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Inleiding en doel van de missie 

Op 15 mei 2017 heeft het Bureau van het Europees Parlement toestemming gegeven voor de 

missie volgende op het besluit (22-23 maart) van de coördinatoren om deze op de volgende 

data te organiseren: van 17 tot en met 19 juli 2017. De missie had al van 2 tot en met 

4 november 2016 moeten plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege een ontoereikend 

aantal officiële leden van de delegatie. Doelstelling van de missie: ontmoeting met de 

indieners van verzoekschriften, de burgers en ngo's die zich achter hen scharen, de nationale, 

regionale en lokale instanties belast met de controle op de bescherming van het milieu en van 

de gezondheid van werknemers en de plaatselijke bevolking, alsmede de bestuurlijk en 

technisch verantwoordelijken van ILVA en ENI, de twee ondernemingen die werkzaam zijn 

op het grondgebied van Taranto en omstreken, in respectievelijk de staalsector en de 

productie en distributie van olie en aardgas. 

De delegatie heeft in het kader van een rondleiding door de productiefaciliteiten van ILVA en 

ENI ter plaatse een verkenningsonderzoek uitgevoerd naar de belangrijkste lopende processen 

die aan de bron staan van de vervuiling en die risico's voor de gezondheid en veiligheid van 

werknemers en bewoners opleveren, waaronder nadere risico's voor de toekomst, die kunnen 

leiden tot een verslechtering van de algehele situatie in het desbetreffende gebied. Vervolgens 

werd overgegaan tot de geplande hoorzittingen in het regeringsgebouw (zetel van de 

prefectuur) om zo de feitelijke en wettelijke informatie te verwerven die in aanmerking wordt 

genomen bij de beoordeling van de spoedeisende sanerings- en regeneratiemaatregelen voor 

het gebied en de maatregelen voor de geleidelijke afbouw van de milieueffecten, alsook 

informatie over de beschikbare industriële opties voor de invoering van een model dat de 

veiligheid van burgers en het milieu en het sociaal-economische welzijn van de regio Taranto 

volledig kan waarborgen. 
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Beknopt verslag van de vergaderingen 

18 juli 2017 – ochtend 

De delegatie meldde zich om 9.00 uur bij de ingang van ILVA en werd verwelkomd door: 

Antonio Bufalini, algemeen directeur van de fabriek in Taranto; Sergio Palmisano, directeur 

voor gezondheid en veiligheid, die een kort overzicht gaf van de diverse risico's (chemische, 

thermische, geluidsrisico's en risico's in verband met zowel het wegverkeer (50 km) als het 

spoorwegverkeer (200 km)) waarvan binnen de verschillende delen van de fabriek sprake is; 

Alessandro Labile, directeur van de afdeling voor milieuaangelegenheden en geïntegreerde 

milieuvergunningen; Salvatore De Felice, hoofd van de ijzerafdeling; Benedetto Valli, 

directeur van de walsenafdeling; en Nicola Nicoletti, coördinator van de 

commissarissenstructuur. De eerste rondleiding eindigde met de bezichtiging van een 

maquette van het enorme fabrieksterrein (dat in totaal 15 km2 beslaat. 4,5 x 3,5 km). Het doel 

van de bezichtiging van dit model was ten eerste om de leden vertrouwd te maken met de 

hoofdfasen van het zogenaamde geïntegreerde productieproces, dat begint met het lossen van 

de grondstoffen (ijzererts en steenkool) aan de oostelijke aanlegplaats (aanlegplaats en nrs. 2-

4), en eindigt met afgewerkt staal, en ten tweede om de verschillende productie-eenheden 

ervan vast te stellen. 

 

Na het lossen van de (uit Brazilië, Australië, Zuid-Afrika en Noord-Europa afkomstige) 

grondstoffen vanaf de vaartuigen op de oostelijke pier, bestaat de eerste fase in het transport 

van deze grondstoffen over lange, overdekte transportbanden en de opslag ervan in enorme 

deposito's in de open lucht, de zogenaamde mijnbouwparken.  

De daaropvolgende fase van het geïntegreerde proces bestaat uit de productie van cokes in de 

tien zogenaamde cokesovenbatterĳen, waarvan er vier momenteel in bedrijf zijn. 

Het ijzer en staal zijn legeringen die in hoogovens worden geproduceerd1. Er zijn vijf 

hoogovens waarvan drie in bedrijf zijn (de nummers 1, 2 en 4), terwijl de andere twee zijn 

uitgeschakeld. Een van deze laatste, hoogoven 5, is een van de grootste hoogovens van 

Europa en is vanaf maart 2015 stilgelegd in afwachting van werkzaamheden in het kader van 

buitengewone milieusanering en buitengewoon onderhoud, teneinde volledig te voldoen aan 

de bepalingen van de integrale milieuvergunning. De ander, hoogoven 3, staat op het punt te 

worden ontmanteld, zodat de milieubeschermingsmaatregelen volledig worden uitgevoerd, 

met inbegrip van verwijdering en afvoer van asbest. Naast ijzer produceren de hoogovens 

gassen die worden hergebruikt voor de productie van elektriciteit (in de twee centrales van de 

fabriek) en slakken, dat wil zeggen vloeibare afvalstoffen die worden gebruikt voor de 

vervaardiging van glas en cement. 

Er zijn feitelijk twee staalfabrieken, die stammen uit de twee hoofdfasen van de bouw van de 

fabriek: deze werden geopend in 1964 en werden begin jaren zeventig uitgebreid tot dubbele 

grootte. Hiervan wordt ongeveer 70 % à 80 % van de geproduceerde afgewerkte producten 

vanaf de westelijke pieren verscheept naar de belangrijkste havens in Europa, Turkije, Noord-

Afrika en overige overzeese bestemmingen2. 

                                                 
1 De cokes worden samen met het agglomeraat (ijzergranulaat) gebruikt als chemisch reductiemiddel voor de 

vervaardiging van ijzer (ijzer-koolstoflegering, met een koolstofgehaltetussen 1,9 % en 5,5 %). Het staal is van 

dezelfde legering, maar met een koolstofgehalte van minder dan 2 %.  
2 Het ijzer wordt vervoerd op wagons en vervolgens gezuiverd met behulp van convertoren (door middel van zuurstofblazen 

van bovenaf). Het resultaat is een koolstofarme legering: het vloeibare staal dat, eenmaal verzameld in containers, 
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Tijdens de verkenning van de fabrieken stonden de voornoemde bestuurders (met toevoeging 

van Carmine Lezza, technisch directeur van de stortplaatsen) samen met de leden van de 

delegatie uitvoerig stil bij enkele van de meest problematische gebieden van het geïntegreerd 

proces. 

 De controlekamer van hoogoven 1: vanaf augustus 2015 verder gemoderniseerd voor 

130 miljoen EUR – de installatie werkt automatisch en operatoren hoeven, afgezien 

van enkele gietverrichtingen, uitsluitend in geval van storing in te grijpen. 

 Het uitzicht op de twee voornaamste mijnbouwparken (voor ijzererts en steenkool) met 

een nevelkanon in werking om stofdeeltjes te verwijderen (in het kader van een 

automatisch irrigatiesysteem voor afvalbergen, zoals voorgeschreven in het milieuplan, 

gebaseerd op een meetstation voor de windsnelheid, waarbij boven een bepaalde 

drempel de brandkranen automatisch worden geopend). 

 Het traject van een plak op de tweede staalband (1,5 km lang, beheerd door acht 

personen, met een productie van 6 miljoen ton in 2007), gevolgd door de dienstshuttle 

vanaf de herverhittingsovens naar de afwerkwals. Zes voorwalstuigen zorgen voor een 

geleidelijke vermindering van de dikte, terwijl het bandstaal bij elke passage langer 

wordt (tot meer dan 1 km) en de bandsnelheid toeneemt. De plakken, die gereduceerd 

zijn tot 40 mm, gaan vervolgens snel achtereen door zeven afwerkwalstuigen, waarbij 

ze krachtig worden geslagen zoals in de smidse van Vulcanus, en vervolgens 

verdergaan onder de verkoelingsstortbaden, en tot slot worden verpakt in een band en 

gereed zijn voor verkoop of voor koudwalsen. 

 Het gebied van de kalksteengroeve, met de volledig overdekte parken en de 

stortplaatsen in de open lucht voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen; dit zijn 

in elk geval binnen de fabriek geproduceerde afvalstoffen en aangezien dit geen 

organische stoffen zijn, zijn ze niet geschikt voor de productie van biogas; om 

raadselachtige, bureaucratische redenen heeft de provincie Taranto bij het verlenen van 

een vergunning voor een afvalstortplaats, ILVA echter opgelegd een biogasinstallatie 

aan te schaffen, die volledig inactief is. 

Op het terrein werd de beknopte beschrijving van de fabrieken rijkelijk aangevuld met 

versnipperde informatie door de ILVA-technici, op hun eigen initiatief of in antwoord op 

                                                                                                                                                         
zogenaamde gietpannen, overgaat in vaste toestand, wordt vervolgens in continugietmachines gegoten (vijf machines in de 

twee staalfabrieken tezamen).  

Het resultaat is een halffabricaat in de vorm van een parallellepipedum (breedte van 900-2 000 mm, dikte van max. 300 mm 

en een lengte van max. 11 m), zogenaamde plakken, die worden verwerkt in de warmwalsinstallaties. Bij ongeveer 1 300 °C 

daalt de staaltemperatuur naar 900 °C, maar de snelle afkoeling van het staal wordt gecompenseerd door de drukkracht die 

het ondergaat in de warmbandwalserijen (tot 1 250 °C, met rollen die op verschillende, geleidelijk aflopende wielbases zijn 

gepositioneerd). Zo worden de dikke halfbewerkte plakken dunner gemaakt voor de daaropvolgende stappen, tot ze de 

gewenste dikte hebben bereikt (van 243 mm tot 1,5 mm). 

Het staal verlaat in zogenaamde rollen of bandstalen de walsstraten, opgerold of in de vorm van een dikke plaat, de 

zogenaamde staalplaat (voor de twee worden verschillende soorten walserijen gebruikt: in Taranto zijn er twee 

warmbandwalserijen voor de bandstalen en één band voor staalplaten aanwezig). De staalplaten kunnen voor onder meer 

schepen en olieplatforms worden verkocht of worden verzonden naar de pijpwalserijen van de fabriek: hiervan zijn er drie, 

waarvan er één rechtstreeks uit de warme bandstalen elektrisch gelaste buizen (door middel van weerstandlassen of ERW) 

vervaardigt.  

De gewalste producten kunnen met zink worden bekleed (in installaties voor thermisch of koud verzinken), die niet alleen in 

Taranto aanwezig zijn, maar ook in de fabrieken in Genua (twee) en Novi Ligure (één) met in totaal ongeveer 3 000 

werknemers). Door de oxidatie- en corrosiebestendigheid ervan te vergroten, worden deze producten gebruikt in 

de meest uiteenlopende sectoren, van huishoudelijke apparatuur tot voertuigen. 
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vragen van de delegatie. De belangrijkste informatie in verband met de voorschriften van het 

milieuplan: 

 Bij de losstap van de grondstoffen heeft ILVA, naast de in het milieuplan 

(geïntegreerde milieuvergunning, AIA) vermelde gesloten ecologische grijpemmers, 

een nieuwe losinstallatie toegevoegd (CSU 1, Continuous Ship Unloader) waarmee 

materialen vanuit het laadruim, zonder verspreiding ervan in het milieu, overgebracht 

kunnen worden naar de transportbanden die vanaf de pier naar de fabriek lopen. 

 In de daaropvolgende fase, waarbij de mineralen worden getransporteerd van de pieren 

naar het opslaggebied, wordt gewerkt aan volledige overdekking van de 

transportbanden en worden de sorteertorens afgesloten om te voorkomen dat de wind 

de stofdeeltjes verspreidt (in april 2017 was 38,6 km van de totale 59 km van de 

transportband overdekt, ongeveer 65 % van wat op grond van de geïntegreerde 

milieuvergunning moet worden overdekt). 

 De belangrijkste maatregel in het door de firma AM Investco Italy – een joint venture 

die voor 85 % eigendom is van ArcelorMittal en voor 15 % van Marcegaglia, en die 

ILVA heeft overgenomen van het buitengewoon bestuur – gepresenteerde milieuplan 

betreft de ontmanteling van hoogoven 3. Het bedrijf heeft daar ook de sanering van de 

bodem in opgenomen. De drie hoogovens die momenteel actief zijn, voldoen aan de 

voorschriften van het milieuplan (zie hieronder). 

 Voor de staalfabrieken voorziet het plan in de aanleg van een systeem om boven in de 

loodsen het fijnstof op te zuigen of te filteren door middel van uitlaatventilatoren die de 

convertoren afdekken en filterzakken van 20 m lang die de dampen afvangen, alsook 

doekfilters met een zuigvermogen van 3,3 miljoen m3/h. 

 De overdekking van de grotere mijnbouwparken met een oppervlakte van 500 m x 

700 m (voorschrift nr. 1 van de meest recente versie van de geïntegreerde 

milieuvergunning1, welke ook is opgenomen in het investeringsplan van de koper) 

bestaat uit een imposante structuur met twee bogen (vergelijkbaar met een hangar), met 

afmetingen van ongeveer 700 m x 520 m x 80 m (een muur van 80 m komt ongeveer 

overeen met een gebouw van 25 verdiepingen), die achter de wijk Tamburi zal 

verrijzen; deze maatregel is in aanvulling op de beboste ecologische heuvels en de Via 

Appia, die reeds fungeren als "windscherm" voor het bewoonde gebied. Ook de 

kleinere parken (met slakken, ofwel "gehomogeniseerd" agglomeraat in het noorden en 

het zuiden) zullen op dezelfde wijze worden overdekt als de twee, reeds overdekte, 

grote parken in de kalksteengroeve in de gemeente Statte. 

 Het milieuplan van 2014 (goedgekeurd bij het decreet van de minister-president van 

14 maart 2014) omvat de bevochtiging van de afvalbergen van grondstoffen door 

middel van zogenaamde mistkanonnen om, in afwachting van de overdekking van de 

parken, het risico op verspreiding van stofdeeltjes terug te dringen. Op een specifieke 

vraag over waterterugwinning verduidelijkte ILVA dat er geen water in de 

onderliggende bodem doordringt omdat deze uit dikke klei bestaat, maar dat het 

gedeelte dat niet verdampt wordt teruggewonnen in speciale bezinkbassins. Een andere 

belangrijke verduidelijking betrof het plan voor de vormgeving van het opslaggebied 

(waarbij een reconstructie wordt gemaakt van de milieuverontreiniging ter 

                                                 
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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ondersteuning van de werkzaamheden om het terrein weer veilig te maken en/of te 

saneren): dit is reeds voltooid en zou tot zeer bemoedigende resultaten hebben geleid. 

 De stortplaatsen vallen binnen de omtrek van de aan de aanbestedende dienst 

overgedragen gebieden. ILVA antwoordde echter niet op een vraag over nieuwe 

gerechtelijke onderzoeken naar het illegaal storten van gevaarlijke afvalstoffen, waarop 

enkele indieners van verzoekschriften hebben gewezen. Op een vraag over de 

veiligheidsdiensten die toezicht houden op de fabriek, antwoordde ILVA dat externe 

politiediensten, samen met 120 interne beveiligers, met behulp van videobewaking het 

risico van binnendringing tot een minimum kunnen beperken. Het gaat hierbij om een 

gebied dat zich uitstrekt over een oppervlakte die tweeënhalf keer zo groot is als de 

stad Taranto zelf. 

 

Op vragen van de delegatie naar verdere informatie omtrent het tijdschema voor de sanering 

en ontmanteling van hoogoven 3, antwoordde de directie van ILVA als volgt: 

 Dit proces is nog niet zo eenvoudig. Het betreft een organische saneringsmaatregel, 

die betrekking heeft op de volledige fabriek. 

 Hoogoven 3, die zich centraal in het ijzergedeelte bevindt, moet veilig worden 

gemaakt (hoewel hier geen grondstoffen meer worden afgeleverd voor de productie 

van ijzer, moet de hoogoven stabiel blijven, waarbij de pijpleidingen zijn 

onderbroken, maar wel nog steeds zijn aangesloten op het net). 

 Het volledige pijpleidingennet moet worden gereinigd, bijv. om asbestresten te 

verwijderen. 

 Na afronding van dit proces zal het net worden opgedeeld op basis van de in het 

bestek voor sloopwerkzaamheden beschreven specificaties. 

 Momenteel loopt hiervoor een aanbesteding van de werkzaamheden (in een zeer 

vergevorderd stadium). De regering wordt geacht vóór 30 september 2017 de door 

ArcelorMittal ingediende wijzigingen aan het milieuplan goed te hebben gekeurd 

op grond van een decreet van de minister-president. Met ingang van 1 oktober 

2017 kan de procedure dan versneld ten uitvoer worden gelegd. 

 De technische schatting voor de duur van de sloopwerkzaamheden is 18 maanden 

vanaf het begin van de werkzaamheden op 1 oktober 2017. 

 Het tijdschema voor de overdekking van de parken wordt door de aanbestedende 

dienst geschat op 24 maanden vanaf het moment dat deze groen licht ontvangt om 

te beginnen met de werkzaamheden. 

Voorzitter Wikström benadrukte namens de delegatie dat de extreme complexiteit en de duur 

van de beschreven procedure voorbij lijken te gaan aan de prijs die de bewoners van 

aanpalende woongebieden betalen na tientallen jaren van menselijk leed (het eerste 

verzoekschrift over onrustbarende gehaltes aan dioxine dateert uit 2007). 

Het antwoord van de technische deskundigen van ILVA luidde als volgt: 

 De fabriek zou momenteel volledig in overeenstemming zijn met de Europese en 

Italiaanse wetgeving (op basis van gegevens die worden verzameld door de 

toezichthoudende instanties, zoals het ARPA (het regionale milieuagentschap), al 
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kan het tijdens de controles voorkomen dat er tijdens normale bedrijfsactiviteiten 

een storing optreedt. 

 De geïntegreerde milieuvergunning zelf voorziet in het beheer van afwijkende en 

noodsituaties (zoals de tornado die op 28 november 2012 over ILVA raasde en die, 

ondanks hoogoven 3 niet te hebben beschadigd, heeft bijgedragen tot het besluit om 

deze te slopen). 

