršil vplyv na životné prostredie v meste, ktoré je už poznačené prítomnosťou závodu ILVA. Spoločnosť Total, 

ktorá prevádzkuje ropné ložisko v Basilicate spolu so spoločnosťami Shell a Mitsui, požiadala o povolenie 

na zastavenie prepravy vyťaženej surovej ropy do rafinérie v Tarente ropovodom z Val d’Agri, ktorá sa má 

namiesto toho prepravovať prostredníctvom desiatok cisterien denne do zariadení v Ríme a Falconara 

Marittima. Pozri články v denníku Il Sole 24 ore z 2. septembra 2017 a z 12. septembra 2017. Rok 

po poslednom nesúhlase regiónu Apúlia, pokiaľ ide o dopravu surovej lukánskej ropy do rafinérie v Tarente, 

spoločnosť Raffineria di Roma SpA, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti TotalErg, podala na 

ministerstvo životného prostredia žiadosť o povolenie prepravy surovej ropy z Corlette Perticari cisternami 

do Ríma, do logistického strediska, v ktorom sa činnosti rafinácie ukončili v roku 2012 a zostali iba činnosti 
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Počas návštevy boli poskytnuté informácie o podrobnostiach týkajúcich sa prevádzky 

hlavných zariadení, ako napríklad o „tepelnom krakovaní“ (proces tepelného rozkladu 

ťažkých benzínov); alebo, v rámci vodíkového procesu, o Clausovej jednotke na konverziu 

sírovodíka (H2S) na elementárnu síru, ako aj o tzv. molekulárnych sitách, ktoré čistia vodík 

od palivového plynu z rafinérie; o poľných horákoch rafinérie (3 v Tarente), ktoré v prípade 

núdze spália odpadový plyn z rafinérie a z niektorých zásobníkov na skladovanie surovej ropy 

(dopravenej ropovodom alebo podmorským potrubím pripojeným na ropné tankery v Mar 

Grande). Lepšie sa tak načrtla topografia existujúcich zariadení (ktoré cesta 1. triedy 106 

oddeľuje od skladu so zásobníkmi), najmä pokiaľ ide o trasu podzemného ropovodu, ktorý 

prechádza kopcom, zostupuje do siete potrubí, ktorá sa v údolí rozvetvuje a privádza surovú 

ropu do zásobníkov. Spresnil sa aj plán opatrení na realizáciu projektu T.R., ktoré sú 

s výnimkou rekultivácie pôdy zatiaľ len načrtnuté na papieri. Ide najmä o nové štruktúry 

pre siete na prepravu surovej ropy, čerpaciu stanicu a chladiace zariadenie, zásobníky 

s podobnou štruktúrou, akú majú už viditeľné zásobníky (hrádza odkaliska, plávajúca strecha, 

dvojité dno, systém na hasenie penou), ako aj budúcu platformu, vybavenú pre lode do 46 

tisíc ton nosnosti (čo spolu so zvýšením rýchlosti nakládok – z 1 000 na 3 000 m3 za hodinu – 

zníži čas prítomnosti lodí v prístave Tarent a riziká s tým spojené). Podobne, v rámci nového 

zariadenia na rekuperáciu pár sa budú používať najlepšie dostupné technológie, ktoré 

zabezpečia konečné zníženie vypúšťaných pár o 99,5 %. 

Napokon, na logistickej úrovni má veľmi významný vplyv neexistencia železničných 

pripojení alebo iných ropovodov, čo znamená, že existuje iba jedna alternatíva distribúcie 

produktov rafinérie pomocou lodnej prepravy, a to po ceste prostredníctvom cisterien. Ide 

o možnosť, ktorá je v poslednom čase čoraz relevantnejšia, ak MISE prijme žiadosť 

spoločného podniku Gorgoglione o povolenie prepravy všetkej denne vyťaženej surovej ropy 

v T.R. prostredníctvom 250 cisterien denne s cieľom dopraviť ju do skladov ENI v Pomezii 

(Lazio) alebo v Kalábrii. Bolo to predmetom rokovania na nedávnom stretnutí v Ríme (18. 

júla 2017) medzi Úradom predsedu vlády a predstaviteľmi ENI, ktorí počítajú s využívaním 

ložísk v T.R. od 2. štvrťroku 2018 (napriek tomu, že región Basilicata nesúhlasil a požiadal 

ministerstvo životného prostredia o začatie osobitného postupu analýzy vplyvu na životné 

prostredie1). V skutočnosti rafinéria v Tarente vyváža už v súčasnosti asi 600 hotových 

výrobkov cisterien denne a distribuuje ich všetkým ropným spoločnostiam na juhu Talianska 

(Apúlia, Basilicata, Kampánia, Kalábria a Molise).  

Posledné kolo rokovaní na prefektúre. 

Pani Daniela Spera, predkladateľka dvoch petícií týkajúcich sa projektu T.R., sa vo svojom 

príspevku zamerala na petíciu č. 1107/2011, ktorá bola predložená v mene výboru 

Legamjonici. Konkrétne sa zameriava na posledné (šieste) oznámenie členom 

z 30. júna 2017, v rámci ktorého Komisia zopakovala svoju základnú myšlienku, 

že „za súčasných podmienok, hoci nedošlo k porušeniu smerníc 2012/18/EÚ (Seveso), 

2010/75/EÚ (priemyselné emisie), 2001/42/ES (strategické environmentálne hodnotenie) 

                                                                                                                                                         
skladovania hotových ropných výrobkov. Ropa, ktorá dorazí do Ríma, bude prepravená prostredníctvom 

existujúceho ropovodu do nakladacích bójí spojených s pobrežným oddelením vo Fiumicine. Z tohto dôvodu 

spoločnosť Raffineria di Roma S.p.A. pripravila predbežnú environmentálnu štúdiu, ktorej cieľom je preukázať, 

že projekt nebude mať žiadny významný negatívny vplyv a že z tohto dôvodu nebude potrebný postup analýzy 

vplyvu na životné prostredie. Pozri článok v denníku Gazzetta del Mezzogiorno z 1. septembra 2017. 
1Pozri La Repubblica z 3. októbra 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/.  
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alebo 2011/92/EÚ (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), bude naďalej monitorovať 

situáciu“. 

Odvolávajúc sa na prieskum delegácie na mieste, predkladateľka petície zdôrazňuje: „Tieto 

nebezpečné zásobníky, ktoré lemujú veľmi rušnú cestu, sú pre obyvateľov nebezpečné. 

Ohlásili sme to Komisii v súvislosti s dodržiavaním smernice Seveso. Zistili sme, že jediným 

opatrením, ktoré musí Taliansko urobiť pre prípad nehody, je inštalácia špeciálnych 

elektronických panelov. Základnou otázkou je rešpektovanie bezpečnostných vzdialeností, 

čo zostáva nezosúladeným prvkom aj v rámci európskych právnych predpisov. Námorná 

doprava v tarentskom prístave (projekt T.R. predpokladá nárast o 90 tankerov ročne) povedie 

k zvýšeniu znečistenia Mar Grande, ako aj Mar Piccolo, ovplyvní aj energiu, ktorú dodáva 

čerpacia stanica závodu ILVA. 

