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Wprowadzenie i cel wizyty 

Prezydium Parlamentu Europejskiego zatwierdziło wizytę w dniu 15 maja 2017 r. w wyniku 

decyzji koordynatorów (z dni 22/23 marca) dotyczącej jej zorganizowania w dniach 17–19 lipca 

2017 r. Wizyta miała odbyć się już wcześniej, w dniach 2–4 listopada 2016 r., ale została 

przełożona z powodu niewystarczającej liczby oficjalnych członków delegacji. Cel wizyty: 

spotkanie ze składającymi petycje oraz popierającymi ich obywatelami i organizacjami 

pozarządowymi, z właściwymi organami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, 

odpowiedzialnymi za nadzór w zakresie ochrony środowiska, zdrowia pracowników i 

mieszkańców, jak również z dyrektorami administracyjnymi i technicznymi spółek ILVA i 

ENI, dwóch przedsiębiorstw, odpowiednio z sektora hutniczego oraz sektora wydobycia i 

dystrybucji ropy naftowej i gazu ziemnego, prowadzących działalność na terenie Tarentu i 

okolic. 

W ramach podwójnej zorganizowanej wizyty w zakładach produkcyjnych ILVA i ENI 

delegacja miała przeprowadzić na miejscu rozpoznanie głównych bieżących procesów 

stanowiących źródło zanieczyszczenia środowiska, jak również obaw pracowników i 

mieszkańców okolicy o zdrowie i bezpieczeństwo, łącznie z przyszłymi zagrożeniami, które 

mogą doprowadzić do pogorszenia ogólnej sytuacji w tym regionie. Następnym punktem 

wizyty delegacji było przeprowadzenie w siedzibie prefektury (Palazzo del Governo) 

zaplanowanych wysłuchań mających na celu uzyskanie danych dotyczących stanu faktycznego 

i prawnego, służących ocenie pilnych działań na rzecz rewitalizacji i modernizacji tych 

terenów, środków stopniowego zmniejszania oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie 

informacji na temat wszelkich dostępnych opcji przemysłowych umożliwiających 

zastosowanie modelu zdolnego w pełni zagwarantować obywatelom zdrowie i czyste 

środowisko, a także dobrobyt społeczno-gospodarczy w regionie Tarentu. 
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Krótkie sprawozdanie ze spotkań 

18 lipca 2017 r. przed południem 

Delegację, która stawiła się o godz. 9 przy wejściu do huty ILVA, przyjęli: dyrektor operacyjny 

zakładu w Tarencie inż. Antonio Bufalini, dyrektor ds. zdrowia i bezpieczeństwa Sergio 

Palmisano, który przedstawił zwięzły opis zagrożeń (chemicznych, cieplnych, związanych z 

hałasem oraz z ruchem drogowym (50 km) i kolejowym (200 km), występujących w różnych 

strefach zakładu, dyrektor działu ochrony środowiska i robót określonych w zintegrowanym 

pozwoleniu środowiskowym (wł. autorizzazione integrata ambientale – AIA) Alessandro 

Labile, kierownik oddziału żeliw Salvatore De Felice, kierownik oddziału laminatów Benedetto 

Valli i koordynator struktury komisarycznej Nicola Nicoletti. Pierwszy ogólny obchód 

zakończył się przy makiecie ogromnego zakładu (15 km2, 4,5 × 3,5), aby zaznajomić członków 

delegacji z głównymi etapami tzw. pełnego procesu produkcyjnego, który rozpoczyna się 

wyładunkiem surowców (rud żelaza i węgla kamiennego) na wschodnim molo (pomosty nr 2–

4) i kończy produkcją stali, jak również z różnymi jednostkami produkcyjnymi. 

 

Etap wstępny obejmuje transport surowców wyładowanych ze statków na wschodnim molo 

(przypływających z Brazylii, Australii, Afryki Południowej i Europy Północnej) na dużych 

krytych przenośnikach taśmowych oraz ich magazynowanie na rozległych odkrytych 

składowiskach, nazywanych placami zwałowymi.  