 De sanering zou tot grote diepte in de bodem onder hoogoven 3 plaatsvinden en 

zou tevens de afvoer van historische afvalstoffen omvatten (zoals in 2009 uit de 

circulatie genomen spoorbielzen en afgedankte banden). 

 De situatie is de afgelopen tien jaar niet constant gebleven. Sinds een jaar of vier 

(vanaf het decreet van de minister-president van 14 maart 2014) is het milieuplan 

namelijk in ontwikkeling en zijn er maatregelen uitgevoerd, zij het met enige 

vertraging en met beperkte financiële middelen aangezien het bedrijf jaarlijks 

verlies lijdt. 

 Het buitengewoon bestuur is erin geslaagd om, dankzij een deal van met de Riva-

familie, de voormalige eigenaren en vervuilers, een bedrag van meer dan 

1 miljard EUR terug te vorderen als vergoeding voor de ontstane milieuschade. 

Deze middelen moeten worden ingezet om de saneringswerkzaamheden ten 

behoeve van de volledige gemeenschap van Taranto te versnellen. 

 Het totale bedrag dat nodig is om de werkzaamheden van het milieuplan uit te 

voeren, bedraagt meer dan 2,3 miljard EUR (waarvan 1,15 miljard EUR ten laste 

van de aanbestedende dienst en meer dan 1 miljard EUR ten laste van het 

buitengewoon beheer dankzij voornoemde overeenkomst). Sinds de 

eigendomsoverdracht zijn alle vereiste voorwaarden aanwezig om ervoor te zorgen 

dat deze middelen vóór de gespecificeerde data een nuttig effect sorteren. 

 Het Italiaanse Parlement heeft een wetswijziging doorgevoerd op basis waarvan de 

periode van toezicht door het buitengewoon bestuur wordt verlengd tot 2024 (het 

moment waarop het ondernemingsplan verstrijkt). Dit moet ervoor zorgen dat de 

nieuwe eigenaar zijn toezeggingen om de overeengekomen investeringen te doen, 

ook echt nakomt. Zo niet, dan zal deze afstand moeten doen van het eigendom. 

De delegatie betwistte overigens de bewering dat de fabrieken volledig in overeenstemming 

zouden zijn met de Europese wetgeving. Daarbij haalde zij het laatste in mei 2017 

gepubliceerde ISPRA-verslag aan, waarin staat dat de milieuvereisten van de geïntegreerde 

milieuvergunning niet volledig zijn nageleefd (ILVA voert in dit verband aan dat in het 

document een nalevingsdrempel van 80 % staat vermeld). Voorts uitte de delegatie haar 

bezorgdheid over de naleving van de aangegeven termijnen voor de volledige overdekking 

van de parken, die al jaren worden uitgesteld. Bewoners van aangrenzende wijken zijn 

daardoor op winderige dagen overgeleverd aan schadelijke stofdeeltjes. De delegatieleden 

hebben de gevolgen daarvan met eigen ogen gezien. 

Vervolgens vroeg de delegatie of er andere mogelijkheden bestaan voor de reorganisatie van 

de productie, bijvoorbeeld door gebruik te maken van afvalmateriaal op basis van een model 

van circulaire economie, of door een totale omschakeling van de fabrieken naar duurzame 

energie, om zo werk, gezondheid en milieu met elkaar te verzoenen en tegelijk de specifieke 

kenmerken van het grondgebied optimaal te benutten. De directie van ILVA reageerde hierop 

met enige voorzichtigheid. 
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De radicale oplossing van stopzetting van de productie van staal werd door ILVA verworpen, 

maar er werd gewezen op het feit dat de nieuwe eigenaar bereid is in Taranto de technologie 

van voorgereduceerd staal te testen, waarvan ArcelorMittal de grootste producent ter wereld 

is. De enige fabriek op dit gebied in Europa (Gent) is eigendom van ArcelorMittal. Hier wordt 

in plaats van steenkool aardgas gebruikt als grondstof voor het proces. Door de hoge 

productiekosten hiervan is de introductie hiervan elders echter vaak afgeblazen. Het is echter 

de bedoeling om op dit gebied in Taranto een onderzoekscentrum op te zetten (hiervoor wordt 

een bedrag van 30 miljoen EUR voor de aanstelling van 250 ingenieurs ter beschikking 

gesteld). Het concept van circulaire economie wordt door ILVA in de kalksteengroeven 

toegepast: het gewonnen materiaal wordt opnieuw gebruikt in de agglomeraat-

/synthetiseringsfase of wordt in kalk omgezet in de interne ovens, en de slakken worden 

teruggestort in de steengroeve, in de vorm van ijzervrij calciumcarbonaat. 

Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, moet worden opgemerkt dat ILVA en haar 

dochterondernemingen respectievelijk 11 000 en 3 000 mensen in dienst hebben. Deze zijn 

afkomstig uit en woonachtig in de regio rond de fabriek. 

 

18 juli 2017 – middag 

 

De delegatie werd in het regeringsgebouw verwelkomd door de prefect, Donato Cafagna, die 

de delegatie informeerde over een permanente rondetafelcommissie met vertegenwoordigers 

van de staat, de regio's en de lokale overheden om het gebied van Taranto nieuw leven in te 

blazen ten aanzien van het milieu, de industriële ontwikkeling en de regeneratie en sanering 

van het gebied. Vervolgens ging de eerste ronde van hoorzittingen van start, met twee 

technisch vertegenwoordigers van het ISPRA (nationaal instituut voor milieubescherming en -

onderzoek), die in Taranto aanwezig waren voor een routine-inspectie in het kader van 

Richtlijn 2010/75/EU (aan de hand waarvan het stelsel van geïntegreerde vergunningen voor 

de beheersing van de industriële uitstoot is hervormd). 

 

Mario Cirillo gaf een presentatie over het Italiaans nationaal netwerksysteem voor de 

bescherming van het milieu (SNPA), dat is opgericht in juni 2016 en operationeel is sinds 

januari 2017. Het ISPRA werkt op intensieve wijze samen met de regionale milieu-

agentschappen, zoals het ARPA Apulië. Zo vormen zij samen de twee zijden van een driehoek 

onder leiding van het Italiaans ministerie van Milieu. Gaetano Battistella, hoofd inspecties 

en milieubewaking, ging dieper in op de routine-inspecties, die op kwartaalbasis op het terrein 

van ILVA plaatsvinden. Een van deze inspecties staat ingepland voor de komende drie dagen 

en gaat uit van een periodiek verslag door de onderhoudsmanager over de invoering op het 

terrein van de beste beschikbare technieken, zoals vermeld in de door het Gemeenschappelijk 

Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) in Sevilla opgestelde 

referentiedocumenten. Nadat met ILVA overeenstemming is bereikt over de data, voert het 

ISPRA in de regel de controles uit. Indien er sprake is van een ongeval of een ernstige storing, 

kan het ISPRA echter overgaan tot niet vooraf met de beheerder overeengekomen inspecties. 

In de kennisgevingen aan ILVA staan echter geen details over de aard en de omvang van de 

controles vermeld. Het ISPRA behoudt zich het recht voor om ter plaatse niet-gemelde 

situaties te controleren. 

Van de vragen die de delegatie na de ochtendverkenning op het terrein van de fabriek stelde, 

ging de meest gevoelige over de perceptie van ILVA als een stalen reus op lemen voeten, een 

beeld voor een verouderde zware industrie. Vanuit het perspectief van de technici van het 
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ISPRA is het een fabriek die bezig is zich te ontdoen van oude technologieën en die de deur 

opent voor nieuwe, met als doel om afval en milieuvervuiling terug te dringen. Het gaat 

hierbij echter om een langzaam proces, dat investeringen en vooral tijd vergt. 

De delegatie herinnerde er in dit verband aan dat reeds twee jaar geleden de overdekking van 

de mijnbouwparken ophanden zou zijn. De delegatie verwees daarbij naar het laatste verslag 

van het ISPRA, waarin staat dat niet aan alle in de geïntegreerde milieuvergunning 

opgenomen vereisten zou zijn voldaan, en roept het schrikbeeld op van intrekking van de 

vergunning en sluiting van de fabrieken (ingevolge artikel 29 decies, lid 9, onder c), van de 

geconsolideerde milieuwet1). De delegatie verzocht bovendien om opheldering in verband 

met het situatierapport (een belangrijk instrument voor de afgifte of de bijstelling van een 

geïntegreerde milieuvergunning overeenkomstig Richtlijn 2010/75/EU2). 

Bij de vaststelling dat een bron in een door het ISPRA in mei 2017 gepubliceerd rapport 

(zoals in de ochtend reeds bij ILVA) niet juist is, haalde de heer Battistella een aantal onlangs 

afgeronde controles (18 protocollen) aan en verduidelijkte hij dat het situatierapport 

uitsluitend een nauwkeurige beschrijving bevat van relevante en gevaarlijke verontreinigende 

stoffen, maar niet dieper ingaat op de toestand van de bodem waar vervuiling is opgetreden of 

hier een nauwkeurige beschrijving van geeft (voor meer informatie wordt verwezen naar de 

website van het Italiaans ministerie van Milieu: http://aia.minambiente.it/Ilva.aspx). 

 

Bij de huidige stand van de wetenschappelijke kennis is het namelijk niet mogelijk om de 

verplaatsing in het grondwater van de verontreinigende stoffen te onderzoeken. Hij verwees 

bovendien naar de inspectierapporten, die aanleiding kunnen geven tot administratieve 

sancties of boetes indien de beheerder de tijdens een eerdere controle vastgestelde 

tekortkomingen niet heeft verholpen. Met betrekking tot het bezwaar dat de tien decreten tot 

behoud van ILVA (de laatste van 9 juni 2016) het licht op groen hebben gezet voor het bedrijf, 

mits het voldoet aan een niet nader gespecificeerde 80 % van de voorschriften van de 

geïntegreerde milieuvergunning, ook al wordt de 20 % voor de overblijvende maatregelen niet 

behaald (waaronder nr. 1, namelijk de overdekking van de mijnbouwparken), verscholen de 

ISPRA-technici zich achter het argument dat kleinere kwesties soms moeten wijken voor het 

grotere belang (in dit geval de politiek). Wat betreft de kritiek van voorzitter Wikström met 

betrekking tot de ongevoeligheid van ILVA voor de kwaliteit van het bestaan – ofwel het 

zwaard van Damocles dat boven de levens van de bewoners van de aangrenzende wijken 

hangt – was de technisch medewerker van mening dat ILVA onderdeel is van een park van 

                                                 
1 Wetsbesluit nr.152/2006 – "Geconsolideerde milieuwet" – art. 29 decies, lid 9, onder c), gewijzigd 

bij art. 7, lid 9, van wetsbesluit nr. 46/2014. Zie ook de volgende opmerkingen afkomstig van de website 

van het Italiaanse ministerie van Milieu. 

http: //aia.minambiente.it/Documentazione.aspx Dit onderdeel is opgesteld door het Italiaans ministerie van 

Milieu voor de fabriek van ILVA in Taranto, welke is aangemerkt als onderneming van nationaal strategisch 

belang op grond van wetsbesluit nr. 61 van 4 juni 2013 (omgezet, na wijzigingen, bij wet nr. 89 van 

3 augustus 2013).en van wetsbesluit nr. 101 van 31 augustus 2013, met als doel de toegang tot informatie en de 

inspraak van het publiek in het proces van afgifte, verlenging, herziening en bijstelling van geïntegreerde 

milieuvergunningen te vergemakkelijken en te bevorderen, in overeenstemming met de beginselen van het 

Verdrag van Aarhus en met de bepalingen van wetsbesluit nr. 152/06. Naast de belangrijkste documenten in 

verband met lopende procedures voor de afgifte, verlenging, herziening en bijstelling van geïntegreerde 

milieuvergunningen, worden hier met name ook de documenten met betrekking tot de controleprocedures van de 

verplichtingen die voortvloeien uit de vastgestelde maatregelen online beschikbaar gesteld. 
2 Mededeling van de Commissie:Mededeling van de Commissie – Richtsnoeren met betrekking tot 

situatierapporten zoals bedoeld in artikel 22, lid 2, van Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies 

(2014/C 136/01) 

javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13G00132&currentSearch=ricerca_semplice
http://www.normattiva.it/atto/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','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
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ongeveer 160 oude industriële installaties, die actief zijn op nationaal niveau (90 thermische 

centrales, 60 chemische bedrijven, 12 raffinaderijen en 1 staalfabriek), waarop toezicht wordt 

uitgeoefend door het ISPRA, omdat ze ecologische probleemgebieden zijn en zich 

tegelijkertijd in een strategische positie bevinden als knooppunten van openbare diensten, die 

tal van arbeidsplaatsen bieden. De huidige overgangsfase van het buitengewoon bestuur naar 

de multinationale staalonderneming, ArcelorMittal, heeft gevolgen voor het verhogen van het 

productieniveau, dat op dit moment is teruggebracht tot 6 miljoen ton per jaar. Dit doet echter 

niets af aan de specificaties die zijn vastgesteld in het reeds bestaande milieuplan, waarin alle 

vereisten voor de vergunning bindend blijven. Zelfs wanneer de nieuwe eigenaar positief 

gestemd is over de wederopbouw en de vergunningsprocedure nieuw leven wordt ingeblazen, 

zal hij gehouden zijn aan de milieuvoorschriften van een nieuwe geïntegreerde 

milieuvergunning. 

 

Vera Corbelli, drie jaar regeringscommissaris voor urgente saneringsmaatregelen in het 

gebied van Taranto, zette uiteen dat onder haar mandaat een fysieke omgeving valt, die verder 

reikt dan de industriële grens van ILVA (en die 117 km2 omvat, waarvan 44 km2 land en 

73 km2 zee). Voorts legde zij kort uit hoe op basis van een evaluatie van de prioritaire 

maatregelen die gericht zijn op de vier kritieke gebieden van stedelijke en buitenstedelijke 

gebieden (met inbegrip van een industriegebied van nationaal belang), een herstelprogramma 

is uitgevoerd voor uiteenlopende bevolkingsgroepen en gebieden, dat verschillende 

generatieniveaus omvat (van renovatie en verbetering van de kwaliteit van scholen tot de 

sanering van de begraafplaats in de wijk Tamburi) en gericht is op de kustgebieden (van 

werkzaamheden voor de haven en een voormalige stortplaats op het industrieterrein van de 

gemeente Statte, tot het behoud van het gehele ecosysteem van de Mar Piccolo en de sanering 

van de zeebodem). De aanpak van het programma is een combinatie van wetenschap en 

technologie met cultuur. De maatregel in verband met het milieuherstel van de Mar Piccolo, 

waarin het DNA van het waterrijke gedeelte van Taranto ligt opgeslagen, geldt voor iedereen 

en is enerzijds bedoeld om de mate van verontreiniging terug te dringen en anderzijds om de 

habitats te beschermen. Dit betreft onder meer het vastleggen en terugdringen van lozingen 

met 50 %, het verwijderen van alle vormen van grof afval op de zeebodem, het monitoren en 

verplaatsen van de meest bedreigde inheemse mariene soorten (6 000 verschillende soorten, 

waaronder grote zeemossels en zeepaardjes). De werkzaamheden worden gezamenlijk met de 

marine, de Italiaanse financiële opsporingsdienst (Guardia di Finanza) en de kustwacht ten 

uitvoer gelegd. Met deze complexe en gedetailleerde werkzaamheden voor het herstel van het 

culturele, sociale en productiesysteem wordt getracht om de industriële erfenis die nog altijd 

een last vormt voor de stad, achter zich te laten, en de stad in de richting van een toekomst 

met duurzame groei te leiden, met de betrokkenheid van de bevolking, maar ook van ILVA en 

ENI. 

Advocaat Stefano Rossi, algemeen directeur van ASL (plaatselijke gezondheidsdienst) van de 

provincie Taranto, schetste het kader van alle diensten die worden beheerd door Michele 

Conversano (afdeling preventie/openbare gezondheidszorg), Sante Minerba (statistische 

epidemiologie) en Cosimo Scarnera (werkplaats gezondheid en veiligheid en letsel). Hij 

sprak positief over het controlesysteem van de voedselvoorzieningsketen (van mosselen tot 

zuivelfabrieken en boerderijen), over de statistische gegevens op het gebied van 

arbeidsongevallen (een daling over de afgelopen jaren, in tegenstelling tot beroepsziekten), 

over het register van kankergegevens, het meest actuele van de regio Apulië (tot 2014), alsook 

over de gespecialiseerde oncologische diensten van het ziekenhuis. Hij verwees in het 

bijzonder naar een cohortstudie (oktober 2016) over de gevolgen van blootstelling aan 
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schadelijke milieufactoren en beroepsmatige blootstelling voor de ziekten en sterftecijfers 

onder de plaatselijke bevolking, waarin wordt gesproken over een oorzakelijk verband tussen 

industriële emissies en schade aan de gezondheid1. 

Onder druk gezet door de vragen van de delegatie over alarmerende epidemiologische 

gegevens die uit de studie in kwestie naar voren kwamen, bevestigden de deskundigen van 

ASL Taranto dat er sprake is van een afwijkend percentage wat betreft neurocognitieve 

aandoeningen onder plaatselijke jongeren, ook al zijn de oorzaken ervan niet bekend 

(milieuvervuiling, al dan niet in combinatie met het lage sociaaleconomische profiel van de 

bevolking). De heer Minerba gaf een kort overzicht van de studies die binnen zijn vakgebied 

zijn verricht: van beschrijvende studies waarbij gegevens zijn verzameld over sterftegevallen 

in verband met ziekten die verband houden met de luchtverontreiniging, tot analytische 

studies die ingaan op de oorzakelijke verbanden tussen risicofactoren en ziekten (waaronder 

de cohortstudie). Na verloop van tijd zijn er andere medische bronnen aan de studies 

toegevoegd: de ziekenhuisopnamen en het kankerregister2. 

Deze laatste is voor in 2012 voor de provincie Taranto in gebruik genomen; in de meest 

recente publicatie (april 2016) zijn de verzamelde gegevens van de jaren 2006-2011 

opgenomen. Uit de gegevens blijkt onder meer een bovengemiddelde kankerincidentie onder 

mannen3. 