Podľa smernice Seveso prevádzkovateľ musí poskytnúť regionálnemu technickému výboru 

záverečnú správu o bezpečnosti zariadení najmenej 6 mesiacov pred začiatkom prác. 

Regionálny technický výbor nám stále oznamuje, že ENI ju neposkytol a že nejde o povinnú 

požiadavku. Ak vezmeme do úvahy, že v Tarente boli zaznamenané aspoň dva významnejšie 

prípady výskytu tornád, vypočítali sme, že zariadenia by neodolali sile vetra s rýchlosťou 

vyššou ako 97,2 km/h (tornádo stupňa F2 sa rovná sile 180/250 km/h) – a to nie je nereálna 

možnosť!   

Pokiaľ ide o produkty rybolovu, a najmä o slávky, požiadali sme Komisiu, aby preskúmala 

vnútroštátne opatrenia v prípade kontaminácie rýb a aby jej útvary potvrdili, že sa v plnej 

miere vykonalo nariadenia o likvidácii lastúrnikov v Mar Piccolo. V prvom prípade sme 

získali vyhýbavé odpovede, pretože Komisia je, ako sa zdá, viac znepokojená samotným 

znečistením, ktoré je samo osebe neprijateľné, než dosahom znečistenia, pokiaľ ide 

o uvádzanie výrobkov na trh.. Pokiaľ ide o druhý aspekt, naše podozrenia sa potvrdili 

vyhlásením istého verejného činiteľa týkajúcom sa konania o „odpredanom životnom 

prostredí“, podľa ktorého bolo zlikvidovaných iba 141 z celkových 20 000 ton mušlí 

kontaminovaných dioxínom a polychlórovaným bifenylom1. 

V neposlednom rade ide o právo občana na prístup k informáciám o zdraví a životnom 

prostredí. Niekoľkokrát sme žiadali ASL v Tarente (oddelenie prevencie) o kópie protokolov 

o skúškach a výsledky analýz vzoriek slávok v období pred rokom 2008 a v období rokov 2014 

a 2015. Dokumenty týkajúce sa prvého obdobia sme získali až po žiadosti o sprostredkovanie 

zo strany Komisie, na ďalšie dokumenty stále čakáme. Vyzývame preto Výbor pre petície EP, 

aby sa sústredil na toto chronické neplnenie povinností orgánov zodpovedných 

za poskytovanie informácií o životnom prostredí občanom, čo podľa nášho názoru 

predstavuje systematické porušovanie Aarhuského dohovoru.2 

 

Pani Antonia Battaglia predstavila aspekty projektu ENI T.R., ktoré od roku 2015 dôsledne 

sleduje aj združenie Peacelink, ktoré v spolupráci so združením COVA Contro (združenie 

dobrovoľníkov v oblasti ochrany životného prostredia v regióne Basilicata) poskytlo 

Európskej komisii celý súbor údajov, ktoré preukazujú, že v Basilicate už došlo 

ku kontaminácii podzemných vôd a potravinového reťazca. Reakcia z Bruselu je, žiaľ, stále 

dosť neuspokojivá. Vzhľadom na nadmernú opatrnosť Komisie, pokiaľ ide o konštatovanie 

                                                 
1 Pozri vydanie denníka Gazzetta del Mezzogiorno z 28. júna 2017 

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

fantasma.html. 
2 Pozri aj písomnú komunikáciu výboru Legamjonici s Výborom pre petície z 19. júla 2017. 

http://dir.va/
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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možných porušení právnych predpisov Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia 

a zdravia zo strany ropného strediska ENI, Peacelink a COVA Contro zaslali nový materiál 

s cieľom objasniť mnohé nevyriešené environmentálne otázky. 

Pán Luciano Manna (Peacelink) pripomína aj nedostatok otvorenosti a transparentnosti, 

pokiaľ ide o výsledky kontrol vykonaných v priestoroch závodu ENI sieťovým systémom 

ISPRA/ARPA. Najmä posledná inšpekcia ISPRA, ktorá sa uskutočnila v máji 2016, bola 

zverejnená na webovom sídle ministerstva o 13 mesiacov neskôr: 2. júla 2017! A omeškanie 

je príznačné pre celú sériu nesplnených povinností. Otázky, ktoré položila ISPRA počas 

inšpekcie v máji, boli zaznamenané v protokole až v novembri 2016. V nadväznosti 

na odpovede závodu ENI poslala ISPRA výsledky agentúre ARPA (zodpovednej 

za vypracovanie správy) 22. decembra 2016. A správa ARPA odhaľuje nezanedbateľné 

nedostatky a rozpory. Otázka: Koľko bezpečnostných ventilov je k dispozícii, aby sa zabránilo 

úniku zo zásobníkov? Odpoveď ENI je: 23 na 130 zásobníkov. ARPA tiež poukazuje na úplnú 

absenciu „pokrývok“ na systéme plávajúcich striech zásobníkov, ktoré zabraňujú šíreniu 

zápachu. Podobne, v prístavisku, kde prebiehajú nakládky na lode a vykládky, chýba systém 

na signalizáciu zvýšeného objemu výparov sírovodíka a iných prchavých organických látok, 

ku ktorým dochádza veľmi často počas kotvenia lodí. Pokiaľ ide o podzemné vody, ktoré by 

mali byť odsaté a vyčistené pred ich vypustením do mora, rozpor medzi správou ARPA 

a tvrdeniami ENI je priepastný. ARPA našla znečisťujúce látky v odpadových vodách, ktoré 

končia v mori, a závod ENI odpovedal, že v čase kontroly zo strany ISPRA jeho zariadenia 

fungovali bezchybne. A to aj napriek tomu, že ministerstvo zdôrazňuje, že znečisťujúce látky 

pochádzajú jednoznačne z odpadu z rafinérie. 

Angelo Cannata, predseda združenia Le Sciaje, zdôraznil, že jeho kultúrne združenie sa 

usiluje o vytvorenie nástrojov pre aktívnu účasť na správe mesta, a to nielen so zameraním na 

chov slávok (v Mar Piccolo pôsobí 30 spoločností z Tarentu), ale aj všeobecne na kvalitu 

života, prerozdeľovanie bohatstva súvisiaceho so zdrojmi mesta, ako aj na problematiku 

zamestnanosti, ktorá sa neodvíja len od oceliarne, keďže z údajov o nelegálnej práci vyplýva 

nadmerný počet nelegálnych pracovníkov zamestnávaných „načierno“. Hoci je Tarent 

na polceste medzi Lecce a Matera, považuje sa za mestskú komunitu plne zasiahnutú 

priemyselnou krízou, bez toho, aby sa zohľadňovalo, že kríza zasahuje aj kultúrny a turistický 

rozmer mesta. Miestne združenia preto vyzývajú Výbor pre petície, aby nepodporoval 

len prístup založený na sankciách, ale aj vytvorenie praktických alternatív v oblasti rozvoja 

ekologického a sociálneho hospodárstva, ktoré reagujú skôr na záujmy miestnej komunity, 

než na logiku národných a nadnárodných investícií do oceliarskeho priemyslu. 