Kolejny etap pełnego cyklu produkcyjnego to wytwarzanie koksu w tzw. bateriach pieców 

koksowniczych (10, z czego 4 działające). 

Żeliwo i stal to stopy wytwarzane w wielkich piecach1 (5, z czego 3 – Afo 1, Afo 2 i Afo 4 – są 

działające, a pozostałe dwa – wyłączone, w tym największy w Europie wielki piec Afo 5, który 

od marca 2015 r. oczekuje na nadzwyczajne czyszczenie i prace konserwacyjne mające 

zapewnić pełną zgodność z wymogami zintegrowanego pozwolenia środowiskowego oraz Afo 

3, który niebawem ma być rozebrany z zachowaniem środków ochrony środowiska, łącznie z 

usunięciem i unieszkodliwieniem obecnego tam azbestu). Poza żeliwem w wielkich piecach 

wytwarzane są gazy wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej (w dwóch 

elektrowniach na terenie zakładu) oraz żużel, będący płynnym produktem odpadowym 

używanym do produkcji szkła i cementu. 

W zakładzie znajdują się dwie stalownie (z dwóch etapów budowy zakładu – jego inauguracji 

w 1964 r. i rozbudowy na początku lat 70.), których gotowe wyroby wysyłane są statkami (70–

80 % produkcji) z zachodnich mol do portów europejskich, Turcji, Afryki Północnej oraz za 

ocean2. 

                                                 
1 Koks razem z aglomeratem (granulatem żelaza) używany jest jako reduktor do produkcji żeliwa (stopu żelaza z 

węglem zawierającego od 1,9 % do 5,5 % węgla). Stal jest takim samym stopem, zawierającym mniej niż 2 % 

węgla. 
2 Żeliwo przewożone jest do stalowni wagonami kolejowymi, a następnie poddawane rafinacji za pośrednictwem 

konwertorów (podmuchem tlenowym od góry). W taki sposób otrzymuje się stop ze zmniejszoną zawartością 

węgla – płynną stal, gromadzoną w zbiornikach nazywanych kadziami, która przechodzi w stan stały w procesie 

odlewania w maszynach odlewania ciągłego. W dwóch stalowniach znajduje się pięć takich maszyn. W rezultacie 

otrzymuje się tzw. kęsisko płaskie, czyli półprodukt w kształcie równoległościanu (o szerokości od 900 do 2000 

mm, grubości do 300 mm i długości do 11 m), który przetwarzany jest na gorąco w walcarkach. Temperatura stali 

spada z ok. 1300 °C do 900 °C, a jej szybkie ochładzanie kompensowane jest przez walcowanie na gorąco, któremu 

jest ona poddawana w linii walcarek (do 1250 °C, walcami umieszczonymi w różnej, coraz mniejszej, odległości 
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Podczas rozpoznania zakładu wyżej wymienieni dyrektorzy (wraz z dyrektorem technicznym 

ds. składowisk odpadów Carminem Lezzą) opisali członkom delegacji najbardziej krytyczne 

punkty pełnego cyklu produkcyjnego. 

 Sala kontroli wielkiego pieca 1 (w sierpniu 2015 r. rozpoczęto jego modernizację, na 

którą przeznaczono 130 mln EUR; jego działanie jest automatyczne, a operatorzy, poza 

kilkoma pracami odlewniczymi, interweniują wyłącznie w przypadku awarii). 

  Widok panoramiczny 2 placów zwałowych (na rudy żelaza i skamieniałości) z 

działającą armatką do tworzenia mgły wodnej służącą do usuwania pyłu (w ramach 

automatycznego układu spryskiwania – przewidzianego w planie środowiskowym – 

opierającego się na jednostce pomiaru prędkości wiatru, która po przekroczeniu 

określonej wartości prowadzi do automatycznego otwarcia hydrantów). 