In de hierboven genoemde cohortstudie (uitgevoerd in samenwerking met de regio Apulië en 

de afdeling epidemiologie van de regio Latium) die gericht is op personen die in de periode 

1998-2010 in Taranto woonden, wordt geconcludeerd dat de toename aan industriële giftige 

stoffen, met inbegrip van PM10-fijnstofdeeltjes en zwaveldioxide, niet alleen 

verantwoordelijk is voor kanker, maar ook voor hartaandoeningen en aandoeningen aan de 

luchtwegen. Wat betreft kankerincidentie bij kinderen tot 14 jaar, is de meest gezaghebbende 

studie op dit gebied de "Sentieri"-studie4, die tussen 2011 en 2014 is uitgevoerd door de 

Istituto Superiore di Sanità (ISS) (de resultaten van de derde editie zullen in de loop van dit 

jaar worden gepubliceerd). In dit verband wordt een overschrijding waargenomen van: sterfte 

door allerlei oorzaken (81 overlijdens), met een standaardsterftecijfer van 121, ofwel 21 % 

boven regionale gemiddelde; ziekenhuisopname als gevolg van acute aandoeningen aan de 

                                                 
1 In de cohortstudie wordt het sterftecijfer en/of de frequentie van specifieke ziekten onder 

verschillende blootgestelde bevolkingsgroepen vergeleken.Enkele van de belangrijkste cijfers: een 

hoger cijfer van 24 % aan ziekenhuisopnamen wegens aandoeningen aan de luchtwegen bij kinderen uit de wijk 

Tamburi en een hoger cijfer van 26 % in de wijk Paolo VI. Blootstelling aan industrieel fijnstof resulteert in een 

hoger sterftecijfer van 5 % als gevolg van longkanker en een hoger sterftecijfer van 10 % als gevolg van 

myocardinfarct. Als gevolg van blootstelling aan industriële SO2 (zwaveldioxide) zijn met name een hoger 

sterftecijfer van 17 % als gevolg van longkanker en een hoger sterftecijfer van 29 % als gevolg van 

myocardinfarct gemeten. Beide verontreinigende stoffen zijn verantwoordelijk voor nieuwe gevallen van 

longkanker onder de bewoners (hogere incidentie van 29 % door stoffen en van 42 % door SO2) 
https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e. Zie met name: 
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 Zie bijgevoegde conclusies 
4 Nationaal epidemiologisch onderzoek naar terreinen en fabrieken die worden blootgesteld aan risico's van 

vervuiling. See abstract of the 2014 edition:http://www.iss.it/pres/?id=1432&tipo=6 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_rischio
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e
http://www.registri-tumori.it/cms/it/storia
http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto
http://www.iss.it/pres/?id=1432&tipo=6
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luchtwegen, met een gestandaardiseerde ziekenhuisopname van 105 (5 % boven het 

gemiddelde), en een gestandaardiseerde incidentie van tumoren van 154 (54 % boven het 

gemiddelde, wat neerkomt op zeven gevallen meer). 

Het algehele beeld is gebaseerd op een klein aantal gevallen over enkele jaren; momenteel 

wordt, in samenwerking met het ISS, getracht de statistieken te bevestigen om de gegevens 

die op dit moment worden verzameld uit te breiden. Verder werd erop gewezen dat er in de 

oncologische afdeling van het Moscati-ziekenhuis een aanraakscherm is geplaatst om de 

lokale bevolking te informeren over de epidemiologische gegevens, met als primair doel 

informatie te verspreiden over de kankerincidentie in de verschillende gebieden van Apulië. 

Dit laatste is een cruciale stap op weg naar individuele en collectieve preventieve 

maatregelen. Wat de kankerincidentie onder ILVA-werknemers betreft, valt één specifiek 

gegeven op: pleuraal mesothelioom (een zeldzame tumor door blootstelling aan asbest, die in 

een laat stadium tot uiting komt) komt vier- tot vijfmaal vaker voor dan verwacht (op een 

bevolking van 200 000 inwoners worden in plaats van 4 tot 5 gevallen 20 gevallen per jaar 

geregistreerd). Het is dan ook van essentieel belang om, met name met het oog op 

toekomstige generaties, het aanwezige asbest te verwijderen op stortplaatsen met afval 

afkomstig van het industriegebied. 

Dankzij nieuwe technologieën is de veiligheid van werknemers in de fabriek sinds 2005 sterk 

verbeterd: met name het aantal arbeidsongevallen is gedaald met ruim 70 % (een afname van 

meer dan 1 000 naar 115 gevallen). Cruciaal voor deze ommekeer is, volgens een speciale 

studie, de professionele training die wordt gegeven aan werknemers die belast zijn met 

activiteiten waarbij het risico op ongevallen het grootst is. Als voorbeeld wordt een ongeval 

van juni 2015 aangehaald, waarbij een werknemer om het leven kwam omdat er gesmolten 

metaal over hem heen liep tijdens gietwerkzaamheden bij hoogoven 2. Naar aanleiding 

hiervan zijn onlangs alle door de bevoegde autoriteiten voorgeschreven 

aanpassingsmaatregelen zijn afgerond. Beroepsziekten zijn daarentegen toegenomen: in de 

vijf jaar tussen 2010 en 2015 werden ongeveer 950 gevallen geteld, waarvan slechts 200 zijn 

erkend. Dit is een verontrustend signaal, al is de toename deels te wijten aan de groeiende 

bewustwording onder bedrijfsartsen over het vaststellen en melden van dergelijke ziekten. 

Tevens is aangetoond dat aandoeningen in verband met het bewegingsapparaat veelvuldiger 

voorkomen dan tumoren, die voorheen meer voorkwamen. 

Voorts werden nadere toelichtingen verstrekt over de controles van ASL Taranto op in de 

voedselketen aanwezige verontreinigde stoffen, met name persistente organische 

verontreinigende stoffen (POP's) die zich ophopen in het vet van levende wezens en te vinden 

zijn in melk (bijvoorbeeld schapen- en geitenmelk) afkomstig van dieren die eten van 

verontreinigde planten en op verontreinigde grond in de omgeving van de fabriek. Uit analyse 

van de melk, maar ook van de lever en het vlees van de geslachte dieren, is gebleken dat de 

dioxinepercentages in dieren die grazen op onbebouwde grond hoger zijn dan die in dieren die 

grazen op geploegde grond of op weiden die ver verwijderd zijn van het industriegebied. 

Vandaar het verbod van de voorzitter van de raad van de regio Apulië om dieren te laten 

grazen op onbebouwde grond binnen een straal van 20 km van het industriegebied. Evenzo is 

voor de schelpdierensector, nadat grote hoeveelheden verontreinigende stoffen werden 

vastgesteld in mosselen uit de eerste baai van de Mar Piccolo, gelast om tijdens het 

zomerseizoen (met ingang van 31 maart) wanneer er sprake is van meer filtratie, de teelt 

ervan te verplaatsen naar de tweede baai van de Mar Piccolo of naar de Mar Grande. Tot slot 

kwamen zelfs uit bloedtesten onder veehouders binnen een straal van 10 km van de fabriek 
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afwijkende dioxinepercentages naar voren, die echter niet van belang zijn voor de rest van de 

bevolking omdat het hier om kleinschalige boerderijen gaat. 

 

Vito Bruno, advocaat en algemeen directeur van het regionaal milieuagentschap (ARPA) van 

de regio Apulië, stelde zijn delegatie voor: Nicola Ungaro, wetenschappelijk directeur, Maria 

Spartera, opleiding en informatie, Roberto Giua, operationele eenheid lucht en Vittorio 

Esposito, regionaal directeur. Ter ondersteuning van de reeds door de technici van ASL 

genoemde milieugegevens bevestigde Bruno dat, ondanks het feit dat de algehele situatie 

vanaf 2013 als gevolg van de daling van de staalproductie is verbeterd, de relatie tussen de 

staalproductie en de verspreiding van verontreinigende stoffen in de stad Taranto niet kan 

worden ontkend. Hij wees erop dat op 16 januari 2016 een netwerk van regionale 

milieuagentschappen (ARPA's) in het leven is geroepen, waaronder dat van Apulië. Het ARPA 

Apulië coördineert enerzijds zijn activiteiten met die van het ISPRA (zie hierboven), 

waardoor een duaal controlesysteem wordt gevormd, en biedt anderzijds ondersteuning aan 

ASL Taranto ten aanzien van milieukwesties. Hij legde uit dat de luchtkwaliteit in Taranto 

wordt bewaakt door 16 centrales (waarvan 10 onder toezicht van het ARPA en 6 onder 

toezicht van ILVA). Hoewel er sinds 2013 ongetwijfeld sprake is van een verbetering van de 

situatie ten aanzien van emissies, en deze laatste zelfs binnen de door de EU-milieuwetgeving 

opgelegde grenzen vallen, hebben de emissies een schadelijk effect op de gezondheid, mede 

in het licht van de reeds ernstig vervuilde situatie in de stad. 

In deze context voert het ARPA Apulië zijn taken als orgaan van toezicht en inspectie uit om 

de bevoegde autoriteiten in staat te stellen politieke beslissingen te nemen over het beheer van 

de industriële capaciteit van de staalfabriek van Taranto. Ook neemt het agentschap de nodige 

initiatieven om ervoor te zorgen dat milieu, gezondheid en werk op gezonde wijze kunnen 

samengaan voor iedereen. In dit opzicht bevestigden de technici van het ARPA dat het 

agentschap op winderige dagen waarschuwingen afgeeft om de autoriteiten en de industrie in 

staat te stellen de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en de schadelijke invloed van 

ongunstige winden te beperken (onder andere waargenomen op 3 juli jl.).  

De delegatie vroeg vervolgens of op basis van het door het ARPA afgegeven negatief advies 

over de plannen om de verbrandings- en afvalverwijderingsinstallaties te verdubbelen, kan 

worden verwacht dat het agentschap zich ook zal verzetten tegen de voorgestelde verhoging 

van de staalproductie door de nieuwe eigenaars. De vertegenwoordigers van het ARPA 

antwoordden daarop dat er absoluut gevolgen voor de volksgezondheid zullen zijn, hoewel er 

geen duidelijk verband bestaat tussen de schade aan de gezondheid die zeker zou worden 

veroorzaakt door een verdubbeling van verbrandingsinstallaties en de nog hypothetische 

schade als gevolg van een verhoogde productie, zelfs indien alle milieuvoorschriften van de 

huidige geïntegreerde milieuvergunning voor ILVA ten uitvoer zouden worden gelegd. In dit 

opzicht ligt een productieverhoging, zonder aanvullende voorschriften, niet in de lijn der 

verwachting. De heer Gina wees meer in het bijzonder nogmaals op het feit dat uit de 

beoordeling van schade voor de gezondheid op basis van tests door het ARPA te concluderen 

valt dat zelfs met toepassing van alle voorschriften in het herzieningsbesluit van de 

geïntegreerde milieuvergunning van ILVA (een zeer onwaarschijnlijk scenario vanwege het 

uitblijven van de overdekking van de mijnbouwparken), de gezondheidsrisico's van een 

verhoogde productie nog steeds onaanvaardbaar zouden zijn, onder meer met betrekking tot 

het risico van kanker in de omliggende gebieden van de fabriek. In deze situatie zou, volgens 

het niet-bindend advies van het ARPA Apulië, indien zou worden overgegaan tot een 

productieverhoging ruim boven de in de huidige geïntegreerde milieuvergunning toegestane 
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hoeveelheid (jaarlijks 8,5 miljoen ton), de milieusituatie naar alle waarschijnlijkheid nog 

kritieker worden dan de situatie daarvoor en zou de gezondheidstoestand ook verder 

verslechteren.1 

Voor de vakbonden van UILM, FIOM-CGIL en FIM-CISL presenteerden Antonio Talo’, 

Giuseppe Romano en Biagio Prisciano een eisenpakket "om de toekomst van ons werk, 

onze omgeving en onze gezondheid weer in eigen handen te krijgen" en om het 

gecentraliseerde traject, waarmee vijf jaar geleden is begonnen – eerst met het buitengewoon 

bestuur en de overheid, en nu met de nieuwe eigenaren, aan wie de ILVA-groep bij decreet 

van 5 juni jl. is toegewezen – kracht bij te zetten. Hun constructieve aanpak, die niet alleen in 

het belang van de werknemers maar ook van de gehele regio is, gaat uit van de voorwaarde 

van volledige naleving van het milieuplan. Dit omvat ook de overdekking van de 

mijnbouwparken, die niet langdurig kan worden uitgesteld (23 augustus 2023, volgens het 

plan van Am Investco). 

In dit verband wees Francesco Rizzo van de USB (algemene vakbond) erop dat de 

rondleiding door de technici en bestuurders van ILVA binnen de installaties van de fabriek 

zodanig was georganiseerd dat de installaties waar mensen snel last krijgen en ziek worden, 

werden vermeden (volgens de USB is de toestand verslechterd in de jaren dat de leiding in 

handen was van het buitengewoon bestuur). Hij herinnerde eraan dat reeds vijf jaar geleden 

een minister van de regering in Rome de belofte heeft gedaan de overdekking binnen zes 

maanden te voltooien. Feitelijk kwam het er volgens Rizzo op neer dat de enige oplossing die 

in al die tijd werd gevonden, was om de ramen te sluiten, kinderen binnen te houden en te 

doen alsof er niets gebeurt in de wijk Tamburi tijdens dagen waarop sprake was van een 

ongunstige wind. Meer algemeen moet, volgens vertegenwoordigers van de werknemers, de 

milieusanering van de fabriek voor 100 % worden uitgevoerd, zonder daarbij enig aspect over 

het hoofd te zien, te beginnen met de noodsituatie ten aanzien van asbest (dat in de fabriek 

aanwezig is in hoeveelheden van meer dan 4 000 ton). Naast het milieu staat gezondheid 

bovenaan de lijst met eisen van de vakbond. Daarom moet de regering gebruikmaken van de 

1,1 miljard EUR die is verhaald op de voormalige eigenaars (de Riva-familie), voor 

transparante en effectieve saneringsprojecten om de schade aan de gezondheid van 

werknemers en burgers op te heffen. Wat de toekomst van de staalindustrie in Taranto betreft, 

moet het huidige productieproces op basis van een bedrijfsplan worden vernieuwd. Wat 

betreft de werkgelegenheid geldt dat als de door Am Investco voorgestelde ontslagen zouden 

doorgaan, dit ook nog eens een ernstige belediging van het personeel zou betekenen, na alle 

schade die reeds aan het milieu en de gezondheid is aangebracht. Niet alleen werknemers van 

                                                 
1 Zie in dit verband ook de opmerkingen van het ARPA Apulië van 4 september 2017 over de aanvraag van een 

geïntegreerde milieuvergunning voor nieuwe maatregelen en wijzigingen in het plan van maatregelen en 

activiteiten ter bescherming van het milieu en de gezondheid, zoals goedgekeurd bij het decreet van de minister-

president van 14 maart 2014 voor de exploitatie van de installaties en, indien nodig, voor de verlenging van de 

termijnen voor de uitvoering van de betreffende voorschriften. In deze opmerkingen wordt onder meer benadrukt 

dat de milieusaneringsmaatregelen die reeds in het decreet van de minister-president van 14 maart 2014 zijn 

vervat (waarvan de termijn in juni 2017 zou verlopen, maar dat is verlengd tot september 2017), pas in augustus 

2023 zullen worden voltooid. Aangezien de meerderheid van deze maatregelen nodig is om te kunnen voldoen 

aan de BBT-normen voor de sector (zie het uitvoeringsbesluit van de Commissie van 28 februari 2012 over de 

best beschikbare technieken (BBT) voor de ijzer- en staalproductie op grond van Richtlijn 2010/75/EU), wordt 

in deze context herhaald dat elke vertraging in de milieusanering van de fabriek zou resulteren in een voordeel 

voor de onderneming en in kosten voor het milieu en de volksgezondheid. Hierbij zij aangemerkt dat de 

exploitatie van de staalfabriek zonder volledige of met gedeeltelijke uitvoering van de best beschikbare 

technieken voor deze sector zou neerkomen op een mogelijke inbreuk op de EU-wetgeving. 
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ILVA, maar ook duizenden werknemers bij de aanbestedende partij en satellietbedrijven 

hebben al te maken hebben gehad met personeelsinkrimping. In Taranto draait de gehele 

economie om de fabriek en toen in 2008 ILVA-werknemers tijdelijk op non-actief werden 

gesteld, leidde de daaruit voortvloeiende crisis tot de sluiting van meer dan 3 000 bedrijven. 

De delegatie vroeg naar de prioriteiten van de werknemers en informeerde of zij open zouden 

staan voor alternatieve opties voor een andere industriële toekomst, namelijk de omschakeling 

van de installaties naar de productie van hernieuwbare energie of in de richting van de 

circulaire economie. Het antwoord van Francesco Brigati (FIOM) was duidelijk: Wij willen 

niet ten koste van alles voor ILVA werken. De beoordeling van de schade aan de gezondheid, 

met name het risico op kanker (dat ondanks een lichte afname nog steeds uitermate hoog voor 

zowel vrouwen, mannen als kinderen), dwingt ons een oplossing te vinden voor het dilemma 

tussen werk, gezondheid en milieu. Dus als de regering en de nieuwe koper ArcelorMittal ons 

hetzelfde productiemodel als voorheen zouden moeten opleggen om een hoog niveau van 

werkgelegenheid (10 000) te bewerkstelligen, zou onze reactie een regelrechte afwijzing zijn1. 