Na konci dňa venovanému závodu ENI riaditeľ rafinérie Remo Pasquali spolu s povereným 

správcom Carlom Guarratom a Francescom Mannom, zamestnancom zodpovedným 

za inštitucionálne vzťahy, reagovali na žiadosti o objasnenia a upresnenia, ktoré im delegácia 

adresovala, pokiaľ ide o údaje a informácie poskytnuté občanmi. V tejto súvislosti je potrebné 

rozlišovať medzi existujúcimi zariadeniami rafinérie, ropovodmi a prístaviskom a budúcim 

logistickým projektom Tempa Rossa. 

Predpoklad stavu námornej dopravy v prístave Tarent: V štúdii z roku 2015 sa uvádzala 

prítomnosť 730 lodí, zatiaľ čo v roku 2016, keď bolo prítomných iba 350 lodí, štúdia 

odhaľuje pokles o 50 %. 

Zariadenia rafinérie 
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 V  rámci bežných inšpekcií na mieste v rámci integrovaného environmentálneho oprávnenia 

pre existujúce zariadenie, ktoré sa uskutočňujú raz ročne (november 2015, máj 2016, tretí 

štvrťrok 2017 – termín nie je zatiaľ známy), sa doposiaľ nikdy nevydali významné 

environmentálne upozornenia, ale navrhli sa opatrenia na zvýšenie bezpečnosti, ktoré závod 

ENI vykonal, napr. tým, že sa prispôsobil právnym predpisom týkajúcim sa veľkých 

spaľovacích zariadení (s účinnosťou od 1. januára 2016). 

Na kritiku zo strany delegácie, pokiaľ ide o viacero nedostatkov a nesplnených povinností, 

ktoré sa objavili počas poslednej inšpekčnej návštevy ISPRA, vrcholový manažment ENI 

odpovedal takto: 

 Tieto návštevy sa týkajú aktualizácií integrovaného environmentálneho oprávnenia 

pre rafinériu, a nie projektu T.R. Prebieha preskúmanie integrovaného 

environmentálneho oprávnenia, takže ENI čaká na zvolanie medzirezortnej 

konferencie podľa talianskeho zákona o administratívnom zjednodušení. 

 Zistenia ISPRA sú iba návrhy na zlepšenia, ktoré sa ENI chystá uplatňovať 

prostredníctvom nových technológií. 

 Napríklad, pokiaľ ide o pokrývky (zariadenia určené na zníženie emisií prchavých 

organických látok z hladiny zásobníkov s plávajúcou strechou), závod ENI spustil 

pred 3 rokmi vo svojej réžii program na vybavenie všetkých zásobníkov prikrývkami; 

program je už realizovaný na 75 % a bude dokončený do roku 2018. 

 Pokiaľ ide o poistné ventily (aby sa predišlo pretlaku), sú plne inštalované. Ohlásený 

nedostatok sa týka automatických ventilov, ktoré odvádzajú dažďovú vodu 

do kanalizačného systému (čím zabraňujú zatopeniu plávajúcej strechy). 

Pred 18 mesiacmi začal závod ENI vybavovať zásobníky automatickými ventilmi  a 

v súčasnosti ich majú všetky zásobníky. Nejde o nariadenie, ale skôr o odporúčanie 

vykonať tento program z vlastnej iniciatívy. 

 Pokiaľ ide o schopnosť zachytiť emisie počas nakládky/vykládky v prístavisku, 

táto schopnosť je plne zaručená; poznámka, ktorú uviedla ISPRA, sa vzťahuje 

na možnosť automatického zaznamenávania emisií emisného bodu S6 (zariadenie 

na rekuperáciu pár v prístavisku na nakládku lodí), ktoré sa aktivuje iba v prípade 

odstávky rafinérie. V tomto stave rafinéria nemôže vykonať rekuperáciu pár 

vznikajúcich pri nakládke lodí pomocou systému „odkalovania“ rafinérie (je to 

možné maximálne 40 dní v roku). V posledných troch rokoch takáto situácia 

v rafinérii nenastala. Napokon treba poznamenať, že za bežných podmienok je 

emisný bod S6 preventívne uzamknutý špeciálnou záslepkou, a preto si jeho aktivácia 

vyžaduje zásah obsluhy vykonaný v súlade so špecifickým postupom, ktorý 

konkrétne predpokladá operácie monitorovania a registrácie na základe platného 

povolenia. Predpokladá sa tiež projekt nového zariadenia na rekuperáciu pár 

v prístavisku rafinérie, ktorý po jeho realizácii prekoná súčasný spôsob riadenia 

operácií rekuperácie pár pri nakládke produktov a surovej ropy z Val d’Agri. 

 Pokiaľ ide o riziká úniku ropy z lodí ukotvených v prístavisku alebo ich kolízie, 

sú minimálne: jednak preto, že loď je nepretržite podporovaná okrem systému 

protipožiarnej ochrany aj špecializovanými tretími stranami, ktoré svojím personálom 
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a prostriedkami zabezpečujú stráženie prímorskej zóny s cieľom vyriešiť akúkoľvek 

núdzovú situáciu, ako aj preto, že prístavný orgán a veliteľstvo prístavu, ktoré 

dohliada na celú prevádzku v zátoke Mar Grande, mimoriadne prísne blokujú prístup 

alebo nariaďujú odrážanie lodí od brehu, ak meteorologické podmienky na mori nie 

sú vhodné, a to bez ohľadu na potreby rafinérie. 

 Rafinéria ako vysoko riziková prevádzka si vyžaduje integrované environmentálne 

oprávnenie, ako aj externé a interné núdzové plány v súlade so smernicou Seveso. 

Tieto dokumenty ju zachytávajú v okamihu uvedenia do prevádzky, a preto si 

vyžadujú pravidelnú aktualizáciu. Na tento účel stanovujú talianske právne predpisy 

dlhotrvajúci postup preskúmavania, ktorý sa končí novým integrovaným 

environmentálnym oprávnením a ďalšími núdzovými plánmi. Ak sa v priebehu 

inšpekcií objavia nové možnosti na zlepšenie environmentálnej výkonnosti, kontrolný 

orgán odporučí závodu ENI príslušné najlepšie dostupné techniky, ktoré sa na konci 

procesu preskúmania budú môcť začleniť do nových predpisov integrovaného 

environmentálneho oprávnenia. Odporúčanie ISPRA sa teda nerovná požiadavke 

integrovaného environmentálneho oprávnenia (hoci verejnosť si ich vzájomne 

zamieňa). 

 Súčasný externý núdzový plán bol zostavený na základe bezpečnostnej správy za rok 

2012 pod záštitou prefektúry, ktorá koordinuje všetky kontrolné orgány. 

Bezpečnostná správa z roku 2015 je vo fáze dokončenia a analýzy a na konci tejto 

fázy prefekt zabezpečí opätovné vydanie núdzového plánu.1    

Logistický projekt Tempa Rossa 

– Pokiaľ ide o predpoklad stavu námornej dopravy: 

Aj keď je pravdou, že projekt T.R. zahŕňa maximálny nárast o 90 jednotiek, zároveň má 

viesť k zvýšeniu schopnosti zachytávania pár z tankerov v uzavretých okruhoch, ako aj 

operácií nakládok/vykládok s výrazným znížením času kotvenia (-30 %), ako aj 

potenciálneho rizika vzniku škodlivých emisií.  