 Przebieg trasy pokonywanej przez kęsisko płaskie w drugiej linii walcarek-

przenośników (o długości 1,5 km, obsługiwanej przez 8 osób, w której w 2007 r. 

wyprodukowano 6 mln ton), od pieców ogrzewających po końcową linię walcarek. W 6 

klatkach obróbki zgrubnej grubość półproduktu jest stopniowo zmniejszana, przy 

jednoczesnym wydłużaniu taśmy (do ponad 1 km) i zwiększaniu prędkości 

przenoszenia. Następnie kęsisko płaskie, spłaszczone do 40 mm, szybko przechodzi 

przez 7 kolejnych klatek wykańczających, w których poddawane jest mocnym 

uderzeniom. W dalszej kolejności przesuwane jest pod spryskiwaczami ochładzającymi 

i zwijane w formie taśmy gotowej do sprzedaży lub do walcowania na zimno. 

 Obszar kopalni wapienia, z całkowicie krytymi placami i odkrytymi składowiskami 

odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych. Są to, w każdym razie, odpady 

wytwarzane w zakładzie, które nie są organiczne i, jako takie, nie nadają się do produkcji 

biogazu. Mimo to, z niewiadomych względów związanych z biurokracją, w zezwoleniu 

na eksploatację składowiska odpadów urząd prowincji Tarentu nakazał spółce ILVA 

zaopatrzenie się w instalację do produkcji biogazu, która pozostaje całkowicie 

nieczynna. 

Podczas wizyty w terenie zwięzły opis instalacji został wzbogacony o szereg informacji 

podanych przez pracowników technicznych ILVA, z ich własnej inicjatywy lub w odpowiedzi 

na pytania delegacji. Spośród nich warto wymienić informacje związane z wymogami planu 

środowiskowego: 

 Na etapie wyładunku surowców, poza ekologicznymi zamkniętymi chwytakami, 

przewidzianymi w planie środowiskowym (zgodnie ze zintegrowanym pozwoleniem), 

                                                 
od siebie). W ten sposób z grubego półproduktu otrzymuje się, w kolejnych etapach obróbki, coraz cieńszy 

produkt, aż do uzyskania pożądanej grubości (od 243 mm do 1,5 mm). 

Produkt wychodzący z linii walcarek ma formę zwoju, tj. taśmy nawiniętej na belę, lub arkusza o dużej grubości, 

czyli tzw. blachy, będącej wynikiem obróbki przez inny rodzaj walcarek (w Tarencie znajdują się 2 linie walcarek 

do walcowania na gorąco i 1 linia walcarek do blach). Blacha może być sprzedawana bezpośrednio do 

zastosowania w statkach, platformach wiertniczych itp. lub przesyłana do wewnętrznych zakładów produkcji rur 

(3, z czego 1 produkuje rury metodą zgrzewania oporowego (ERW) bezpośrednio z taśmy na gorąco). Produkty 

walcowane mogą być poddane cynkowaniu (w liniach cynkowania na gorąco i na zimno, znajdujących się także 

poza Tarentem – w zakładzie w Genui (2) oraz w zakładzie w Novi Ligure (1), liczących 3000 pracowników). 

Bardziej odporne na utlenianie i korozję, ocynkowane produkty wykorzystywane są w rozmaitych sektorach, od 

sprzętu domowego po samochody. 
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w zakładzie ILVA wprowadzono nowe urządzenie wyładunkowe (CSU 1 Continuous 

Ship Unloader) umożliwiające przenoszenie materiałów z ładowni statków na 

przenośniki taśmowe prowadzące z molo do zakładu, bez ich uwalniania do środowiska. 

 W odniesieniu do kolejnego etapu, obejmującego przemieszczanie rud z mol na place, 

trwają prace mające na celu całkowite zadaszenie przenośników taśmowych i 

zamknięcie wież sortujących, aby zapobiec przenoszeniu pyłu przez wiatr (na kwiecień 

2017 r. zadaszono 38,6 km z 59 km podnośników, tj. w ok. 65 % zakończono prace 

przewidziane w zintegrowanym pozwoleniu). 