 

Vincenzo Cesareo, voorzitter van Confindustria Taranto, uitte zijn vertrouwen in het 

vermogen van Am Investco om in Taranto op een milieuvriendelijke manier staal te 

produceren. Sommige maatregelen zijn zelfs al gerealiseerd en, in tegenstelling tot de vorige 

eigenaar (de Riva-familie), die speculeerde op het verschil in kosten tussen grondstoffen en 

afgewerkte producten, zal de nieuwe exploitant op korte termijn laten zien dat hij op 

effectieve en efficiënte wijze een geïntegreerd productieproces weet te voeren. De kleine en 

middelgrote ondernemingen die de economische crisis hebben overleefd, zijn bereid aan een 

economie te bouwen die complementair is aan die van staal. Dit gebeurt door diversificatie en 

excellentie in de onderhoudsprocessen en installatiebouw, en innovatie op verschillende 

terreinen, zoals luchtvaartindustrie, scheepsbouw, led-verlichting voor buitenshuis en 

productie van waterstof uit hernieuwbare bronnen. Confindustria benadrukte echter dat niet 

alleen werknemers en burgers een hoge prijs hebben betaald als gevolg van de perikelen op 

milieu- en juridisch gebied van ILVA. Ook tal van bedrijven hebben schade geleden – in totaal 

in de ordegrootte van 150 tot 180 miljoen EUR – als gevolg van openstaande vorderingen, die 

ook niet door de staat werden betaald, nadat de procedure van buitengewoon bestuur was 

ingesteld. Confindustria vraagt daarom of deze bedrijven niet langer worden weerhouden van 

het verhaal op wat hun verschuldigd is. 

 

Luca Lazzaro, voorzitter van Confagricoltura Taranto, wees erop dat ook in de agrarische 

sector veel bedrijven verliezen hebben geleden als gevolg van de ecologische noodsituatie, en 

dat Confagricoltura een van de eisers was in het strafproces (ook wel bekend als "de verkoop 

van het milieu") waarin compensatie werd geëist voor de directe schade aan zowel de dierlijke 

productie (dieren moesten worden geruimd als gevolg van besmetting) als de plantaardige 

productie (grond die niet langer kon worden bebouwd) in het omliggend gebied van de 

fabriek.  Ook op provinciaal niveau is er echter sprake van indirecte schade, bijvoorbeeld voor 

zuivelproducten en groenten en fruit (de provincie Taranto is marktleider in Europa voor wat 

betreft de productie van druiven en clementines). Producenten vinden het uitermate lastig om 

concurrerend te blijven, ondanks aanzienlijke investeringen in het plattelandstoerisme (bijv. 

door herstructurering van landbouwbedrijven) en profiteren ook niet van de fondsen voor het 

                                                 
1 Dit standpunt is op 5 september 2017 (uiterste termijn voor het indienen van opmerkingen ten aanzien van het 

voorstel voor de geïntegreerde milieuvergunning bij het Italiaanse ministerie van Milieu, dat afgelopen juli door 

Am Investco is ingediend) door de vertegenwoordiger van de FIOM-CGIL in de volgende bewoordingen 

herhaald: "Het voorstel garandeert geen bescherming van de gezondheid binnen en buiten de fabriek." 
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plattelandsontwikkelingsplan, omdat hun gemeentelijk grondgebied ofwel is aangemerkt als 

stedelijk gebied ofwel onderaan eindigt op de lijst van gemeenten met toegang tot regionale 

financiering. Evenzo moet dringend worden geïnvesteerd in marketingcampagnes voor de 

lokale producten. Om toch met een positieve noot te eindigen: in de agrovoedingssector van 

de provincie is de werkgelegenheid gestegen met 9 % (een cijfer dat wordt verklaard door de 

omvang van de overlevende bedrijven, die tot 1 500 werknemers in dienst kunnen nemen) en 

producten zoals de Primitivo di Manduria (de populairste rode wijn van Italië, die wordt 

geproduceerd in het oostelijke deel van de provincie) vormen de paradepaardjes van deze 

groene economie. 

 

Om 5 uur 's middags bereikten de hoorzittingen een climax met de getuigenissen van een 

aantal indieners, evenals burgers en ngo's die hen ondersteunen1. 

Mevrouw Violante Sion heeft in 2012 verzoekschrift nr. 2207/13 ingediend. Onder 

verwijzing naar art. 3 VEU, waarin een van de kerndoelstellingen van de Unie staat vermeld, 

namelijk "een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu", 

gaf de indienster van het verzoekschrift de volgende uitleg: "Dit was niet waar ik aan dacht 

toen ik het verzoekschrift schreef, want in Taranto gaan we langzaam dood! De staalfabriek 

zorgt voor continue vervuiling van de lucht, de bodem en de ondergrond. Terwijl wij praten, 

discussiëren en nadenken, worden de mensen ziek en sterven ze, vooral de kinderen. De 

kinderen en alle burgers van Taranto hebben het recht om te leven. In reactie op uw 

uitnodiging om een paar 'suggesties' te doen voor wat we kunnen doen, verwijs ik naar het 

proces 'de verkoop van het milieu' waarvan de prejudiciële procedures bevestigen dat het in 

Taranto leven onmogelijk samen kan gaan met de staalindustrie.”2 

Mevrouw Antonia Battaglia, vertegenwoordiger van de vereniging Peacelink en 

ondertekenaar van het eerste verzoekschrift nr. 760/07, wees op de symbiotische relatie tussen 

de stad Taranto en ILVA, die werkgelegenheid en welvaart zou moeten verschaffen aan de 

burgers. Ze volgde het spoor terug naar het strafrechtelijk onderzoek van 2008, het moment 

dat Peacelink de vraag over dioxine opwierp (op basis van tests die waren verricht op 

pecorinokaas). Ze veroordeelde het feit dat de diensten van de Commissie sinds de eerste 

inbreukprocedure die in september 2013 door de Commissie is ingeleid (gevolgd door een 

met redenen omkleed advies in oktober 2014 en door de procedure tegen Italië wegens 

vermeende illegale staatssteun in januari 20163), drie jaar hebben getreuzeld, terwijl Taranto 

in de tussentijd een overmaat aan ziekenhuisopnamen (een stijging met 24 %) laat optekenen 

wegens aandoeningen aan de luchtwegen bij kinderen uit de wijk Tamburi, evenals 

sterfgevallen als gevolg van kanker, en hart- en vaatziekten. In dit opzicht heeft de update van 

de door Forastiere gecoördineerde studie over de toestand van de sterfte in Taranto bevestigd 

                                                 
1 Zie bijlage II voor de Engelse versie van de volledige of gedeeltelijke afgelegde getuigenissen en verstrekte 

documenten. 

 
2 Bij het proces "de verkoop van het milieu", dat op 17 mei 2016 is hervat en thans loopt bij het strafhof van 

Taranto, zijn 44 natuurlijke personen en drie bedrijven (Riva Fire, ILVA en Riva Forni Elettrici) betrokken. Het 

onderzoek hiervoor is in 2009 opgezet naar aanleiding van klachten van milieuverenigingen van Taranto, 

waaronder Peacelink, en heeft in juli 2012 geleid tot de inbeslagname van de staalfabriek (zie ook bijlage III A). 

 
3 Zie persbericht van de EC van 21.12.2017: "De Europese Commissie heeft diepgravend onderzoek naar de 

steunmaatregelen voor staalproducent ILVA S.p.A. afgerond en concludeert dat twee in 2015 door de Italiaanse 

staat verstrekte leningen ter ondersteuning van ILVA, illegale staatssteun vormden. Italië moet dit onrechtmatige 

voordeel van ongeveer 84 miljoen EUR nu op ILVA terugvorderen." 
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dat de toename van fijnstof van industriële oorsprong gevolgen heeft voor de gezondheid op 

de lange termijn (kanker) en ook onmiddellijk schade kan veroorzaken (hartaanvallen). Vanaf 

het moment van de preventieve inbeslagname van de warmwalsinstallaties door de Italiaanse 

justitie (juli 2012), waarvan een paar maanden later (december 2012) het gebruiksrecht werd 

hersteld bij decreet van de regering (ook wel het "eerste decreet voor redding van ILVA" 

genoemd), is er sprake van vertraging bij de controles door zowel de Italiaanse als Europese 

overheden, die ILVA besluit na besluit (in totaal tien maal) hebben toegestaan om te blijven 

produceren en gewoon te blijven doen wat als illegaal is bestempeld. 

"De overdekking van de mijnbouwparken en de bestrating binnen in de fabriek ontbreken nog 

altijd. De updates van de ISPRA-rapporten zijn met aanzienlijke vertraging gepubliceerd. 

Daarom eisen wij: dat de huidige fact-finding-delegatie een aanbeveling doet in de vorm van 

een verslag aan de Commissie, teneinde de rechtsstaat te herstellen; dat de regels worden 

nageleefd door de Italiaanse staat; dat het Europees Parlement, bij de uitoefening van zijn 

toezichthoudende bevoegdheden ten aanzien van de Commissie, deze oproept nauwlettend 

toezicht te houden op het goedkeuringsprocedure van de geïntegreerde milieuvergunning op 

basis van het nieuwe milieuplan van ArcelorMittal. Wij verzoeken om, naar het voorbeeld van 

het in het kader van de fabrieken van ArcelorMittal in Florange (Lorraine, Frankrijk) 

ingestelde Comité du suivi, ook de burgers te betrekken bij een commissie die rapporten 

controleert en adviezen verstrekt. In dit verband spreken we onze bedenkingen uit over zowel 

het bedrijfsplan van AM Investco, dat als doel heeft de productie te doen stijgen tot 8 miljoen 

ton in 2024 en tegelijkertijd het personeel te doen afnemen op basis van 5 000 à 6 000 

ontslagen, als over het milieuplan dat in een tijdspanne van vijf jaar moet worden uitgevoerd 

(eindigend in 2023) voor een bedrag van 1,14 miljard EUR, een zeer klein bedrag in 

verhouding tot de maatregelen die moeten worden getroffen, aangezien de rechterlijke macht 

het bedrag dat nodig is om een einde te maken aan milieuschade al in 2013 op 

8,1 miljard EUR schatte." 

Fabio Millarte, voorzitter van WNF Taranto, was stellig: "Met de redding van ILVA – een 

negentiende-eeuwse industrie, die nog steeds op kolen draait – is Taranto nog niet gered." Hij 

beklaagde zich tevens over het feit dat tijdens de werkgelegenheidscrisis bij ILVA (in een stad 

waar sprake was van 75 000 werklozen, vooral jongeren, zelfs wanneer de fabriek op volle 

capaciteit draaide) het gebrek aan stedelijk groen en meer in het algemeen de afname van de 

levenskwaliteit naar de achtergrond verschuift. 

Lunetta Franco, voorzitter van Legambiente Taranto, hekelde het absolute gebrek aan 

transparantie van de overdracht van ILVA naar de joint venture Am Investco: over deze 

procedure is uitsluitend informatie uitgelekt via mediabronnen.  Niet alleen zijn de 

belangrijkste maatregelen van het milieuplan uitgesteld tot 2023, maar ook wordt in de 

plannen van AM Investco met geen woord gerept over een tijdschema, met het gevaar dat er 

vijf jaar wordt gewacht om tot de ontdekking te komen dat er geen enkele vooruitgang is 

geboekt. Bovendien is er ook niets bekend over het sanerings- en ontsmettingsplan, dat door 

de regeringscommissarissen wordt beheerd met geld dat is teruggevorderd van de voormalige 

eigenaren (de Riva-familie). Legambiente uitte tevens zijn bezorgdheid over de zeer snelle 

procedure voor het opnieuw in behandeling nemen van de geïntegreerde milieuvergunning. 

Daarmee wordt het nog moeilijker om burgers en verenigingen bij de vergunningsprocedure 

te betrekken. Legambiente verzocht de Commissie derhalve om als woordvoerder op te treden 

bij een verzoek om transparantie aan de Italiaanse regering met betrekking tot alle lopende 

procedures, waarbij met name goed wordt gelet op de procedure van de nieuwe geïntegreerde 
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milieuvergunning, en eist daarnaast dat de meest dringende maatregelen worden versneld: 

overdekking van de mijnbouwparken en renovatie van de cokesovens.  

Leo Corvace, Legambiente, wees op de weerstand van de vereniging tegen het project 

"Tempa Rossa" van ENI, dat uitgaat van een inmiddels onacceptabel concept waarbij niet-

hernieuwbare hulpbronnen worden gebruikt en natuurlijke hulpbronnen worden verspild. In 

het bijzonder brengt dit project een onaanvaardbare toename met zich mee van het risico van 

zware ongevallen, die dodelijk kunnen zijn vanwege verspreiding van brandbare gassen en de 

nabijheid van de brandstoftanks tot het spoorwegnet. 

Roberta Villa en Maria Teresa d’Amato zetten de grondbeginselen van het comité 

Taranto Lider (dat in 2011 is opgericht) uiteen: deze zware industrie kan onmogelijk 

milieuvriendelijk zijn; het beginsel voor maximale voorzorg en preventie op 

gezondheidsgebied moet worden toegepast; de huidige industriële situatie moet dringend 

verder worden ontwikkeld; verontreinigde wijken binnen het industriegebied moeten worden 

gesloten en besmette gebieden moeten worden gesaneerd; en tot slot moet er een economische 

en culturele omslag plaatsvinden (door middel van evenementen zoals concerten en 

voorstellingen). Tegelijkertijd is het comité vaandeldrager geweest van een mediacampagne 

over endometriose, waardoor vrouwen een stem hebben gekregen. Endiometrose is een ziekte 

die de vrouwelijke voortplantingsorganen ernstig kan beschadigen en in de ernstige gevallen 

leidt tot onvruchtbaarheid. De hogere incidentie van endiometrose is ontstaan als gevolg van 

de uitstoot van dioxine en pcb's in de Ionische regio door ILVA. Het comité Taranto Lider 

heeft voor de zaak "de verkoop van het milieu" in 2011 tal van juridische deskundigen 

geraadpleegd. Deze deskundigen hebben aanbevolen om wetenschappelijke analyses uit te 

voeren op de mogelijke gevolgen van dioxine op de reproductieve gezondheid in de 

omgeving van Taranto. Het comité kan zich nu beroepen op de meest actuele studies, 

waaronder de cohortstudie van oktober 2016, gecoördineerd door Forestieri, waaruit een 

verhoogd risico op endometriose blijkt van meer dan 10 % bij blootstelling aan SO2 

(zwaveldioxide), met een piek van 14 % in de wijk Paolo VI. Het comité heeft dan ook op 

12 januari 2013 een klacht ingediend en geëist dat de rechterlijke macht onderzoek verricht 

naar lichamelijk letsel als gevolg van grove nalatigheid in het licht van het causaal verband 

tussen de ziekte in kwestie en industriële verontreiniging. 

Intussen is het comité de drijvende kracht geweest achter een regionaal wetsvoorstel dat 

endometriose erkent als een chronische ziekte die invaliditeit tot gevolg heeft, dat voorziet in 

gratis psychologische begeleiding en een kliniek voor patiënten, en op grond waarvan een 

specifiek regionaal register wordt ingericht (voor een online verzoekschrift ter ondersteuning 

van de campagne zijn 1 700 handtekeningen verzameld). Dit wetsvoorstel heeft geleid tot een 

regionale wet, die is afgekondigd op 8 oktober 2014: Regionale wet nr. 40 "Voorzieningen ter 

ondersteuning van vrouwen die zijn getroffen door endometriose". Het comité spant zich 

ervoor in dat deze wet zo snel mogelijk te uitvoer wordt gelegd. Op 23 februari 2016 is het 

comité erin geslaagd om een regionale waarnemingspost voor endometriose op te zetten. 

Ondertussen zijn ook uit andere studies (bijv. IESIT, Bio-monitoring ISS) hoge 

concentratieniveaus van verontreinigende stoffen naar voren gekomen, die in verband worden 

gebracht met een significante toename van het risico voor vrouwen in de leeftijdsgroep van 20 

tot 33 jaar in de gemeenten van Taranto en Statte. Deze concentratie staan gelijk aan 3,5 keer 

het regionale gemiddelde. Voor vrouwen in de leeftijdscategorie 30 tot 34 jaar geldt een 

verhoogd risico van 27 % ten opzichte van de regionale norm. 
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Het comité Taranto Lider zet zich op meerdere fronten in: ten eerste om de ontwikkeling van 

onvruchtbaarheid bij vrouwen te keren; ten tweede om jongeren arbeidsvooruitzichten te 

bieden, waarbij het niet langer allemaal draait om de grote staalfabriek, maar die juist 

gebaseerd zijn op een bewustzijn van echte carrièremogelijkheden in de regio. Door 

dergelijke mogelijkheden zouden hun ondernemende vaardigheden kunnen worden 

gestimuleerd en kan de echte waarde van het overvloedige historische, artistieke, culturele en 

natuurlijke erfgoed van de stad optimaal worden benut. Om deze reden zijn er projecten 

opgezet, die gericht zijn op een veranderende mentaliteit, evenals culturele en economische 

projecten. Deze projecten, die beginnen in het klaslokaal, hebben inmiddels bekroonde 

visuele en multimediale werken opgeleverd, en daarnaast communicatie- en marketingideeën 

gegenereerd om de merknaam Taranto gestalte te geven: ten behoeve van een nieuwe 

economie gebaseerd op toerisme en de traditionele zeehandel. Taranto is niet alleen ILVA of 

ENI. Het echte Taranto, waarvan de schoonheid vooralsnog verborgen is gebleven, is zo mooi 

dat je hart er sneller van gaat kloppen1, en de enige manier waarop de stad zijn eigen 

toekomst weer kan bepalen is door zijn verleden als cultuurstad aan te boren.  

Marco De Bartolomeo, voorzitter van de actiegroep "Taranto, de Spartaanse stad", maakt 

ook bezwaar tegen het beeld van Taranto als de "stad van ILVA en ENT". Zijn stelling was dat 

ILVA slechts te gast is, terwijl de stad zelf iets heel anders vertegenwoordigt. Hij begon met 

de bittere constatering dat in 2012, toen ILVA nog niet was weggevaagd door de orkaan aan 

gerechtelijke onderzoeken, de industriële sector goed voor 14 % van het bbp van de stad was. 

Hier werd echter een niet in geld uit te drukken prijs voor betaald: de waardevermindering 

van de huizen in de wijk Tamburi, de vernietiging van de mosselen door het gif in de Mar 

Piccolo, de kosten voor de gezondheidszorg voor kankerbehandelingen enz. Tegen deze 

achtergrond kelderde de groei van het bbp met 20 %, en de inwoners van de aanpalende 

wijken van de fabriek werden gestigmatiseerd als melaatsen. In die omstandigheden waren er 

mensen die het toerisme als reddingsboei zagen, maar het ontbrak de stad aan infrastructuur, 

de toeristische accommodaties waren slecht en de attracties staken slecht af tegen deze 

gitzwarte achtergrond. 