– Pokiaľ ide o bezpečnosť: 

Z predbežného bezpečnostného plánu vyplynuli niektoré požiadavky, ktoré sa ENI 

v podrobnej fáze zaväzuje dodržiavať; po vybudovaní zariadenia sa zvolá regionálny 

technický výbor, aby analyzoval konečný bezpečnostný plán. Prevádzku bude možné 

spustiť až po jeho schválení. Všetko, čo bolo predpísané v predbežnom pláne 

(a schválené bez nerealizovateľných prekážok), sa vykonáva vo fáze inžinierskych prác 

a bude prebiehať vo fáze výstavby. 

– Pokiaľ ide o údajnú roztrieštenosť povolení pre ten istý projekt: 

Je to spôsobené nesprávnou interpretáciou procesu zlepšovania zariadenia na rekuperáciu 

                                                 
1 V Taliansku bolo obdobie nesúladu, pretože legislatívny dekrét č. 105/2015, ktorým sa vykonala smernica 

2012/18 („Seveso III“), nadobudol účinnosť a zrušil legislatívny dekrét č. 334/99, ktorý predtým predstavoval 

reguláciu v sektore. Pozri http://www.replegal.it/en/ambiente-e-energia2/item/179-il-d-lgs-n-105-2015-la-

seveso  

http://www.replegal.it/en/ambiente-e-energia2/item/179-il-d-lgs-n-105-2015-la-seveso
http://www.replegal.it/en/ambiente-e-energia2/item/179-il-d-lgs-n-105-2015-la-seveso
http://www.replegal.it/en/ambiente-e-energia2/item/179-il-d-lgs-n-105-2015-la-seveso
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pár v rafinérii. S cieľom uplatňovať technológiu navrhovanú v štúdii v T.R. bola podaná 

samostatná žiadosť, aby sa rovnaký proces, ako je používanie najlepších dostupných 

techník, uplatňoval aj na tradičnú rafinériu. V skutočnosti sa týmto spôsobom k 36 tonám 

ročne odhadovaným pre projekt T.R. (v praxi s nulovými emisiami, ak sa bude 

prevádzkovať v režime predpísanom v rozhodnutí o povolení) pridá ďalších 28 ton ročne 

pri celkovom znížení o 64 ton, ale dve zariadenia, na ktoré sa vzťahuje rovnaká 

technológia, budú fyzicky odlišné, pretože prvé slúži na skladovacie činnosti pre T.R. 

a druhé pre rafinériu. Preto sa v rôznom čase podali dve rôzne žiadosti, každá s vlastným 

výsledkom. 

Ďalšia odlišnosť vyplýva zo skutočnosti, že projekt T.R. bude využívať existujúci 

ropovod (144 km), ktorý dopravuje surovú ropu z mesta Viggiano (Basilicata) 

do Tarentu. V tejto súvislosti požiadal spoločný podnik spoločnosti Total, držiteľ 

koncesie, vnútroštátne a regionálne orgány o povolenie na výstavbu nového ropného 

centra a 8 km ropovodu, ktorý by bol pripojený na existujúci ropovod, v rámci projektu 

T.R. Aj v tomto prípade sa však predložené žiadosti spoločnosti Total v Basilicate 

a spoločnosti ENI v Tarente týkajú odlišného predmetu a ako inštitucionálni partneri 

v oboch prípadoch vystupujú v procese uzatvárania dohody rôzne regióny, takže nemôžu 

byť predmetom jediného povolenia. 

V súvislosti s otázkami delegácie týkajúce sa prístupu ENI k občanom a ľuďom, ktorí bývajú 

v blízkosti rafinérie, ktorí nie sú, ako sa zdá, súčasťou vytvárania plánov priemyselného 

rozvoja: aj keď opätovné získavanie dôvery by malo byť hlavnou prioritou spoločnosti, 

vedúci pracovníci ENI uviedli, že hoci opísaná situácia má mnoho aspektov, zámerom ENI je 

pokračovať v súlade s Aarhuským dohovorom o prístupe k informáciám o životnom prostredí 

v šírení informácií pre verejnosť o projekte T.R. prostredníctvom rôznych iniciatív 

od mediálnych kampaní až po verejné zhromaždenia, ale bez poskytovania podrobností.  

Pokiaľ ide o poslednú otázku delegácie, či závod ENI nepovažuje za neaktuálne investovať 

viac ako miliardu eur do projektov zameraných na čierne uhlie namiesto prechodu 

na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a biopalív, Francesco Manna odpovedal, 

že spoločnosť sa usiluje o zníženie emisií CO2 o 80 % za 5 rokov (cieľ je už spolovice 

dosiahnutý) a ako príklad uvádza zelenú rafinériu rastlinných olejov v Gela. Pokiaľ cieľom 

zostane zmena vzťahu k energetickým zdrojom a uprednostňovanie tých zdrojov, ktoré 

zabezpečia inú budúcnosť, spoločnosť ENI musí tiež zabezpečiť prechod (1 miliarda eur 

uvedená v žiadosti sa netýka spoločnosti ENI, ale spoločnosti Total & Co). 

Závery 

Prítomnosť delegácie Výboru pre petície v Tarente po 10 rokoch od predloženia prvej petície 

(č. 760/2007) o varovaní pred dioxínom v ovzduší by mala znamenať zásadný obrat smerom 

k účinnej účasti občanov, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti na vypracovávaní 

stratégií talianskej vlády, regiónu Apúlia a miestnych orgánov, ktoré by sa mali uskutočňovať 

v súčinnosti so spoločnosťami ILVA a ENI vrátane všetkých ostatných hospodárskych 

a sociálnych subjektov, s cieľom načrtnúť v Tarente spoločnú budúcnosť a blahobyt, ktoré už 

nebude výhradne závislé od ťažkého priemyslu a rozširovania výroby. Európske inštitúcie 

a občania sa zhodujú v tom, že je vhodné realizovať udržateľný a participatívny model 

rozvoja mesta, v rámci ktorého bude možné zladiť identitu spočívajúcu v jeho histórii 

a prostredí na život s jeho nedávnou priemyselnou minulosťou. 
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Delegácia poslancov Európskeho parlamentu ukončila intenzívny program návštev 

a vypočutí, ktorým sa dostalo veľa pozornosti nielen zo strany predkladateľov petícií a médií, 

ale aj zo strany sociálnych partnerov a všetkých ostatných aktérov občianskej spoločnosti. 

Počas vykonania inšpekcie hlavných viditeľných zariadení a služieb na mieste vnútri závodov 

ILVA a ENI tvoriacich priemyselnú a prístavnú oblasť s rozlohou predstavujúcou 2,5-

násobok rozlohy mesta, ktorú administratívni a technickí pracovníci oboch spoločností 

zorganizovali s profesionalitou, otvorenosťou a pohostinnosťou, členovia delegácie spolu 

s povedomím o extrémnej zložitosti minulých aj rozbiehajúcich sa priemyselných 

a technologických procesov načerpali aj veľkú dávku fyzických a psychických dojmov, a to 

zo vzduchu a zo zápachu vdychovaného v sídlach v blízkosti zariadení počas veterných dní, 

ako aj zo stiesnenosti, ktorá zasahuje do životov obyvateľov štvrte Tamburi, ktorí sú napriek 

tzv. ekologickým návršiam dennodenne v kontakte s dymom z komínov alebo prechádzajú 

po ceste lemovanej zásobníkmi. Spontánnou reakciou na tento trvalý stav obliehania 

vo vlastnom dome bola niekoľkokrát zopakovaná výzva určená spoločnostiam ako 

zainteresovaným stranám, aby prelomili túto atmosféru neosobných vzťahov medzi 

priemyselnými lídrami a zasiahnutými obyvateľmi, ako aj pracovníkmi, pretože len pomocou 

otvoreného dialógu, stáleho informovania a účasti občanov na rozhodovaní o kvalite bežného 

života sa stavia budúcnosť na zdravom a udržateľnom základe, ktorá je predzvesťou odolného 

správania. EÚ pristúpila k Aarhuskému dohovoru1 rozhodnutím 2005/370/ES 

zo 17. februára 2005. Nie je náhodou, že v priebehu vypočutí s inštitucionálnymi 

a obchodnými zainteresovanými stranami bol pri niekoľkých príležitostiach citovaný 

Aarhuský dohovor odkazujúci na práva občanov na prístup k informáciám o životnom 

prostredí 

Paralelne s empatiou delegácie voči občanom, ktorých petície sú podľa súčasného znenia 

článku 20 ZFEÚ jedným zo základných pilierov inštitútu občianstva Únie, pozornosť členov 

neustále priťahovali dva póly dilemy, o ktorej sa v Tarente rozpráva viac ako 20 rokov 

(od roku 1995, keď bol sprivatizovaný závod ILVA – dovtedy bol vo verejnom vlastníctve 

pod záštitou IRI2): na jednej strane núdzová situácia v oblasti ochrany životného prostredia, 

zdravia a zamestnanosti a na druhej strane plány na priemyselnú revitalizáciu a nápravu 

životného prostredia prijaté mimoriadnymi komisármi a v súčasnosti prijaté aj novými 

majiteľmi. V závislosti od politickej orientácie, znalosti územia a jeho sociálno-

ekonomických predností alebo od porovnania s inými priemyselnými závodmi v oceliarskom 

priemysle, ktorá sú prevádzkované udržateľným a pružným spôsobom, si každý účastník 

na základe návštev, vypočutí a porovnávania názorov a návrhov vyjadrených kompetentným 

spôsobom a často i s vášňou vytvoril víziu možnej budúcnosti pre mesto, jeho obyvateľov 

a správcov, pracovníkov v závodoch ILVA a ENI, ale aj v okolitom priemysle 

a poľnohospodárstve, rybolove a cestovnom ruchu. Stručne povedané, východiskovým bodom 

pre upevnenie porozumenia medzi stranami s protikladnými záujmami je: prijímanie 

vyvážených rozhodnutí a spoločná zodpovednosť za rámec rozvoja založený na troch 

úrovniach: environmentálnej – sociálnej – ekonomickej, a to tak, aby prvé dve úrovne 

nepodliehali tretej a aby bolo možné poučiť sa z minulých chýb.  

                                                 
1 . EP prijal spolu s Radou aj smernicu 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí. 
2 Závod ILVA bol založený v Janove 1. januára 1905. Po zriadení IRI v roku 1933 prešiel do verejných rúk. 

V roku 1961, po výstavbe novej oceliarne v Tarente, sa závod ILVA premenoval na ITALSIDER. Po jeho 

likvidácii v roku 1988 sa vrátil k názvu ILVA. Po 20 rokoch, keď závod vlastnila rodina Riva, bola naň 21. 

januára 2015 ministerským výnosom zavedená mimoriadna správa. Tá trvala do 5. júna 2017, keď bol majetok 

prevedený na spoločný podnik Am Investco Italy prostredníctvom medzinárodnej verejnej súťaže. 
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Pokiaľ ide napríklad o závod ILVA, bolo zdôraznené, že súčasná situácia už nie je nemenná 

ako pred desiatimi rokmi; preto sa od schválenia environmentálneho plánu na rok 2014 

(výnos predsedu vlády zo 14. marca 2014) vykonalo viacero opatrení, ktoré viedli k 80 % 

súladu s ekologickými požiadavkami uvedenými v poslednom integrovanom 

environmentálnom oprávnení. Napriek tomu sa však nedostatočné pokrytie ťažobných parkov 

(predpis č. 1), ktoré závažným spôsobom vplýva na kvalitu ovzdušia, dostáva do úzadia, 

pričom termíny sa zrejme odkladajú na neurčito, ak je pravdou, že nový vlastník, AM 

InvestCo, sa zaväzuje k dokončeniu prác do 24 mesiacov (s. 6) alebo do 36 mesiacov – podľa 

iných zdrojov – s načasovaním, ktoré je v skutočnosti neurčité, ako aj príliš dlhé v porovnaní 

s tým, čo je uvedené (31. decembra 2016) v súhrnnej tabuľke integrovaného 

environmentálneho oprávnenia z 26. októbra 2012. Preto sa javí ako plne opodstatnený 

pesimizmus Dr. Giua z agentúry ARPA Apúlia, podľa ktorého „aj pri uplatňovaní 100 % 

požiadaviek obsiahnutých v revíznej správe  o integrovanom environmentálnom oprávnení 

zostane situácia onkologického rizika v oblastiach susediacich so závodom ILVA 

na neprijateľnej úrovni“ (s. 11). A hoci pripomienky (zhrnuté v 14 kritických bodoch) 

agentúry ARPA Apúlia k žiadosti o nové konanie vo vzťahu k integrovanému 

environmentálnemu oprávneniu, ktorú na ministerstvo životného prostredia predložila 

spoločnosť AM InvestCo, boli zverejnené 5. septembra, nemožno ignorovať to, čo bolo 

uvedené v tejto súvislosti: „zmeny alebo doplnenia plánu opatrení a činností v oblasti 

ochrany životného prostredia a zdravia alebo iných činností potrebných na získanie povolenia 

na prevádzku zariadenia umožňujú predĺženie časového harmonogramu realizácie opatrení, 

ktoré nevyhnutne nemôžu zabezpečiť, prinajmenšom v prechodnom období, rovnaké normy 

ochrany životného prostredia, ako sú vymedzené v ustanoveniach integrovaného 

environmentálneho oprávnenia na roky 2011 a 2012 a v pláne schválenom výnosom predsedu 

vlády zo 14. marca 2014“. A tiež: „Využívanie zariadení oceliarskeho komplexu v prípade 

nepoužívania alebo len čiastočného používania najlepších dostupných techník v sektore by 

mohlo predstavovať možné nesplnenie povinnosti na úrovni Únie; táto situácia je ešte 

kritickejšia vzhľadom na plánované zvýšenie výroby, ktoré nemôže ignorovať vykonávanie 

všetkých najlepších dostupných techník a/alebo plánovaných environmentálnych opatrení“.1 

Ani prostredníctvom škály požiadaviek, ktorú odbory predstavili delegácii 18. júla 2017 (s. 