Zo ontstond het idee om een wereldwijde enquête over Taranto te houden, namelijk onder 

mensen uit New York, Moskou, Sydney en Rio de Janeiro. Al werd Taranto in sommige 

gevallen verward met Toronto, de meeste deelnemers kregen een duidelijk beeld voor ogen bij 

het horen van de bijvoeglijke bepaling "Spartaans", omdat het Taranto van de oudheid de 

enige kolonie van de Spartanen is geweest. En het Spartaanse merk is dusdanig wijdverbreid 

dat het over een potentieel van vijfmaal dat van de Eiffeltoren beschikt. Naar verluidt zijn er 

wereldwijd meer dan 3 500 universiteiten en bedrijven (of het nu gaat om landbouw, industrie 

of dienstverlening) die gebruikmaken van het Spartaanse merk. Dit kreeg gestalte in de vorm 

van een plan om, voor het eerst in oktober 2016, de "Spartaanse race", de wereldberoemde 

stormbaan, naar Taranto te halen. De race trok 12 000 atleten aan en heeft, dankzij een 

regionale investering van 35 000 EUR, in twee dagen een recordopbrengst opgebracht. De 

sleutel tot dit succes? De Spartaanse erfenis van Taranto: de geest van iemand die nooit 

opgeeft en problemen het hoofd biedt door zich stevig vast te houden aan de gemeenschap, 

aaneengesloten als een Spartaanse falanx. 

                                                 
1 De dichteres Alda Merini heeft dit idee in verzen uitgedrukt (in een gedicht getiteld "Non vedro’ mai Taranto 

bella"): Nooit zal ik meer het schone Taranto zien – nooit zal ik nog zijn berken en mariene bossen zien: de golf 

is door olie overspoeld en de octopus klopt in mijn ogen. 
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Als slot van deze bijeenkomst overhandigde Alessandro Marescotti, voorzitter van 

Peacelink, een dossier met een reeks wetenschappelijke updates op tal van punten die verband 

houden met de zaak ILVA, uiteenlopend van de hoge toxiciteit van de huidige stofdeeltjes in 

Taranto en de impact ervan op het IQ van kinderen uit Tamburi, tot het verhoogde risico op 

een hartaanval en een beroerte tijdens winddagen (in het bijzonder tussen 7 en 9 uur 's 

ochtends) en het uitblijven van sancties wegens niet-naleving van de bepalingen van de 

geïntegreerde milieuvergunning, waarvan de verstreken termijn bij decreet is verlengd). 

 

19 juli 2017 – ochtend 

De delegatie werd ontvangen door Remo Pasquali, directeur van de raffinaderij, Francesco 

Manna, verantwoordelijk voor de institutionele betrekkingen van ENI, en Eugenio Lopomo, 

verantwoordelijk voor het Tempa Rossa-project (een olieveld in de Sauro-regio in het hart 

van de Basilicata). Het virtuele bezoek – alle geplande maatregelen bestaan momenteel alleen 

nog op papier – werd voorafgegaan door twee korte briefings over de veiligheids- en 

milieunormen, een classificatie van de raffinaderij binnen de regio en de belangrijkste punten 

van het Tempa Rossa-project. 

Wat betreft de raffinaderij: 

 De betreffende gebieden beslaan een oppervlak van ongeveer 275 hectare in het 

industriegebied, dat in tweeën wordt gedeeld door rijksweg 106: aan de noordzijde 

bevinden zich de fabrieken, aan de zuidzijde de opslag van ruwe olie, halffabricaten en 

afgewerkte producten. De fabriek bevindt zich op hetzelfde terrein als ILVA, dat is 

aangemerkt als industrieel terrein van nationaal belang. 

 Het aan zee grenzende gebied, bestaande uit een aanlegplaats, wordt beheerd op grond 

van een staatsconcessie en heeft vier aanlegplaatsen: interne plaatsen zijn gereserveerd 

voor schepen tot 15 000 ton en externe plaatsen voor schepen tot 30 000 ton.  

 In de raffinaderij wordt de ruwe olie verwerkt. Deze wordt per schip aangevoerd uit 

velden buiten Europa, of via een oliepijpleiding in de Val d'Agri (Basilicata). De 

raffinaderij beschikt over 135 opslagtanks voor ruwe olie, halffabricaten en afgewerkte 

producten. 

 De verwerkingscapaciteit bedraagt 6,5 miljoen ton per jaar. Dit blijft gelijk zodra het 

Tempa Rossa-project is verwezenlijkt. De belangrijkste producten zijn: propaan, butaan, 

gemengde lpg, benzine, gasolie, vliegtuigbrandstof, stookolie en bitumen. 

 De fabriek is gecertificeerd overeenkomstig de internationale ISO 14001-norm en heeft 

een EMAS-registratie verkregen in de zin van Verordeningen (EG) nrs. 761/2001 en 

196/2006. 

Belangrijkste statistieken: 

 433 ENI-medewerkers (stand per 30 juni) met tot 600 ondersteunende werknemers per 

dag, met in totaal meer dan duizend aanwezige personen tijdens "algemene stilleggingen" 

wegens onderhoud (zo waren er twee maanden terug gedurende vijftig dagen 1 500 

mensen aanwezig). 

 Investeringen in de periode 2011-2014: 150 miljoen EUR en voor de periode 2015-2018 
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nog eens 102 miljoen EUR, met uitzondering van Tempa Rossa. 

Introductie van het Tempa Rossa-project: 

Het Tempa Rossa-veld werd in 1989 ontdekt door Fina, een Belgische vennootschap die later 

werd overgenomen door het Franse Total. Total nam in 2002 een belang van 25 % in de 

Gorgoglione-concessie over van ENI. De concessie is vernoemd naar de gemeente waarin 

Tempa Rossa ligt, in de regio Lucania (nu Basilicata), eens de thuishaven van plaatselijke 

criminelen. De aldaar gewonnen ruwe olie is derhalve eigendom van Total (50 %), Shell 

(25 %) en het Japanse bedrijf Mitsui (25 %). De ruwe olie uit de Val d'Agri wordt vervoerd 

naar de raffinaderij in Taranto via de bestaande oliepijpleiding (136 km lang, waarvan 96 km 

in Basilicata) van de vennootschap S.O.M. (voor 70 % in handen van ENI en voor 30 % in 

handen van Shell). Total zal een verbindingsstuk van 8 km aanleggen tussen het oliecentrum 

Tempa Rossa en de oliepijpleiding. Het beheer van de raffinaderij van Taranto, die in 1964 op 

initiatief van de Italiaanse tak van Shell werd gebouwd en tot 1975 door Shell werd beheerd, 

is in 2003 overgegaan naar de vennootschap Agip Petroli, het latere ENI S.p.A. 

Het Tempa Rossa-project is enkel logistiek van aard en heeft geen gevolgen voor de normale 

cyclus van de raffinaderij. Het project komt in grote lijnen op het volgende neer: 

 Aanleg van twee nieuwe opslagtanks met een totale capaciteit van 180 000 m3 (resp. 

120 000 m3 en 60 000 m3) en verlenging van de bestaande aanlegplaats van 2 km met 

ongeveer 515 m, waarbij een laadplatform voor olietankers wordt gebouwd. 

 Andere aanvullende werkzaamheden: een nieuwe pompkamer voor het transport van 

ruwe olie, nieuwe transportroutes van de tanks naar de aanlegplaats, een systeem voor de 

behandeling en opvang van stoom die vrijkomt bij het laden van het schip en een 

installatie voor het voorkoelen van de ruwe olie (waarvan de temperatuur – 60 °C in de 

raffinaderij – moet dalen alvorens de olie kan worden opgeslagen in de tanks). 

 Het project is in overeenstemming met besluit nr. 121 van 21 december 2001 van de 

Italiaanse interministeriële commissie voor economische planning (CIPE) ter 

goedkeuring van het Tempa Rossa-olieveld, alsook met het regionaal energie- en 

milieuplan (PEAR). Er wordt tevens beschikt over een EMAS- en een ISO 14001-

certificaat. 

 Voor het project wordt beschikt over alle nodige milieu- en veiligheidsvergunningen. De 

milieu-effectbeoordeling is in 2011 afgerond met het besluit van het Italiaanse ministerie 

van Milieu (MATTM) om een geïntegreerde milieuvergunning te verlenen. Daarbij 

golden vijf bepalingen, waar vóór het begin van de bouwwerkzaamheden stuk voor stuk 

aan was voldaan. Sinds juni 2015 loopt de procedure voor de enkelvoudige vergunning 

(AUA) bij het Italiaanse ministerie van Economische Ontwikkeling (MISE)*; in 2013 

heeft het regionaal technisch comité (CTR) een positief advies afgegeven over de 

uitvoerbaarheid1.  

                                                 
1 De AUA betreft een enkele milieuvergunning, zoals ingesteld bij wet nr. 35/2012 en presidentieel decreet nr. 59 

van 13 maart 2013, waarin onder één noemer verschillende milieuvergunningen worden samengebracht die 
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 Andere lopende vergunningsprocedures: een staatsconcessie voor de uitbreiding van de 

aanlegplaats, de verkrijging van toestemming om nutsvoorzieningen te bouwen (zoals tot 

op heden geweigerd door het loket Productieactiviteiten (SUAP) van de gemeente 

Taranto);  

 Belangrijkste aspecten van de milieuverenigbaarheid en inperkende maatregelen met 

betrekking tot de uitstoot in de atmosfeer: toepassing van de best beschikbare technieken 

(BBT), met name de dubbele verzegeling van pompen en drijvende daken voor olietanks, 

de nieuwe installatie voor het terugwinnen van stoom waarbij de vluchtige organische 

verbindingen uiteindelijk voor 99,5 % worden verbrand, de integratie met het 

monitoringplan voor de omgevingslucht en het netwerk van ozonmeters van het ARPA 

Apulië1. Ter bescherming van de watervoorraden zijn de volgende maatregelen gepland: 

koelinstallaties met een gesloten circuit om de opneming van zeewater te vermijden; de 

opvang en terugwinning van regenwater door het nieuwe platform; de aansluiting van het 

rioolstelsel op de behandelingsinstallatie van de raffinaderij; voor de bodem en de 

ondergrond wordt voorzien in saneringswerkzaamheden en de aanleg van tanks met een 

dubbele bodem; een reeks maatregelen met betrekking tot de sedimenten en het mariene 

ecosysteem voorafgaand aan, tijdens en na de werkzaamheden; minimalisering van de 

geluidsemissie om geluidsoverlast te beperken, bijv. bij het heien van palen voor de 

aanlegplaats. 

 Voor de habitat en de dier- en plantsoorten in het gebied rond de raffinaderij, dat onder 

Natura 2000 valt, is voorzien in een speciaal monitoringplan. Om het landschap te 

beschermen, zal de vloer van de nieuwe tanks worden verlaagd, zal er geen stoom 

worden uitgestoten uit de torens van de koelinstallaties en zullen er werkzaamheden 

worden opgestart om de gevolgen voor het uitzicht te beperken en het landschap op te 

waarderen. 

 De investering bedraagt in totaal 300 miljoen EUR, als volgt verdeeld: 30 miljoen EUR 

voor de technische werkzaamheden, 105 miljoen EUR voor materialen en 

165 miljoen EUR voor de bouwwerkzaamheden. 

 Na de afgifte van de enkelvoudige vergunning zullen de werkzaamheden ongeveer 24 

maanden in beslag nemen, met 250 werknemers per dag en een piek van 460 

werknemers. 

                                                                                                                                                         
nodig zijn uit hoofde van de sectorale wetgeving, zoals wetsbesluit nr. 152/06. Het CTR, dat is opgericht onder 

auspiciën van het Regionaal directoraat van de brandweer, de openbare hulpdiensten en de Civiele bescherming, 

is een regionaal adviesorgaan op het gebied van brandpreventie, dat met name oordeelt over projecten die binnen 

de reikwijdte vallen van procedures waarbij een brandpreventiecertificaat voor industrieterreinen wordt 

afgegeven. Het comité is opgericht bij wetsbesluit nr. 334/99 tot omzetting van Richtlijn 96/82/EG (de Seveso II-

richtlijn) betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn 

betrokken. Met wetsbesluit nr. 105/2015 tot uitvoering van Richtlijn 2012/18/EU (Seveso III), is wetsbesluit 

nr. 334/99 met ingang van juli 2015 ingetrokken. 

1 In overeenstemming met de milieu-effectbeoordeling in het kader van de geïntegreerde milieuvergunning van 

27 oktober 2011 zullen de emissies die voor het aanvankelijke opslag- en laadproject Tempa Rossa worden 

voorzien (36 ton/jaar), worden gecompenseerd, en zal de raffinaderij daarnaast 28 ton/jaar minder vluchtige 

organische verbindingen uitstoten ten opzichte van de situatie vóór de werkzaamheden, door innovatieve 

technologieën toe te passen voor het herwinnen van koolwaterstofstoom bij het laden van de olietankers. 

Hierdoor zal de emissie met in totaal 64 ton/jaar worden verminderd. 
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 Er zijn vier compenserende maatregelen voorgesteld: de aankoop van bussen die rijden 

op methaan en de installatie van zonnepanelen op gebouwen in Taranto; de ontwikkeling 

en bevordering van MarTa (het nationaal archeologisch museum van Taranto); en de 

veiligstelling en renovatie van het Palazzo di Governo (waar de prefectuur zetelt) en van 

de muziekschool Paisiello. 

Aan het slot van de presentatie wees F. Manna erop dat ENI over alle vergunningen en 

adviezen van de technische organen van alle bevoegde instanties beschikt en dat het 

ontbreken van de enkelvoudige vergunning volledig te wijten is aan het politieke standpunt 

van de regio Apulië, die het akkoord niet heeft bevestigd.1  

Tijdens het bezoek zijn details aan het licht gekomen over de grootste installaties, 

bijvoorbeeld met betrekking tot "thermisch kraken" (een thermisch proces waarbij zware 

dieselbrandstoffen worden ontbonden); de Claus-eenheid, als onderdeel van het 

waterstofproces, waarbij waterstofsulfide (H2S) wordt omgezet in elementaire zwavel; de 

zogeheten moleculaire zeven, die het waterstof zuiveren van de brandstofgassen uit de 

raffinaderij; de raffinaderijfakkels of -branders (drie in Taranto), die in geval van nood de 

raffinaderijafvalgassen verbranden; en enkele opslagtanks voor ruwe olie (die wordt 

getransporteerd door de oliepijpleiding of door de onderzeese leiding die is verbonden met de 

olietankers in de Mar Grande). Zo is de topografie van de bestaande fabrieken (die door 

rijksweg 106 worden gescheiden van het terrein met opslagtanks) beter in kaart gebracht, met 

name het traject van de ondergrondse oliepijpleiding, die na een heuvel afdaalt in een web van 

stroomafwaarts lopende buizen die de ruwe olie naar de tanks vervoeren. Ook is de routekaart 

met maatregelen voor de totstandkoming van het Tempa Rossa-project uit de doeken gedaan. 

Op de lopende bodemsanering na, betreft het allemaal nog maatregelen op papier. De 

maatregelen omvatten met name nieuwe faciliteiten voor: een pijpleiding voor ruwe olie, een 

pompkamer en een koelinstallatie, opslagtanks met een vergelijkbare structuur als de reeds 

zichtbare tanks (een dam, een drijvend dak, een dubbele bodem, een blussysteem op basis van 

schuim), alsook het toekomstige platform dat zal worden uitgerust voor schepen met een 

brutocapaciteit tot 46 000 ton (en dat er in combinatie met het verhogen van de laadsnelheid 

van 1 000 naar 3 000 m3/h, voor zal zorgen dat de schepen korter aanmeren in de haven van 

Taranto en dat de risico's in dit verband worden verlaagd). Op dezelfde wijze zullen in de 

nieuwe installatie voor de terugwinning van stoom de best beschikbare technieken worden 

gebruikt, waarbij de uitstoot van stoom uiteindelijk zal worden gereduceerd met 99,5 %. 

                                                 
1 De regering heeft het Tempa Rossa-dossier op zich genomen, nadat zij niet tot een akkoord kon komen met de 

regio, die zich tegen het in Taranto gevestigde deel van het project heeft uitgesproken na stemming in de 

regionale raad. De raad was van mening dat de stad, die toch al zwaar getroffen is door de aanwezigheid van 

ILVA, met dit project nog grotere milieu-effecten zou ondervinden. Total, dat samen met Shell en Mitsui het 

olieveld in Basilicata beheert, heeft om toestemming verzocht om de gewonnen ruwe olie niet langer via de 

oliepijpleiding Val d'Agri naar de raffinaderij in Taranto te vervoeren, maar met tientallen tankwagens per dag 

te vervoeren naar de fabrieken in Rome en Falconara Marittima. Zie de artikelen in Il Sole 24 Ore van 2 en 

12 september 2017. Een jaar na het laatste "nee" van de regio Apulië tegen het transport van ruwe olie uit 

Basilicata naar de raffinaderij van Taranto, heeft Raffineria di Roma S.p.A., een dochteronderneming van 

TotalErg, bij het Italiaanse ministerie van Milieu om toestemming gevraagd om de ruwe olie per tankwagen van 

Corleto Perticara te vervoeren naar Rome, naar het logistieke centrum waarvan de raffinaderijactiviteiten in 

2012 zijn beëindigd en dat momenteel enkel nog actief wordt gebruikt voor de opslag van afgewerkte 

aardolieproducten. De olie die in Rome aankomt, wordt vervolgens via de bestaande oliepijpleiding 

overgebracht naar de laadslangen die verbonden zijn met de kustafdeling van Fiumicino (Reparto Costiero di 

Fiumicino). Om deze reden heeft Raffineria di Roma S.p.A. een voorlopige milieustudie opgesteld om aan te 

tonen dat het project geen aanzienlijke negatieve effecten zal hebben en dat het derhalve niet nodig is om een 

milieu-effectbeoordeling op te stellen. Zie het artikel in de Gazzetta del Mezzogiorno van 1 september 2017. 
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Tot slot is het in logistiek opzicht zeer relevant dat er in Taranto geen opstelsporen of 

alternatieve pijpleidingen zijn, waardoor er bij de distributie van de raffinaderijproducten 

slechts één alternatief voor het scheepsvervoer bestaat: wegvervoer met tankwagens. Dit 

scenario lijkt de laatste tijd waarschijnlijker te zijn geworden: mogelijk keurt het Italiaanse 

ministerie van Economische Ontwikkeling (MISE) de aanvraag van de joint venture 

Gorgoglione goed om de gehele dagproductie aan ruwe olie met 250 tankwagens per dag te 

vervoeren van Taranto naar de opslagplaats van ENI in Pomezia (Latium) of naar Calabrië. 