12) pre environmentálny a priemyselný plán, sa zrejme nedosiahli očakávané účinky na 

úroveň platov a prepúšťanie, keďže nový vlastník pri postúpení nerešpektoval záväzky prijaté 

talianskou vládou, pokiaľ ide o kolektívne vyjednávanie v oblasti zamestnanosti2. 

Delegácia mohla počas návštevy rafinérie ENI a vypočutí o projekte T.R. konštatovať 

podobné oneskorenia alebo nedostatky v dokumentoch odovzdaných občanom, ako aj 

rozdiely v posúdení skutočností zo strany predkladateľov petícií v porovnaní s verziou 

poskytnutou vrcholovým manažmentom spoločností (D. Spera a L. Manna, s. 22). Zavážilo 

tiež niekoľko neznámych, napríklad bezpečnostné vzdialenosti medzi zónou na skladovanie 

surovej ropy a verejnými komunikáciami alebo kontaminácia lastúrnikov, ktoré zrejme 

bez ohľadu na nariadenie o likvidácii, zostali z väčšej časti na trhu. Napokon, delegácia bola 

zatiahnutá do rovnakého začarovaného kruhu jednostranných a zjavne neúplných informácií, 

na ktoré sa občania sťažovali. V rámci poslednej inšpekcie, ktorú vykonali ARPA a ISPRA 

                                                 
1Podrobnejšie informácie nájdete na webovom sídle agentúry 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.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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v závode ENI v Tarente v máji 2016, boli zistené závažné nedostatky, na základe ktorých 

ministerstvo životného prostredia doručilo závodu ENI upozornenie (s dátumom 5. júla 2017) 

v súvislosti s  nedodržaním ustanovení povolenia. Prevádzkovateľ musí na toto upozornenie 

reagovať preukázaním, že odstránil nedostatky nápravnými opatreniami; v prípade, že 

nedostatky pretrvávajú, upozornenie môže viesť k pozastaveniu vykonávania povolenej 

činnosti a dokonca aj k zrušeniu integrovaného environmentálneho oprávnenia a ukončeniu 

prevádzky zariadenia podľa článku 29i ods. 9 legislatívneho dekrétu č. 152 z 3. apríla 2006 – 

konsolidovaného zákona o životnom prostredí.1 Táto informácia bola oznámená sekretariátu 

z iniciatívy výboru Peacelink; na druhej strane, ani prevádzkovateľ, ani príslušné útvary 

Európskej komisie sa neobťažovali doručiť ju Výboru pre petície, hoci aj s oneskorením. 

Napokon, vzhľadom na zložitosť skutočností a mnohých nezodpovedaných otázok je 

delegácia presvedčená, že doterajší systém kontrol, a to aj zo strany Európskej komisie, 

týkajúci sa dodržiavania platných právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného 

prostredia, zdravia a bezpečnosti dotknutých priemyselných zariadení nefungoval správne, 

takže občan Tarentu má pocit, že zostal sám v boji proti „veterným mlynom“. 

 

Odporúčania 

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti Výbor pre petície predkladá Európskej komisii 

a vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom tieto odporúčania: 

1. vyjadruje poľutovanie nad opakujúcim sa a vyhýbavým charakterom a abstraktným 

a neúplným obsahom komunikácie predstavenstva s členmi delegácie (9 odpovedí 

týkajúcich sa environmentálneho znečistenia spôsobeného závodom ILVA a 6 odpovedí 

týkajúcich sa projektu Tempa Rossa spoločnosti ENI). Predovšetkým, od októbra 2014, 

keď bolo vydané odôvodnené stanovisko v súvislosti s postupom v prípade nesplnenia 

povinnosti (2013/2177) týkajúcom sa smernice o priemyselných emisiách (2010/75), 

a od januára 2016, keď sa začalo konanie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ 

o neoprávnenej štátnej pomoci závodu ILVA (2016/C 142/04), nebol Výbor pre petície 

informovaný o výsledkoch, lehotách a nevyriešených otázkach týkajúcich sa oboch 

prebiehajúcich konaní. Preto delegácia nemohla využiť vedomosť o skutočnostiach 

alebo okolnostiach relevantných pre riadne vykonávanie svojich vyšetrovacích úloh 

(V tejto súvislosti pripomína povinnosti vyplývajúce z odsekov 10 a 11 uznesenia 

o činnosti Výboru pre petície z roku 2015 schváleného 2. decembra 2016, ktoré 

absolútne neboli splnené2). 

                                                 
1 Integrované environmentálne povolenie, prot. č. DVA/DEC/2010/273 z 24. mája 2010 v znení neskorších 

zmien na prevádzkovanie rafinérie spoločnosti ENI S.p.A. v Tarente. Prvé upozornenie podľa článku 29i ods. 9 

legislatívneho dekrétu č. 152/06 v znení neskorších zmien za nedodržanie požiadaviek týkajúcich sa povolenia 

uvedených v poznámke ISPRA, protokol č. 31737 z 27. júna 2017 Pozri mail od L. Mannu z 13. septembra 

2017. 
2 (2016/2146(INI)) ods. 10.. domnieva sa, že Komisia by mala ísť vo svojej úlohe ochrankyne zmlúv nad rámec 

jednoduchého formálneho preskúmania súladu s procesnými predpismi a mala by sa viac zamerať na samotný 

obsah hlavného problému, a to najmä pokiaľ ide o oblasti životného prostredia; pripomína zásadu obozretnosti 

a základného ducha právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, aby sa zabránilo nevratnému 

poškodeniu ekologicky citlivých oblastí, a vyzýva Komisiu, aby prijala prístup, ktorý umožňuje využiť ex ante 

jej právomoci a výsady; 

Ods. 11. vynaloží v budúcnosti väčšie úsilie s cieľom zabezpečiť, aby Komisia podávala Európskemu 
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2. konštatuje, že vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, ktoré majú rozhodovaciu 

právomoc alebo kontrolujú uplatňovanie existujúcich právnych predpisov v oblasti 

životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti, môžu a musia obnoviť dôveru 

občanov v environmentálne plány a priemyselné projekty vedúcich predstaviteľov 

podnikov ILVA a ENI, pričom zabezpečia bezodkladné prijatie zosúladených opatrení 

zameraných na úplnú ochranu zdravia, verejnej bezpečnosti a životného prostredia. 

Odporúča im: konať úplne transparentne, využívať otvorený dialóg, šíriť informácie, 

ktoré nie sú jednostranné, a účinne zapájať občanov do prijímania všetkých rozhodnutí, 

ktoré majú vplyv na kvalitu bežného života, čiže v plnom súlade s povinnosťami podľa 

Aarhuského dohovoru a smernice 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám 

o životnom prostredí; 

3. zdôrazňuje naliehavú potrebu a povinnosť dodržiavať všetky požiadavky integrovaného 

environmentálneho povolenia; naliehavo preto vyzýva Európsku komisiu, 

aby od závodu ILVA požadovala splnenie všetkých ustanovení jej rozhodnutia 

z 28. februára 2012 o najlepších dostupných technikách (BAT) na výrobu železa 

a ocele, ako sa uvádzajú v smernici 2010/75/ES a revíznej správe z 26. októbra 2012, 

ako aj aby bezodkladne vyhodnotila, či prevádzka závodov v prípade nepoužívania 

alebo len čiastočného používania najlepších dostupných techník v sektore nepredstavuje 

nesplnenie povinnosti na úrovni Spoločenstva; 

4. potvrdzuje každopádne tvrdenie miestnych environmentálnych a zdravotníckych 

orgánov, že aj v prípade 100 % uplatňovania noriem v oblasti ochrany životného 

prostredia vymedzených v integrovanom environmentálnom oprávnení na roky 2011 

a 2012, ako aj v pláne schválenom výnosom predsedu vlády zo 14. marca 2014, zostane 

situácia spojená s trvalým rizikom onkologických ochorení, nárastom počtu prípadov 

infarktu a mozgovej príhody počas veterných dní, nádorov a zdravotného postihnutia 

dojčiat a neplodnosti žien v obývaných oblastiach v blízkosti závodu ILVA 

na neprijateľnej úrovni; 

5. zdôrazňuje, že povinnosti v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré závod ILVA 

musí spĺňať, aby výrazne znížil svoj znečisťujúci vplyv na územie, neboli z veľkej časti 

splnené, pričom neboli vykonané opatrenia zásadného významu pre ochranu ľudského 

zdravia, ako je napríklad zakrytie ťažobných parkov; poukazuje na vyjadrenie 

miestnych zdravotníckych orgánov, že aj keby závod ILVA úplne splnil tieto povinnosti 

v oblasti ochrany životného prostredia, riziká pre ľudské zdravie zostanú vzhľadom 

na špecifický charakter priemyselnej činnosti závodu ILVA na neprijateľnej úrovni; 

poukazuje na to, že ako vyplýva z mnohých epidemiologických štúdií, výskyt 

závažných onkologických, kardiovaskulárnych a respiračných ochorení je v oblasti 

Tarentu v porovnaní so zvyškom regiónu výrazne vyšší a že výskyt niektorých z týchto 

ochorení je v priamom vzťahu k špecifickému charakteru priemyselnej činnosti závodu 

ILVA; 

6. pripája sa k obavám občanov, sociálnych partnerov a zástupcov občianskej spoločnosti, 

pokiaľ ide o plánované zvýšenie výroby a časový harmonogram splnenia 

environmentálneho plánu, ktoré je naplánované až na 23. augusta 2023 v zmysle 

                                                                                                                                                         
parlamentu pravidelné správy o pokroku v konaniach o porušení povinnosti, ktoré boli podané proti jednotlivým 

členským štátom, s cieľom uľahčiť lepšiu spoluprácu a umožniť informovanie dotknutých predkladateľov petície 

o pokroku už v počiatočnej fáze. 
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žiadosti o vypracovanie nového integrovaného environmentálneho oprávnenia 

pre závod ILVA, ktorú predložila 5. júla 2017 spoločnosť AM InvestCo Italy. 

Domnieva sa, že takáto žiadosť je vzhľadom na skutkový stav nezlučiteľná so 4 

zásadami ustanovenými v článku 191 ZFEÚ o politike EÚ v oblasti životného 

prostredia: zásada predbežnej opatrnosti, zásada preventívnych opatrení, zásada 

prioritnej nápravy škôd na životnom prostredí a zásada príčinnosti, známa ako zásada 

„znečisťovateľ platí“. Z tohto hľadiska preto vyzýva: na jednej strane vnútroštátne 

orgány, aby zvážili všetky riziká a dôsledky možného priaznivého rozhodnutia 

týkajúceho sa žiadosti o nové integrované environmentálne oprávnenie1; na druhej 

strane príslušné útvary Komisie, aby monitorovali a v prípade potreby zasiahli 

u vnútroštátnych orgánov s cieľom zabezpečiť pri dodržaní požiadaviek na formu 

a obsah informovanie a účasť verejnosti v konaní začatom 1. augusta 2017, a to aj 

v súlade so zverejnenými pripomienkami ARPA Apúlia z 5. septembra 20172; 

7. berie však na vedomie, že výnos predsedu vlády z 29. septembra 2017 aj pri čiastočnom 

vyhovení pripomienkam, ktoré predložili podniky, združenia a odborové zväzy, okrem 

iného nariadil: 

 – ako prechodné opatrenie maximálnu výšku výroby ocele 6 miliónov ton ročne 

až do úplného dokončenia stanovených opatrení s cieľom zaručiť zachovanie súčasného 

vplyvu na životné prostredie, ktorý je dnes nepochybne menší ako v minulosti, 

a v rámci stanovených talianskych a európskych noriem, najmä pokiaľ ide o kvalitu 

ovzdušia, ako ho merajú verejné a súkromné siete, ktoré sa nachádzajú na tarentskom 

území;  

 – uplynutie povinnosti uskutočniť mnoho zásahov pred rokom 2023, v niektorých 

prípadoch aj do konca roku 2018, ako je napríklad úplné uzatvorenie dopravníkových 

pásov, úplné uzatvorenie budov, mimoriadne hĺbenie odvodňovacích kanálov zásahy na 

nebezpečných odpadových vodách pod všetkými zariadeniami, inštalácia odsávačov 

v oblasti GRF (správa železného šrotu), zásahy v koksovniach, nové filtre 

do aglomeračných úpravní, likvidácia skládok historických odpadov nachádzajúcich sa 

v závode;  

 – prevzatie AM Investco Italy všetkých záväzkov, plánov a programov, ktoré sa prijali 

počas mimoriadnej správy v oblasti odstránenia azbestu, ktorý sa nachádza v závode, 

bez toho, aby boli dotknuté povinnosti, ktoré stanovuje taliansky zákon; 

 – vytvorenie príslušného „stáleho monitorovacieho strediska pre uskutočňovanie 

environmentálneho plánu“, na ktorom sa zúčastnia všetky príslušné ústredné aj miestne 

inštitúcie a orgány, pričom získané dokumenty sa priamo sprístupnia verejnosti 

prostredníctvom oficiálneho webového sídla ministerstva životného prostredia 

a ochrany územia a mora (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare)3. Nový orgán začal svoju prácu 8. marca 2018 vytvorením prvého podrobného 

                                                 
1 V tejto súvislosti boli prostredníctvom výnos predsedu vlády z 29. septembra 2017 schválené zmeny plánu 

opatrení a činností na ochranu životného prostredia a na ochranu zdravia (podľa Výnos predsedu vlády 

zo 14. marca 2014) s cieľom úplného vykonania požiadaviek obsiahnutých v integrovanom environmentálnom 

povolení (AIA) závodu ILVA S.p.a. v Tarente. 
2 Pozri poznámku pod čiarou č. 1 na strane 28, ako aj oznámenie poslancom z 5. júla 2017 o služobnej ceste na 

účely zistenia potrebných skutočností, najmä písmená b) a 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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posúdenia situácie, ktoré potvrdzuje pokračovanie činnosti aj v tejto fáze prechodu 

medzi mimoriadnou správou a AM Investco Italy; 

 – mimoriadnej správe ostáva jedna právomoc týkajúca sa uskutočnenia nevyhnutných 

zásahov na zabezpečenie, rekultiváciu a nápravu životného prostredia oblastí 

v súkromnom vlastníctve, ktoré nebudú predmetom prevodu na AM Investco Italy; 