Dit is tijdens een recente ontmoeting in Rome (18 juli 2017) besproken door het bureau van 

de minister-president en de top van ENI, die ervan uitgaan dat in het tweede kwartaal van 

2018 een begin wordt gemaakt met de winning in het kader van Tempa Rossa (hoewel de 

regio Basilicata, die hiertegen gekant is, het Italiaanse ministerie van Milieu heeft verzocht 

om een specifieke milieu-effectbeoordeling1). De raffinaderij van Taranto laadt circa 600 

tankwagens per dag met afgewerkte producten die worden geleverd aan alle 

oliemaatschappijen in Zuid-Italië (in de regio's Apulië, Basilicata, Campanië, Calabrië en 

Molise).  

Laatste ronde met hoorzittingen bij de prefectuur. 

Daniela Spera, indienster van twee verzoekschriften over het Tempa Rossa-project, gaf 

uitleg bij haar verzoekschrift nr. 1107/2011, dat zij heeft ingediend namens het comité 

Legamjonici. Zij ging met name in op de laatste, zesde mededeling van de Commissie aan de 

leden van 30 juni 2017, waarin de Commissie haar aloude standpunt herhaalt: "Er is 

vooralsnog geen inbreuk bekend op Richtlijnen 2012/18/EU (Seveso), 2010/75/EU 

(industriële emissies), 2001/42/EG (strategische milieubeoordeling) en 2011/92/EU (milieu-

effectbeoordeling). [...] De Commissie zal de zaak blijven volgen." 

Wat betreft de verkenning ter plekke van de delegatie benadrukte de indienster het volgende: 

"Het is wel duidelijk dat deze tanks, die aan een zeer drukke weg liggen, een gevaar vormen 

voor de bevolking. Wij hebben de Commissie hierop gewezen in het kader van de naleving 

van de Seveso-richtlijn. Zo hebben wij vernomen dat de enige maatregel die Italië wil nemen 

in het geval van een incident, de plaatsing van speciale elektronische panelen is. De 

fundamentele kwestie is evenwel de inachtneming van een veilige afstand, die ook in de 

Europese wetgeving niet bekend is. Behalve dat het zeeverkeer in de haven van Taranto (het 

Tempa Rossa-project leidt naar verwachting tot 90 extra olietankers per jaar) de 

verontreiniging van de Mar Grande en de Mar Piccolo zal verergeren, zal het ook een wissel 

trekken op de stroom die wordt geleverd door het pompstation van ILVA. 

De Seveso-richtlijn bepaalt dat de exploitant het regionaal technisch comité ten minste zes 

maanden voor aanvang van de werkzaamheden een definitief veiligheidsrapport van de 

fabrieken moet verstrekken. Het CTR meldt ons momenteel dat ENI tot op heden dat rapport 

nog niet heeft verstrekt en dat dit ook niet verplicht is. In Taranto zijn er ten minste twee 

periodes met stevige tornado's geweest, en wij hebben berekend dat de fabrieken niet bestand 

zijn tegen een windsnelheid van meer dan 97,2 km/h. Een tornado van klasse F2 gaat gepaard 

met windstoten van 180-250 km/h en is zekere geen ondenkbaar scenario!   

Ten aanzien van de visserijproducten en met name de mosselen hebben wij de Commissie 

verzocht onderzoek te doen naar nationale maatregelen in geval van verontreiniging en 

hebben we daarnaast gevraagd of haar diensten konden bevestigen dat het bevel om de 

                                                 
1Zie: La Repubblica van 3 oktober 2017 

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

_petrolio_da_tempa_rossa_a_roma-177289422/  

http://dir.va/
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tweekleppige weekdieren in de Mar Piccolo te vernietigen, volledig is uitgevoerd. Op het 

eerste punt hebben wij ontwijkende antwoorden ontvangen; de Commissie lijkt zich meer druk 

te maken om de gevolgen van de verontreiniging voor het op de markt brengen van producten 

dan om de verontreiniging zelf, die op zich al onacceptabel is. Wat het tweede punt betreft 

werden onze vermoedens bevestigd door de opmerkingen van een ambtenaar in het proces 

"de verkoop van het milieu", volgens wie slechts 141 ton van de 20 000 ton met dioxine en 

pcb verontreinigde mosselen met zekerheid is vernietigd1. 

Niet in de laatste plaats gaat het hier om het recht van burgers op toegang tot gezondheids- 

en milieu-informatie. Wij hebben de ASL van Taranto (afdeling Preventie) meermaals 

gevraagd om exemplaren van de testrapporten en de analyseresultaten van de monsters die 

voorafgaand aan 2008 en gedurende de periode 2014-2015 van mosselen zijn genomen. Het 

eerste rapport hebben we pas ontvangen nadat we de Commissie hadden verzocht om te 

bemiddelen, en we wachten nog altijd op het tweede. Daarom vragen wij de Commissie 

verzoekschriften van het EP om het vizier gericht te houden op dit aanhoudende verzuim van 

de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van milieu-informatie aan de 

burgers, een verzuim dat volgens ons een stelselmatige schending van het Verdrag van 

Aarhus inhoudt.”2 

 

Antonia Battaglia gaf een presentatie over een aantal aspecten van het Tempa Rossa-project 

van ENI die sinds 2015 nauwlettend in de gaten worden gehouden door Peacelink. Peacelink 

heeft in samenwerking met COVA Contro (een organisatie van milieuvrijwilligers uit 

Basilicata) een reeks gegevens aan de Commissie verstrekt waaruit blijkt dat het grondwater 

en de voedselketen in Basilicata al verontreinigd zijn. Helaas zijn de antwoorden van de 

uitvoerende macht in Brussel tot op heden nogal ontwijkend. Vanwege de uitzonderlijke 

terughoudendheid van de Commissie om mogelijke inbreuken door het ENI-oliebedrijf op de 

Europese milieu- en gezondheidswetgeving te erkennen, hebben Peacelink en COVA contro 

nieuwe stukken opgestuurd die een licht moeten werpen op een aantal onopgeloste 

milieukwesties. 

Luciano Manna (Peacelink) wees nogmaals op de gebrekkige openbaarheid en transparantie 

van de resultaten van de door het netwerk van ISPRA/ARPA uitgevoerde tests op ENI-

locaties. "Met name de meest recente ISPRA-inspectie, die in mei 2016 is verricht, is pas 

dertien maanden daarna op de website van het ministerie gepubliceerd: op 2 juli 2017! Deze 

vertraging is symptomatisch voor het veelvuldige verzuim. De vragen die het ISPRA tijdens de 

inspectie van mei stelde, zijn namelijk pas in november 2016 geregistreerd. Naar aanleiding 

van de antwoorden van ENI stuurde het ISPRA op 22 december 2016 de resultaten naar het 

ARPA (de instantie die verantwoordelijk is voor de opstelling van het rapport). Het ARPA-

rapport laat aanzienlijke tekortkomingen en tegenstrijdigheden zien. Op de vraag hoeveel 

veiligheidsventielen er zijn aangebracht om lekkage uit de tanks te voorkomen, antwoordde 

ENI: 23 stuks voor 130 tanks. Het ARPA geeft daarnaast aan dat er in het geheel geen 

"kousen" zijn aangebracht op de drijvende daken van de tanks, waarmee stinkende emissies 

kunnen worden gefilterd. Ook ontbreekt het op de aanlegplaatsen waar de schepen worden 

geladen en gelost aan een waarschuwingssysteem voor de uitwaseming van H2S en andere 

                                                 
1 Zie het artikel in de Gazzetta del Mezzogiorno van 28 juni 2017 

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

fantasma.html 
2 Zie ook de schriftelijke mededeling van de Comitato Legamjonici aan de Commissie verzoekschriften van 

19 juli 2017. 

http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/904872/cozze-alla-diossina-il-giallo-su-20mila-tonnellate-fantasma.html
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/904872/cozze-alla-diossina-il-giallo-su-20mila-tonnellate-fantasma.html
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vluchtige organische verbindingen, waarvan vaak sprake is wanneer schepen zijn aangelegd. 

Wat betreft het grondwater, dat moet worden opgezogen en gezuiverd alvorens in zee te 

worden geloosd, staan het ARPA-rapport en de verklaringen van ENI lijnrecht tegenover 

elkaar. Het ARPA heeft verontreinigende stoffen aangetroffen in de lozingen op zee, maar 

ENI antwoordt dat haar fabrieken op het exacte moment van de controle door het ISPRA 

perfect werkten, terwijl het ministerie bevestigt dat de verontreinigende stoffen zonder twijfel 

afkomstig zijn van de lozingen van de raffinaderij." 

Angelo Cannata, voorzitter van Le Sciaje, onderstreepte dat zijn culturele vereniging zoekt 

naar manieren om actief deel te nemen aan het stadsbestuur. Daarbij ligt het accent niet alleen 

op de mosselkweek (er zijn dertig bedrijven uit Taranto actief in de Mar Piccolo), maar meer 

in het algemeen op de levenskwaliteit, de verdeling van de welvaart die voortvloeit uit de in 

de stad aanwezige hulpbronnen en de problemen met betrekking tot de werkgelegenheid. 

Werkgelegenheid is niet enkel afhankelijk van de ijzer- en staalindustrie, gelet op het feit dat 

de gegevens inzake zwart werk wijzen op een zeer grote hoeveelheid werknemers die zwart 

betaald krijgen. Taranto ligt weliswaar halverwege tussen Lecce en Matera, maar wordt 

beschouwd als een stedelijke gemeenschap die een diepe stedelijke crisis doormaakt. Daarbij 

wordt nog niet eens meegerekend dat die crisis ook de culturele en toeristische sector in de 

stad treft. Daarom vragen de lokale organisaties de Commissie verzoekschriften om niet 

alleen een bestraffende aanpak toe te passen, maar ook steun te bieden voor de ontwikkeling 

van een alternatieve, groene en sociale economie, die aansluit op de belangen van de lokale 

gemeenschap en die niet alleen is afgestemd op de logica van de nationale en internationale 

investeringen in de staalsector. 

Aan het einde van de dag die aan ENI was gewijd, gaf de directeur van de raffinaderij, Remo 

Pasquali, samen met algemeen directeur Carlo Guarrata en Francesco Manna, die 

verantwoordelijk is voor de institutionele betrekkingen, antwoord op de verzoeken van de 

delegatie om opheldering en nadere toelichting met betrekking tot de gegevens en de door 

burgers verstrekte informatie. In dit verband moet een onderscheid worden gemaakt tussen de 

bestaande raffinaderijen, de pijpleidingen en de installaties op de aanlegplaatsen enerzijds en 

het toekomstige logistieke Tempa Rossa-project anderzijds. 

Inleiding op het zeeverkeer in de haven van Taranto: uit een studie bleek dat er in 2015 sprake 

was van 730 schepen, terwijl dat aantal in 2016 slechts 350 bedroeg – een daling met 

ongeveer 50 %. 

Raffinaderijen 

 De reguliere inspectiebezoeken die in het kader van de geïntegreerde milieuvergunning 

jaarlijks in de fabriek plaatsvinden (november 2015, mei 2016, derde kwartaal van 2017 op 

een nog onbekende datum) hebben nooit ernstige milieuproblemen aan het licht gebracht, 

maar hebben slechts geresulteerd in aanbevelingen voor het verbeteren van de veiligheid. ENI 

heeft deze aanbevelingen altijd zelf opgevolgd, bijvoorbeeld door aanpassingen door te 

voeren ter naleving van de regels voor grote verbrandingsinstallaties (met ingang van 

1 januari 2016). 

De top van ENI antwoordde als volgt op de beschuldigingen van de delegatie met betrekking 

tot een reeks tekortkomingen en verzuimen die tijdens het laatste ISPRA-inspectiebezoek aan 

het licht is gekomen: 
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 Die bezoeken betroffen updates van de geïntegreerde milieuvergunning voor de 

raffinaderij en niet het Tempa Rossa-project. De geïntegreerde milieuvergunning 

wordt momenteel herzien, en in dat verband wacht ENI op de samenkomst van de 

dienstenconferentie, zoals voorzien in de Italiaanse wet inzake bestuurlijke 

vereenvoudiging. 

 De constateringen van het ISPRA zijn slechts aanbevelingen voor verbeteringen, die 

ENI in de praktijk wil brengen met behulp van nieuwe technologieën. 

 Ten aanzien van de "kousen" (instrumenten om de uitstoot van vluchtige organische 

verbindingen aan de bovenkant van de tanks met een drijvend dak te verminderen) 

heeft ENI drie jaar geleden op eigen initiatief een programma opgezet om alle tanks 

hiervan te voorzien. Dit project is al voor 75 % ten uitvoer gelegd en zal tegen 2018 

worden voltooid. 

 Alle veiligheidsventielen (bedoeld om overdruk te voorkomen) zijn geïnstalleerd. De 

gesignaleerde tekortkoming betreft de automatische ventielen die regenwater naar de 

riolering leiden en afvoeren (om te voorkomen dat het drijvende dak onder water 

komt te staan). Achttien maanden geleden is ENI begonnen met het aanbrengen van 

automatische ventielen op alle tanks. Alle tanks zijn hier nu mee uitgerust. Het betreft 

hier geen vereiste, maar een aanbeveling om een vrijwillig opgezet programma te 

voltooien. 

 De afvang van de emissies tijdens het laden/lossen op de aanlegplaats is volledig 

gegarandeerd. De constatering van het ISPRA heeft betrekking op de mogelijkheid 

om de uitstoot in de atmosfeer van emissiepunt S6 (de installatie voor de 

terugwinning van stoom op de aanlegplaats waar de schepen worden geladen) 

automatisch te registreren. Dit emissiepunt wordt uitsluitend geactiveerd als de 

raffinaderij is stilgelegd. In deze omstandigheden kan de raffinaderij de stoom die 

vrijkomt bij het laden van de schepen niet terugwinnen met behulp van het eigen 

spuisysteem van de raffinaderij (er zijn voorzieningen aanwezig om te zorgen dat dit 

maximaal veertig dagen per jaar kan gebeuren). In de afgelopen drie jaar heeft deze 

situatie zich echter nooit voorgedaan in de raffinaderij. Tot slot werd verduidelijkt dat 

emissiepunt S6 bij normale omstandigheden uit voorzorg is geblokkeerd met een 

speciale "blinde flens". Deze kan alleen worden ingeschakeld door tussenkomst van 

een medewerker, die daarbij een specifieke procedure volgt waarin de monitoring- en 

registratieactiviteiten die vereist zijn op grond van de huidige vergunning in detail 

worden uitgelegd. Daarnaast zal er een nieuwe terugwinningsinstallatie voor stoom 

worden aangelegd bij de aanlegplaats van de raffinaderij. Zodra deze installatie 

operatief is, zal dit een verbetering betekenen ten opzichte van de huidige methode 

voor de terugwinning van stoom die vrijkomt bij het laden van producten en ruwe olie 

uit de Val d'Agri. 

 De risico's op olielekkage uit de aan de aanlegplaats aangelegde schepen en op 

botsingen tussen die schepen zijn zeer klein. Dit is enerzijds omdat de schepen, in 

aanvulling op het preventiesysteem van de brandweer, voortdurend worden begeleid 

door gespecialiseerde derden, die beschikken over de mankracht en de middelen om 

dat deel van de zee te bewaken en bij eventuele noodsituaties in actie te komen. 

Anderzijds treden de havenautoriteit en het kantoor van de havenmeester, die toezicht 
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houden op al het verkeer in de haven van de Mar Grande, zeer streng op en wordt 

schepen de toegang geweigerd of opdracht gegeven om af te meren wanneer de 

weersomstandigheden op zee niet geschikt zijn. Daarbij wordt geen rekening 

gehouden met de behoeften van de raffinaderij. 

 De raffinaderij moet als fabriek met een verhoogd risico beschikken over een 

geïntegreerde milieuvergunning en over externe en interne noodplannen, in 

overeenstemming met de Seveso-richtlijn. Deze documenten vormen een 

momentopname van de inbedrijfstelling van de fabriek en moeten derhalve 

voortdurend worden bijgewerkt. In dit verband voorziet de Italiaanse wetgeving in 

een lange herzieningsprocedure die wordt afgesloten met een nieuwe geïntegreerde 

milieuvergunning en nieuwe noodplannen. Indien tijdens de inspecties nieuwe 

mogelijkheden worden vastgesteld om de milieuprestaties te verbeteren, doet het 

controleorgaan een aanbeveling aan ENI over de passende BBT, die pas aan het einde 

van de herzieningsprocedure kunnen worden omgezet in nieuwe voorschriften voor 

een geïntegreerde milieuvergunning. Een ISPRA-aanbeveling is dus niet hetzelfde als 

een voorschrift voor een geïntegreerde milieuvergunning (al heeft de publieke opinie 

de neiging om ze door elkaar te halen). 

 Het huidige externe noodplan is opgesteld op basis van het veiligheidsrapport uit 

2012, onder auspiciën van de prefectuur die alle controleorganen coördineert. Het 

veiligheidsplan van 2015 bevindt zich in de voltooiings- en analysefase, en wanneer 

deze fase is voltooid zal de prefect zorgen voor de heruitgave van het noodplan1.    

Logistiek project Tempa Rossa 

- Wat betreft de uitspraken omtrent het zeeverkeer: 

Al klopt het dat het Tempa Rossa-project leidt tot een toename van het verkeer met 

maximaal 90 tankers per jaar, het project voorziet ook in een grotere 

stoomafvangcapaciteit van de tankers, op basis van een gesloten circuit, en van de laad- 

en loscapaciteit, met een aanzienlijke verkorting van de aanlegtijd (-30 %) en derhalve 

een verlaging van het risico op schadelijke uitstoot tot gevolg.  