8.  pozitívne zdôrazňuje hlavne, ako preukázali práce stáleho monitorovacieho strediska, 

že sa začali stavebné práce na uskutočnenie pokrytia ťažobných parkov, a že preto sa 

dokončenie zásahu predpokladá už v prvých mesiacoch roka 2020 v ťažobnom parku 

a bezprostredne po ňom aj vo fosílnom parku, a teda v predstihu v porovnaní 

s očakávaním uvedeným vo výnose predsedu vlády zo septembra 2017;  

9. okrem toho pozitívne hodnotí a očakáva pozitívny záver v súvislosti s možnosťou 

formálnej dohody, o ktorej momentálne rokujú talianska vláda, región Apúlia, mesto 

Tarent a ďalšie zainteresované strany, ktoré chcú v rámci posledného výnosu predsedu 

vlády posilniť dohody o spolupráci zamerané na lepšiu ochranu zdravia a životného 

prostredia s cieľom podporiť rýchlejšie ukončenie zásahov integrovaného 

environmentálneho oprávnenia a rekultivácie; 

10. vyzýva útvary Komisie príslušné v antitrustovej oblasti, aby podali správu o načasovaní 

a výsledkoch postupu posudzovania prípadného dominantného postavenia spoločnosti 

ArcelorMittal po akvizícii závodu ILVA spoločným podnikom AM InvestCo Italy na 

európskom trhu s oceľou (dokumentácia č. 8444)1, a preto vyzýva talianske orgány, aby 

objasnili, či a v akom rozsahu môžu byť následne v dôsledku tohto konania vykonané 

opatrenia podľa nového výnosu o  integrovanom environmentálnom oprávnení 

mimoriadnymi komisármi, ktorým bol predĺžený mandát; 

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že bez ohľadu na absenciu dohody s regiónom Apúlia, 

ktorý v skutočnosti pozastavil schvaľovací postup pre projekt závodu ENI na logistické 

a priemyselné modifikácie skladovania surovej ropy z Tempa Rossa, uplynulo medzi 

inšpekciou v rafinérii spoločnosti ENI v Tarente v máji 2016 a uverejnením záverečnej 

správy na webovom sídle ministerstva životného prostredia v júli 2017 obdobie 

13 mesiacov; poznamenáva, že takéto omeškanie je zjavným náznakom nedostatočného 

a málo transparentného zverejňovania zo strany vnútroštátnych, regionálnych alebo 

miestnych orgánov zodpovedných za environmentálne a zdravotné kontroly, pokiaľ ide 

o schvaľovanie príslušných dokumentov, ako je napríklad konečná bezpečnostná správa 

o projekte Tempa Rossa; 

12. vyzýva útvary Komisie, aby poskytli podrobnú aktualizáciu najnovších oznámení 

poslancom predložených 28. februára 2017 a 30. júna 2017 nielen na základe 

chýbajúcich informácií a údajov, ako sa v nejednej situácii ukázalo pri porovnaní verzií 

skutočností poskytnutých predkladateľmi petícií a združeniami občanov na jednej strane 

a technicko-administratívnymi riaditeľmi závodu ENI na strane druhej, prítomných 

na vypočutí z 19. júla 2017, ale aj na vyšetrovacích úkonoch a prípadných opatreniach, 

ako je napríklad varovanie oznámené závodu ENI 5. júla 2017; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8444 
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13. víta obnovenie rokovaní so spoločnosťou ArcelorMittal z iniciatívy talianskej vlády 

s cieľom zabezpečiť zamestnanosť a primerané mzdové úrovne pre pracovníkov závodu 

ILVA a okolitého priemyslu, ale vyzýva strany, aby prekonali dilemu medzi prácou 

na jednej strane a zdravím a životným prostredím na strane druhej, a to dosiahnutím 

plánu regenerácie životného prostredia, čo tiež znižuje zdravotné riziko, ako je 

napríklad rakovina pľúc spôsobená azbestom vyrobeným v továrni; 

14. odporúča vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom, ako aj inštitúciám EÚ 

v sektoroch, v ktorých sa uplatňuje zásada subsidiarity, aby nielen zohľadnili 

najinovatívnejšiu a ekologicky najkompatibilnejšiu priemyselnú technológiu vyvinutú 

spoločnosťou ArcelorMittal, napríklad na použitie predredukovanej železnej rudy ako 

suroviny na výrobu ocele, ale aj aby podporovali, stimulovali a koordinovali iniciatívy 

podporované združeniami občanov, malými a strednými podnikmi a miestnymi 

subjektmi v oblasti agroturistiky, tradičných námorných remesiel, športu a kultúry; 

naliehavo žiada všetkých miestnych sociálno-ekonomických aktérov a regionálne 

subjekty, aby pokračovali v rozvíjaní miestnych povolaní, ktoré sú pre Tarent 

nevyhnutné, aby mohol nastúpiť na inú cestu, ktorá vychádza z jeho tisícročnej histórie, 

s cieľom vybudovať si vlastnú budúcnosť so zameraním na životné prostredie, zdravie 

a kvalitu života čerpajúc z potrieb mesta a jeho obyvateľov; 

15.  vyzýva na posúdenie komplementárneho hospodárskeho modelu založeného na plnej 

výrobe a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj na primeranom posilnení 

hospodárskeho a výrobného systému v oblasti kultúry, cestovného ruchu 

a agropotravinárstva v tarentskej oblasti, ktorý by mohol zaručiť obnovu existujúcej 

úrovne zamestnanosti a zlepšiť sociálno-ekonomické, zdravotné a environmentálne 

podmienky v Tarente; 

16. zastáva názor, že mimoriadne závažné problémy, ktoré vážne a na mnoho rokov 

ovplyvnili zdravie obyvateľov a životné prostredie, musia bez ďalšieho omeškania viesť 

– ako posledná možnosť – k upusteniu od znečisťujúcich priemyselných modelov 

pôsobiacich v tarentskej oblasti; zdôrazňuje, že obnova životného prostredia sa musí 

úplne dokončiť a priemyselná konverzia existujúcich zariadení by sa mala okamžite 

začať zavedením hospodárskeho modelu, ktorý sa zameriava na výrobu a využívanie 

energie z obnoviteľných zdrojov a na podporu sektorov kultúry, cestovného ruchu 

a agropotravinárstva v tarentskej oblasti;  

17. žiada zaručenie uplatňovania schém náhrady škôd v zmysle vnútroštátnych právnych 

predpisov – bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia zákona o konkurznom konaní, 

pokiaľ ide o plnenie nárokov veriteľov – s cieľom nahradiť škody spôsobené 

obyvateľom Tarentu a zamestnancom závodov ILVA a ENI a zabezpečiť finančné 

krytie osobám s už diagnostikovaným ochorením, ako aj ich príbuzným v prípade 

úmrtia; domnieva sa, že toto opatrenie by zaručilo finančnú podporu dotknutým 

osobám, pričom by zároveň pre spoločnosti predstavovalo stimul na obmedzenie vplyvu 

ich činností na životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť. 
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