- Wat betreft de veiligheid: 

Het voorlopige veiligheidsplan heeft geleid tot een aantal voorschriften, en ENI zet zich 

ervoor in om die tot in detail na te leven. Zodra de fabriek is gebouwd, zal het regionaal 

technisch comité worden bijeengeroepen om het definitieve veiligheidsplan te analyseren. 

Pas wanneer dat plan is goedgekeurd, mag de fabriek in gebruik worden genomen. Alle 

voorschriften van het voorlopige plan (dat als haalbaar is goedgekeurd) bevinden zich 

momenteel in de technische uitvoeringsfase en zullen in de bouwfase worden 

gerealiseerd. 

- Wat betreft de veronderstelde versnippering van de vergunningen voor het project: 

                                                 
1 In Italië is sprake geweest van een periode van discontinuïteit, omdat wetsbesluit nr. 105/2015 tot omzetting 

van Richtlijn 2012/18/EU (ook wel "Seveso III" genoemd) in werking is getreden. Hierdoor is wetsbesluit 

nr. 334/99, dat eerder deze sector reguleerde, ingetrokken. Zie http://www.replegal.it/it/ambiente-e-

energia2/item/179-il-d-lgs-n-105-2015-la-seveso  

http://www.replegal.it/it/ambiente-e-energia2/item/179-il-d-lgs-n-105-2015-la-seveso
http://www.replegal.it/it/ambiente-e-energia2/item/179-il-d-lgs-n-105-2015-la-seveso
http://www.replegal.it/it/ambiente-e-energia2/item/179-il-d-lgs-n-105-2015-la-seveso
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Die gedachte komt voort uit een verkeerde interpretatie van het verbeteringsproces van de 

stoomterugwinningsinstallatie van de raffinaderij. Om als raffinaderij de voor het Tempa 

Rossa-project voorgestelde technologie te kunnen gebruiken, is een afzonderlijke 

aanvraag ingediend om deze technologie bij wijze van BBT ook te gebruiken voor de 

traditionele raffinaderij. Op deze manier wordt naast de voor het Tempa Rossa-project 

geschatte 36 ton/jaar (in de praktijk bij een uitstoot van nul, wanneer de installatie in 

gebruik is genomen, zoals bepaald in het vergunningsbesluit) voor de raffinaderij ook 

nog eens 28 ton/jaar bespaard. De totale afname bedraagt dus 64 ton/jaar. De twee 

fabrieken, waar dezelfde technologie wordt toegepast, zijn echter fysiek verschillend: de 

ene wordt gebruikt voor de opslag voor het Tempa Rossa-project, de andere voor 

raffinage. Daarom zijn er op verschillende momenten twee aanvragen ingediend met elk 

een eigen uitkomst. 

Een ander misverstand komt voort uit het feit dat het Tempa Rossa-project de bestaande 

oliepijpleiding (144 km) gaat gebruiken. Aldus wordt ruwe olie van Viggiano (Basilicata) 

naar Taranto vervoerd. In dit verband heeft de joint venture van Total – de houder van de 

concessie – de nationale en regionale autoriteiten in het kader van het Tempa Rossa-

project verzocht om toestemming voor de bouw van een nieuw oliecentrum en een 

leiding van 8 km, die moet worden aangesloten op de bestaande oliepijpleiding. Ook in 

dit geval zijn de aanvragen van Total in Basilicata en van ENI in Taranto ingediend door 

verschillende partijen, die overeenstemming moeten bereiken met verschillende regio's, 

zodat geen sprake kan zijn van één vergunning. 

Op de vragen van de delegatie over de wijze waarop ENI de burgers en de mensen die in de 

buurt van de raffinaderij wonen, wil benaderen – mensen die lijken te worden buitengesloten 

bij de planvorming over de industriële ontwikkeling, terwijl het terugwinnen van hun 

vertrouwen de hoogste prioriteit van het bedrijf zou moeten zijn – bevestigde de directie van 

ENI haar vaste voornemen om, hoewel de beschreven situatie vele facetten kent, het publiek 

overeenkomstig het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie inzake 

milieuaangelegenheden te blijven informeren over het Tempa Rossa-project, aan de hand van 

verschillende initiatieven, uiteenlopend van mediacampagnes tot publieke bijeenkomsten. De 

directie gaf hierbij evenwel geen nadere toelichting.  

Op de afsluitende vraag van de delegatie – namelijk of ENI het wel van deze tijd vindt om 

meer dan een miljard euro te investeren in projecten met een focus op fossiele brandstoffen, in 

plaats van in te zetten op hernieuwbare energiebronnen en biobrandstoffen – antwoordde 

Francesco Manna dat het bedrijf zich ten doel heeft gesteld de CO2-emissies in vijf jaar tijd 

met 80 % te verminderen (een doelstelling die al voor de helft is gehaald) en haalde hij het 

voorbeeld aan van een groene raffinaderij voor plantaardige oliën in Gela. Al is de 

doelstelling nog altijd om de verhouding tussen de energiebronnen om te gooien en de nadruk 

te gaan leggen op energiebronnen die een andere toekomst mogelijk maken, moet ENI deze 

overgang ook goed vorm zien te geven (de 1 miljard EUR uit de vraag heeft geen betrekking 

op ENI, maar op Total & Co). 

Conclusies 

De aanwezigheid van een delegatie van de Commissie verzoekschriften in Taranto, tien jaar 

na indiening van het eerste verzoekschrift (760/2007) betreffende de onrust in verband met 

dioxineconcentraties in de lucht in en rond de stad, moet een ommekeer betekenen in de 
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richting van effectieve betrokkenheid van burgers, sociale partners en het maatschappelijk 

middenveld bij de strategische keuzes van de Italiaanse regering, de regio Apulië en de lokale 

overheden. Deze keuzes moeten worden uitgevoerd in samenwerking met ILVA en ENI, 

alsook alle overige economische en sociale spelers, om zo voor de Taranto een 

gemeenschappelijke en gezonde toekomst uit te stippelen – een toekomst die zich niet langer 

uitsluitend verlaat op technologie en de uitbreiding van de productieactiviteiten. Bij deze 

gelegenheid slaan de Europese instellingen en burgers de handen ineen om een model voor 

duurzame en participatieve stadsontwikkeling tot stand te brengen, op grond waarvan de 

eeuwenoude geschiedenis en het leefklimaat van de stad kunnen worden verzoend met zijn 

recente industriële verleden. 

De delegatie van Europese afgevaardigden heeft een intensief programma van bezoeken en 

hoorzittingen afgerond, waar veel belangstelling voor was, niet alleen van indieners en media, 

maar ook van sociale partners en alle andere spelers uit het maatschappelijk middenveld. De 

inspecties ter plaatse van de belangrijkste zichtbare installaties en diensten op de terreinen van 

ILVA en ENI, die gezamenlijk een industrie- en havengebied beslaan dat 2,5 keer zo groot is 

als de stad zelf, werden op professionele, open en gastvrije wijze geleid door de bestuurlijke 

en technische leiding van de twee bedrijven. Tijdens deze rondleidingen zijn de leden van de 

delegatie zich bewust geworden van de grote complexiteit van de oude en nieuwe industriële 

en technologische processen en hebben zij veel fysieke en geestelijke indrukken opgedaan: 

van de lucht die zij inademden en de dampen die op winderige dagen uitwasemen naar de 

bewoonde gebieden die zich naast de fabrieken bevinden, tot de beklemming waaronder de 

bewoners van de wijk Tamburi gebukt gaan, die ondanks de zogenaamde ecologische heuvels 

dagelijks in contact komen met schoorsteenrook van de fabrieken, en die goed voelbaar is 

wanneer men loopt op de weg die voert langs de vele olie-opslagtanks. De meest spontane 

reactie op deze permanente staat van beleg in eigen huis waren dan ook de herhaaldelijke 

uitnodigingen aan de vertegenwoordigers van de bedrijven om het klimaat van steriele 

betrekkingen tussen de bedrijfstop en de betrokken burgers enerzijds en het personeel 

anderzijds te doorbreken. Immers, alleen met een open dialoog, voortdurende voorlichting en 

de deelname van de burgers aan besluiten die de kwaliteit van het dagelijks leven raken, kan 

worden gebouwd aan een gezonde en duurzame toekomst, die gepaard gaat met een 

veerkrachtig optreden. De EU is bij Besluit 2005/370/EG van 17 februari 2005 tot het verdrag 

van Aarhus1 toegetreden. Het is geen toeval dat tijdens de hoorzittingen met institutionele en 

zakelijke gesprekspartners meermaals werd verwezen naar dit verdrag wat betreft de rechten 

van burgers op het gebied van toegang tot milieu-informatie 

Parallel met de empathie van de delegatieleden voor de burgers, wier verzoekschriften een 

van de belangrijkste pijlers vormen van het EU-burgerschap, zoals ook omschreven in 

artikel 20 VWEU, werd de aandacht van de leden constant gevestigd op de twee kanten van 

het dilemma waarover al meer dan twintig jaar wordt gediscussieerd in Taranto (sinds 1995, 

toen ILVA – tot dan toe in overheidshanden, onder auspiciën van IRI – werd geprivatiseerd2): 

                                                 
1 . Het EP heeft ook samen met de Raad Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot milieu-

informatie aangenomen. 
2 ILVA werd op 1 januari 1905 opgericht te Genua. Met de oprichting van IRI in 1933 kwam ILVA in 

overheidshanden. In 1961 nam ILVA bij de bouw van de nieuwe staalfabriek in Taranto de naam ITALSIDER 

aan. Na het faillissement van ITALSIDER in 1988 werd de naam ILVA weer aangenomen. Nadat de Riva-familie 

ongeveer 20 jaar eigenaar was geweest, werd ILVA op 21 januari 2015 bij ministerieel decreet onder 

buitengewoon bestuur geplaatst met een looptijd tot 5 juni 2017, waarbij de eigendom via een internationale 

aanbesteding is overgedragen aan de joint venture Am Investco Italy. 
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de noodsituatie op milieu-, gezondheids- en werkgelegenheidsgebied en de plannen voor 

industrieel herstel en milieuherstel, die in gang zijn gezet door het buitengewoon bestuur en 

waar nu de nieuwe eigenaren mee zijn belast. Afhankelijk van hun individuele politieke 

voorkeuren en hun kennis van de regio en zijn sociaaleconomische missie, of op basis van een 

vergelijking met andere, wel op duurzame en veerkrachtige wijze beheerde staalbedrijven, 

hebben alle deelnemers de tijdens de bezoeken gedebiteerde meningen en voorstellen 

aangehoord en vergeleken – meningen en voorstellen die veelal op deskundige wijze en vaak 

ook met passie over het voetlicht werden gebracht. Iedere deelnemer kon zo een eigen visie 

vormen op een mogelijke toekomst voor de stad, haar inwoners en bestuurders, de ILVA- en 

ENI-medewerkers, de toeleveranciers, de landbouw, de visserij en het toerisme. Kort 

samengevat is het volgende nodig om de tegenover elkaar staande partijen nader tot elkaar te 

laten komen: een weloverwogen besluitvormingsproces, gekoppeld aan gedeelde 

verantwoordelijkheid voor een drieledig ontwikkelingsmodel met een ecologische, een sociale 

en een economische pijler, waarbij de eerste twee pijlers niet langer ondergeschikt worden 

gemaakt aan de laatste en lessen worden getrokken uit de fouten uit het verleden.  

Zo werd ten aanzien van ILVA onderstreept dat de huidige situatie niet zo statisch meer is als 

tien jaar geleden: sinds de goedkeuring van het milieuplan in 2014 (decreet van de minister-

president van 14 maart 2014) is een reeks maatregelen ten uitvoer gelegd, waardoor de 

milieuvoorschriften van de laatste geïntegreerde milieuvergunning nu voor 80 % worden 

nageleefd. Niettemin is men voorbij gegaan aan het verzuim om de grote parken te 

overdekken (het allerbelangrijkste voorschrift), hetgeen ernstige gevolgen heeft voor de 

luchtkwaliteit. De oplevering van de overdekking lijkt steeds voor onbepaalde tijd te worden 

uitgesteld. Hoewel de nieuwe eigenaar Am Investco zich ervoor inzet om de overdekking 

binnen 24 maanden (blz. 6) of – volgens andere bronnen – 36 maanden af te ronden, zulks op 

basis van een tijdschema dat in werkelijkheid onbepaald en buitensporig lang is, zoals ook 

aangegeven (31 december 2016) in de samenvattende tabel van de geïntegreerde 

milieuvergunning van 26 oktober 2012. Daarom lijkt het pessimisme van de heer Gina van 

het ARPA Apulië geheel gegrond. Volgens hem blijft het kankerrisico in het aan het ILVA-

terrein grenzende gebied, ook indien de voorschriften uit de herzieningsbeschikking van de 

geïntegreerde milieuvergunning volledig worden uitgevoerd, onaanvaardbaar hoog (blz. 11) 

En hoewel de 14 kritische opmerkingen van het ARPA Apulië bij aanvraag van een nieuwe 

procedure voor een geïntegreerde milieuvergunning, die door Am Investco werd ingediend bij 

het MATTM, pas op 5 september jl. zijn gepubliceerd, mogen wij hier niet voorbijgaan aan de 

opmerkingen ter zake: "De wijzigingen van en aanvullingen op het plan met maatregelen en 

activiteiten ter bescherming van het milieu en de gezondheid, dan wel andere vergunningen 

die nodig zijn voor de exploitatie van de fabriek, maken een verlenging van de 

uitvoeringstermijnen van dergelijke maatregelen mogelijk. Dit leidt er in ieder geval tijdens 

de overgangsperiode onvermijdelijk toe dat niet dezelfde normen inzake milieubescherming 

kunnen worden gewaarborgd als in de voorschriften van de geïntegreerde milieuvergunning 

van 2011 en 2012 en in het plan dat is goedgekeurd bij het decreet van de minister-president 

van 14 maart 2014." Dat is nog niet alles: "Wanneer de fabrieken in het staalcomplex worden 

geëxploiteerd terwijl de BBT niet of maar voor een deel ten uitvoer worden gelegd, houdt dat 

mogelijk een inbreuk op het communautaire recht in, een situatie die des te nijpender wordt 

gelet op de geplande verhoging van de productie, hetgeen er niet toe mag leiden dat niet alle 

BBT en/of geplande milieumaatregelen ten uitvoer worden gelegd.”1 

                                                 
1Zie voor nadere bijzonderheden de website van het ARPA: http://www.arpa.puglia.it/web/guest/articolo/-

http://www.arpa.puglia.it/web/guest/articolo/-journal_content/56_INSTANCE_NZzi/13879/1721608
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Ook het eisenpakket voor het milieu- en industrieplan, dat op 18 juli 2017 door de vakbonden 

aan de delegatie werd gepresenteerd (blz. 12), lijkt niet de gehoopte effecten te hebben gehad 

op het gebied van bezoldiging en ontslagen, indien het klopt dat de nieuwe eigenaar de 

toezeggingen die deze ten tijde van de overdracht aan de Italiaanse regering heeft gedaan op 

het gebied van cao-overleg, niet is nagekomen1. 

Tijdens het bezoek aan de ENI-raffinaderij en de hoorzittingen over het Tempa Rossa-project 

kon de delegatie vergelijkbare vertragingen en lacunes vaststellen in de openbaarmaking van 

documenten voor de burgers, alsook verschillen in de beoordeling van de feiten door de 

indieners van de verzoekschriften enerzijds en de top van het bedrijf anderzijds (D. Spera en 

L. Manna, blz. 22). Er spelen nog andere onbekende factoren, zoals de veilige afstand tussen 

het opslagterrein voor ruwe olie en de openbare weg of de verontreiniging van tweekleppige 

weekdieren, waarvan het grootste deel ondanks het vernietigingsbevel in de handel lijkt te zijn 

gebleven. Tot slot is de delegatie verwikkeld geraakt in dezelfde vicieuze cirkel van 

eenzijdige en klaarblijkelijk onvolledige informatie waarover de burgers zich beklagen. 

Tijdens de laatste inspectie die het ARPA en het ISPRA bij de ENI-fabriek in Taranto 

uitvoerden, in mei 2016, zijn ernstige problemen aan het licht gekomen. Naar aanleiding 

hiervan heeft het MATTM op 5 juli 2017 een waarschuwing afgegeven aan ENI wegens niet-

naleving van de voorschriften van de vergunning. De directie moet in reactie op die 

waarschuwing aantonen dat zij stappen heeft ondernomen om de aan het licht gebrachte 

problemen te verhelpen. Indien de problemen aanhouden, kan de waarschuwing leiden tot 

opschorting van de geautoriseerde activiteit en zelfs tot intrekking van de geïntegreerde 

milieuvergunning, waarbij de fabriek ingevolge artikel 29 decies, lid 9, van de milieuwet 

(wetsbesluit nr. 152 van 3 april 2006) wordt gesloten.2 Deze informatie werd aan het 

secretariaat medegedeeld op initiatief van het Peacelink-comité. Andersom heeft de directie – 

en hetzelfde geldt voor de bevoegde diensten van de Commissie – niet de moeite genomen 

deze informatie door te sturen naar de Commissie verzoekschriften, zelfs niet met vertraging. 

Tot slot is de delegatie er op basis van de complexe feiten en de vele resterende 

onbeantwoorde vragen van overtuigd dat het systeem van controles, met inbegrip van die van 

het Europees uitvoerend orgaan, met betrekking tot de naleving van het toepasselijk 

communautair recht inzake milieu en gezondheid en veiligheid door de desbetreffende 

fabrieken tot op heden niet naar behoren heeft gefunctioneerd, met als resultaat dat de 

inwoners van Taranto het gevoel hebben dat zij in hun eentje moeten "vechten tegen 

windmolens". 

 

Aanbevelingen 

Gezien al het bovenstaande doet de Commissie verzoekschriften de volgende aanbevelingen 

                                                                                                                                                         
journal_content/56_INSTANCE_NZzi/13879/1721608  
1 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 
2 Geïntegreerde milieuvergunning referentienr. DVA/DEC/2010/273 van 24 mei 2010, zoals nadien gewijzigd, 

voor het beheer van de raffinaderij ENI S.p.A. in Taranto. Eerste waarschuwing ingevolge artikel 29 decies, 

lid 9, van het wetsbesluit nr. 152/06, zoals nadien gewijzigd, wegens niet-naleving van de voorschriften van de 

vergunning als bedoeld in ISPRA-memo referentienr. 31737 van 27 juni 2017. Zie de e-mail van L. Manna van 

13 september 2017. 

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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aan de Europese Commissie en de nationale, regionale en lokale autoriteiten. De Commissie 

verzoekschriften, 

1. betreurt de herhaaldelijk ontwijkende aard en de abstracte en inadequate inhoud van de 

mededelingen van de Europese Commissie aan zijn leden (negen over de 

milieuverontreiniging die door ILVA is veroorzaakt en zes over het Tempa Rossa-

project van ENI); wijst erop dat, met name vanaf oktober 2014, toen een met redenen 

omkleed advies werd gepubliceerd in het kader van een inbreukprocedure (2013/2177) 

met betrekking tot de richtlijn inzake industriële emissies (2010/75), en vanaf januari 

2016, toen een procedure uit hoofde van artikel 108, lid 2, VWEU werd ingeleid 

wegens vermeende illegale staatssteun aan ILVA (2016/C 142/04), de Commissie 

verzoekschriften niet is geïnformeerd over de uitkomsten, de termijnen en de 

onopgeloste problemen met betrekking tot beide lopende procedures; wijst erop dat de 

delegatie derhalve geen kennis heeft kunnen nemen van alle relevante feiten of aspecten 

om haar onderzoeksbevoegdheden ten volle uit te oefenen (en verwijst in dit verband 

naar de verplichtingen uit hoofde van de paragrafen 10 en 11 van de op 

2 december 2016 aangenomen resolutie over de activiteiten van de Commissie 

verzoekschriften in 2015, die tot op heden totaal niet zijn nagekomen1); 

2. stelt vast dat de nationale, regionale en lokale autoriteiten, die bevoegd zijn om 

besluiten te nemen over of toezicht te houden op de toepassing van de huidige 

wetgeving inzake milieu, gezondheid en openbare veiligheid, het vertrouwen van de 

burgers in de milieuplannen en industriële projecten van de directies van ILVA en ENI 

kunnen en moeten herstellen waarbij moet worden gezorgd voor de onmiddellijke 

vaststelling van samenhangende maatregelen met het oog op de volledige bescherming 

van de gezondheid, de openbare veiligheid en het milieu; beveelt hun aan om volledige 

transparantie te betrachten en open te staan voor dialoog, niet-eenzijdige informatie te 

verstrekken en de burgers daadwerkelijk te betrekken bij alle besluiten die van invloed 

zijn op de dagelijkse levenskwaliteit, en wel met volledige inachtneming van de 

plichten die voortvloeien uit het Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/4/EG inzake de 

toegang van het publiek tot milieu-informatie; 

3. onderstreept de dringende noodzaak en plicht om te voldoen aan alle voorschriften van 

de geïntegreerde milieuvergunning; dringt er daarom bij de Europese Commissie op aan 

van ILVA te eisen dat zij alle bepalingen van haar besluit van 28 februari 2012 

betreffende de beste beschikbare technieken (BBT) voor de productie van ijzer en staal 

uit hoofde van Richtlijn 2010/75/EG naleeft, zoals ook uiteengezet in het herziene 

besluit van 26 oktober 2012, alsook om onverwijld te evalueren of de exploitatie van de 

fabrieken bij niet-uitvoering of gedeeltelijke uitvoering van de sectorale BBT reeds een 

inbreuk op het communautair recht vormt; 

                                                 
1 (2016/2146(INI)) paragraaf 10. is van mening dat de Commissie in haar rol als hoedster van de Verdragen, in 

het bijzonder als het om milieuaangelegenheden gaat, verder moet gaan dan een louter formeel onderzoek van de 

procedurele vereisten, en zich meer moet concentreren op de eigenlijke inhoud van de kern van de zaak; 

herinnert aan het voorzorgsbeginsel en de achterliggende bedoeling van de EU-milieuwetgeving om 

onherstelbare schade aan ecologisch gevoelige gebieden te voorkomen, en vraagt de Commissie een benadering 

te volgen die het mogelijk maakt ex ante gebruik te maken van haar bevoegdheden en prerogatieven; 

Paragraaf 11. zal er in de toekomst sterker op letten dat de Commissie regelmatig verslag aan het Parlement 

uitbrengt over de ontwikkeling van tegen afzonderlijke lidstaten opgestarte inbreukprocedures, zodat er betere 

samenwerking mogelijk is en de indieners in kwestie in een vroeg stadium van de ontwikkelingen in kennis 

kunnen worden gesteld; 
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4. constateert evenwel dat volgens de plaatselijke milieu- en gezondheidsautoriteiten het 

permanente risico op kanker en de toename van het aantal infarcten en beroerten tijdens 

winddagen, en van tumoren, babyziekten en onvruchtbaarheid van vrouwen in de aan 

het terrein van ILVA grenzende woongebieden, onaanvaardbaar hoog blijven, ook 

indien alle milieunormen zoals gedefinieerd in de voorschriften van de geïntegreerde 

milieuvergunning van 2011 en 2012 en in het plan zoals goedgekeurd bij het decreet 

van de minister-president van 14 maart 2014, volledig ten uitvoer worden gelegd; 

5. onderstreept dat de milieuvereisten die de ILVA-fabriek moet naleven om de vervuiling 

van de omgeving drastisch te verminderen, voor een groot deel niet worden 

geëerbiedigd, aangezien cruciale maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid, 

zoals de overdekking van de mijnbouwparken, niet zijn getroffen; merkt op dat de 

lokale gezondheidsautoriteiten erop hebben gewezen dat de risico's voor de 

volksgezondheid, ook indien ILVA zich volledig zou houden aan deze milieuvereisten, 

onaanvaardbaar hoog zullen blijven, gezien de specifieke industriële activiteiten van de 

ILVA-fabriek; wijst erop dat uit vele epidemiologische studies is gebleken dat ernstige 

vormen van kanker, hart- en vaatziekten en aandoeningen aan de luchtwegen 

procentueel gezien aanzienlijk vaker voorkomen in en rond Taranto dan in de rest van 

de regio, en dat sommige van deze ziekten rechtstreeks worden veroorzaakt door de 

specifieke industriële activiteiten van ILVA; 

6. deelt de bezorgdheid van de burgers, de sociale partners en het maatschappelijk 

middenveld over de geplande verhoging van de productie en over de tijdspanne voor de 

voltooiing van het milieuplan, die loopt tot 23 augustus 2023, zoals opgenomen in de 

aanvraag voor een nieuwe geïntegreerde milieuvergunning voor ILVA die op 5 juli 

2017 werd ingediend door Am Investco Italy; is van mening dat dit verzoek, gezien de 

stand van zaken, onverenigbaar is met de vier EU-milieubeleidsbeginselen als bedoeld 

in artikel 191 VWEU: het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen en 

bestrijding van milieuaantasting, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de 

bron dienen te worden hersteld, en het beginsel dat de vervuiler betaalt; dringt er 

derhalve in dit verband bij de nationale autoriteiten op aan alle risico's en gevolgen van 

een eventueel positief besluit ten aanzien van de aanvraag voor een nieuwe 

geïntegreerde milieuvergunning in ogenschouw te nemen1; dringt er anderzijds bij de 

bevoegde diensten van de Commissie op aan toezicht te houden en zo nodig bij de 

nationale autoriteiten in actie te komen om, met inachtneming van de vorm- en 

inhoudseisen, de voorlichting aan en de deelname van het publiek aan de op 1 augustus 

2017 in gang gezette procedure te waarborgen, zulks ook in overeenstemming met de 

opmerkingen die het ARPA Apulië op 5 september 2017 openbaar heeft gemaakt2; 

7. neemt echter ter kennis van het feit dat in het decreet van de minister-president van 29 

september 2017, ook met, zij het gedeeltelijke, inachtneming van de opmerkingen van 

                                                 
1 In dit kader zijn bij het decreet van de minister-president van 29 september 2017 wijzigingen aangebracht in 

het plan met maatregelen en activiteiten ter bescherming van het milieu en de gezondheid, dat aanvankelijk was 

goedgekeurd bij het decreet van de minister-president van 14 maart 2014 met het oog op de volledige 

tenuitvoerlegging van de voorschriften als bedoeld in de geïntegreerde milieuvergunning van de vestiging van 

ILVA S.p.a. of Taranto. 
2 Zie noot 1 op blz. 28 en de mededeling van de Commissie van 5 juli 2017 wat betreft de onderzoeksmissie, en 

met name de letters b en c. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/09/30/229/sg/pdf
https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Ilva-in-Gazzetta-il-Piano-delle-misure-di-tutela-ambientale-/eece3034-ab81-411f-8637-7ec73daf3887
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instellingen, verenigingen en vakbonden, evenwel onder andere het volgende is 

vastgelegd: 

 - als overgangsmaatregel een productieplafond van 6 miljoen ton staal per jaar tot de 

voltooiing van de geplande maatregelen, teneinde de handhaving van de huidige 

milieudruk te waarborgen, die momenteel ongetwijfeld lager ligt dan in het verleden, en 

binnen de Italiaanse en Europese grenzen, vooral ten aanzien van de luchtkwaliteit, 

zoals die is vastgesteld door openbare en particuliere netwerken die in en rond Taranto 

actief zijn;  

 - het vervallen van de verplichting om ook vóór 2023 talrijke maatregelen te nemen, in 

sommige gevallen ook vóór eind 2018, zoals de complete overdekking van de 

transportbanden, de volledige afsluiting van de gebouwen, het speciaal uitbaggeren van 

de afvoerkanalen, maatregelen inzake gevaarlijk afvalwater bij elke installatie, een 

luchtopvangsysteem (ijzerschrotbeheer), maatregelen inzake de cokesovens, nieuwe 

filters voor de sinterinstallatie, de verwijdering van de historische afvalbergen rond de 

fabriek;  

 - de overname door AM Investco Italy van alle verbintenissen, plannen en programma's 

die het buitengewoon bestuur heeft vastgesteld ten aanzien van de verwijdering van de 

in het bedrijf aangetroffen asbest, onverminderd de in de Italiaanse wetgeving voorziene 

verplichtingen; 

 - de instelling van een "permanente waarnemingspost voor het toezicht op de uitvoering 

van het milieuplan", waaraan alle bevoegde centrale en plaatselijk instanties deelnemen. 

De documenten van deze waarnemingspost worden, zodra zij beschikbaar zijn, 

rechtstreeks aan het publiek ter beschikking gesteld via de officiële internetpagina van 

het Ministerie van Milieu en Bescherming van Land en Zee1. Het nieuwe orgaan is op 8 

maart 2018 met zijn werkzaamheden begonnen en heeft een eerste gedetailleerde balans 

van de situatie opgemaakt waaruit de aanpak, ook in dit stadium van de overgang tussen 

het buitengewoon bestuur en AM Investco Italy, blijkt; 

 - het buitengewoon bestuur van ILVA Spa blijft bevoegd voor het nemen van de nodige 

maatregelen inzake de beveiliging, sanering en milieuherstel van de terreinen die niet 

aan Am Investco Italy worden overgedragen; 

8.  acht het positief dat, zoals blijkt uit de werkzaamheden van de permanente 

waarnemingspost, dat de werkzaamheden voor het overdekken van de grote parken van 

start zijn gegaan, en dat derhalve de afronding hiervan reeds is gepland voor de eerste 

maanden van 2020 voor de ertsopslag en onmiddellijk daarna voor de fossiele opslag, 

dus eerder dan hetgeen in het decreet van de minister-president van september 2017 was 

voorzien;  

9. is eveneens ingenomen met het mogelijke officiële akkoord (en hoopt dat dit positief 

wordt afgerond) dat thans door de Italiaanse regering, de regio Apulië, de gemeente 

Taranto en andere belanghebbenden wordt onderzocht met het oog op de versterking, in 

het kader van het recente decreet van de minister-president, van de 

samenwerkingsinitiatieven ten behoeve van een betere bescherming van de 

                                                 
1 http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx.  

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
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volksgezondheid en het milieu waarmee een snellere afronding van de AIA-maatregelen 

en de saneringen wordt bevorderd; 

10. dringt er bij de op antitrustgebied bevoegde diensten van de Commissie op aan verslag 

uit te brengen over het tijdschema en de resultaten van de beoordelingsprocedure inzake 

een eventuele dominante positie van ArcelorMittal op de Europese staalmarkt (dossier 

8444)1, na de aankoop van ILVA door de joint venture Am Investco Italy, en verzoekt 

de Italiaanse autoriteiten derhalve om te verhelderen of, en zo ja in welke mate, 

hangende deze procedure, de bij een nieuw besluit over een geïntegreerde 

milieuvergunning voorziene maatregelen mogen worden uitgevoerd door het 

buitengewoon bestuur, waarvan het mandaat is verlengd; 

11. betreurt het feit dat, ongeacht het gebrek aan overeenstemming met de regio Apulië, 

waardoor de procedure voor een enkele vergunning voor het ENI-project inzake 

logistieke en structurele wijzigingen in de opslag van ruwe olie uit het Tempa Rossa-

veld in feite is opgeschort, er dertien maanden zijn verstreken tussen de inspectie van de 

ENI-raffinaderij in Taranto (mei 2016) en de publicatie van het eindrapport op de 

website van het Italiaanse ministerie van Milieu (juli 2017); constateert dat deze 

vertraging veel zegt over de gebrekkige en weinig transparante publieksvoorlichting 

door de nationale, regionale en lokale overheden die belast zijn met de milieu- en 

gezondheidscontroles in het kader van de goedkeuringsprocedure van de desbetreffende 

documenten, zoals het definitieve veiligheidsrapport van het Tempa Rossa-project; 

12. verzoekt de diensten van de Commissie om de laatste mededelingen, die op 28 februari 

en 30 juni 2017 werden verstuurd, uitvoerig bij te werken, Deze bijgewerkte versie 

moet niet alleen de ontbrekende informatie en gegevens bevatten – een gebrek dat 

meermaals aan het licht is gekomen bij de vergelijking van de feiten zoals enerzijds 

verstrekt door de indieners van de verzoekschriften en de burgerorganisaties, met die 

welke anderzijds zijn verstrekt door de technische en bestuurlijke leiding van ENI, de 

twee partijen die aanwezig waren tijdens de hoorzitting van 19 juli 2017 – maar ook de 

inlichtingen en de eventuele maatregelen, zoals de waarschuwing die op 5 juli 2017 

werd afgegeven aan ENI; 

13. is ingenomen met de hervatting van de onderhandelingen met ArcelorMittal, op 

initiatief van de Italiaanse regering, om de werkgelegenheid en een adequaat salaris 

voor de werknemers van de ILVA-fabriek en van de toeleveranciers te waarborgen, 

maar dringt er bij de partijen op aan het dilemma tussen werk enerzijds en gezondheid 

en milieu anderzijds op te lossen door een milieuherstelplan ten uitvoer te leggen, 

waarmee ook het gezondheidsrisico wordt verlaagd, zoals het risico op longkanker als 

gevolg van het in de fabriek geproduceerde asbest; 

14. beveelt de nationale, regionale en lokale autoriteiten, en de EU-instellingen in de 

sectoren waar het subsidiariteitsbeginsel van toepassing is, aan om niet alleen rekening 

te houden met de meest innovatieve en milieuvriendelijke industriële techniek die door 

ArcelorMittal is ontwikkeld, bijvoorbeeld het gebruik van voorgereduceerd staal als 

grondstof voor staal, maar ook om de door burgerorganisaties, kleine en middelgrote 

ondernemingen en lokale instanties voorgelegde initiatieven op het gebied van 

agrotoerisme, traditionele zeeberoepen, en sport en cultuur te ondersteunen, te 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8444 
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stimuleren en te coördineren; dringt er in dit verband bij de lokale sociaaleconomische 

spelers en regionale autoriteiten op aan de sterke punten van de regio, die essentieel zijn 

om Taranto een andere koers te kunnen laten varen, verder te ontwikkelen, en zich 

daarbij te laten inspireren door de duizenden jaren geschiedenis van de stad om te 

bouwen aan een toekomst die draait om milieu, gezondheid en levenskwaliteit en die is 

toegesneden op de behoeften van de stad en haar inwoners; 

15.  dringt erop aan onderzoek te doen naar de bevordering van een aanvullend economisch 

model op basis van de volledige productie en het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen en een goede benutting van het economische en productieve potentieel 

van de culturele, toeristische en landbouwsector in en rond Taranto waarmee een herstel 

van de werkgelegenheid kan worden gegarandeerd en de omstandigheden op 

sociaaleconomisch, gezondheids- en milieugebied kunnen worden verbeterd; 

16. meent dat de zeer ernstige problemen die de gezondheid van de burgers en het milieu 

vele jaren schade hebben berokkend, in het uiterste geval moeten leiden tot de 

onverwijlde afschaffing van verontreinigende industriële activiteiten in het gebied rond 

Taranto; onderstreept dat de milieusanering volledig ten uitvoer moet worden gelegd en 

dat de industriële ombouw van de bestaande fabrieken onmiddellijk moet beginnen, 

waarbij een economisch model moet worden ingevoerd dat gericht is op de productie en 

het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en op de bevordering van de culturele, 

toeristische en landbouwsector in en rond Taranto.  

17. dringt erop aan dat de toepassing van de in de nationale wetgeving opgenomen 

compensatieregelingen wordt gewaarborgd - onverminderd de interne en Europese 

regels van het insolventierecht voor het voldoen van de faillissementsvorderingen - uit 

hoofde van de vergoeding van de schade die is geleden door de burgers van Taranto en 

de werknemers van de ILVA- en ENI-fabriek met het oog op de economische dekking 

voor de mensen met een reeds gediagnosticeerde ziekte, alsmede voor hun 

nabestaanden in geval van overlijden; is van oordeel dat deze maatregel financiële steun 

zou verlenen aan alle getroffenen en tegelijkertijd ondernemingen zou stimuleren het 

effect van hun activiteiten op het milieu, de gezondheid en de veiligheid te reduceren; 
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