 Najważniejsze działanie przewidziane w planie środowiskowym przedstawionym przez 

Am Investco Italy, zwycięskiego oferenta (85 % kapitału posiada Arcelor Mittal, a 15 % 

– Marcegaglia), która dzięki transakcji nabyła spółkę od zarządu nadzwyczajnego, 

dotyczy rozbiórki wielkiego pieca 3. Spółka uwzględniła w nim również dekontaminację 

podglebia. Trzy działające wielkie piece spełniają wymogi planu środowiskowego (zob. 

poniżej). 

 W stalowniach przewidziane jest stworzenie instalacji wyciągowej i usuwającej pył z 

górnej części hal, obejmującej wyciągi zakrywające konwertory i rękawy filtrujące, o 

długości 20 m, do wychwytywania oparów, jak również filtry z tkaniny, o wydajności 

pochłaniania równej 3,3 mln m3/h. 

 Zadaszenie większych placów zwałowych o powierzchni 500 m × 700 m (wymóg nr 1 

zaktualizowanego zintegrowanego pozwolenia1, zawarty w planie inwestycji nabywcy) 

obejmuje okazałą konstrukcję dwułukową (jak hangary samolotowe), o wymiarach ok. 

700 m × 520 m × 80 m (ściana o wysokości 80 m odpowiada 25-piętrowemu 

budynkowi), która powstanie przy dzielnicy Tamburi i dodatkowo osłoni miasto 

chronione już przez tzw. ekologiczne zalesione wzgórza i ulicę Appia. Również mniejsze 

place (z żużlem, „homogenizowanym” aglomeratem – północny i południowy) zostaną 

zadaszone podobnie, jak już zadaszone 2 duże place zwałowe wapienia na obszarze 

kopalni (gmina Statte). 

 Plan środowiskowy z 2014 r. (zatwierdzony rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 14.03.2014) przewiduje zwilżanie zwałów surowców przy pomocy armatek do 

tworzenia mgły wodnej (ang. fog cannons) w celu zmniejszenia ryzyka uwalniania 

pyłów do środowiska do czasu zbudowania zadaszenia. Na konkretne pytanie dotyczące 

odzysku wody ILVA wyjaśniła, że pod ziemią znajduje się gruba nieprzepuszczająca 

wody warstwa gliny, w związku z czym woda, która nie wyparuje, zbierana jest w 

specjalnych zbiornikach dekantacyjnych. Inne ważne wyjaśnienie dotyczyło 

opracowanego już planu charakterystyki obszaru placów (w celu odtworzenia 

zanieczyszczenia środowiska, co posłuży do działań w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa lub rewitalizacji obszaru), który, jak stwierdzono, przyniósł bardzo 

zadowalające rezultaty. 

 Składowiska odpadów mieszczą się na obszarze przekazanym zwycięskiemu 

oferentowi. ILVA odmówiła natomiast odpowiedzi na pytanie dotyczące nowego 

postępowania dochodzeniowego prowadzonego przez organy sądownictwa w związku 

ze składowaniem niedopuszczonych odpadów niebezpiecznych, o którym dowiedzieli 

się niektórzy składający petycje. Na pytanie o służby bezpieczeństwa pilnujące zakładu 

                                                 
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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ILVA odpowiedziała, że ponad 120 jednostek wewnętrznych i zewnętrzne służby 

policyjne, dysponujące systemem monitoringu, są w stanie ograniczyć do minimum 

ryzyko wtargnięcia na obszarze o powierzchni dwa i pół raza większym od miasta 

Tarentu. 

 

Na bardziej szczegółowe pytania delegacji dotyczące harmonogramu prac rewitalizacyjnych i 

rozbiórkowych wielkiego pieca Afo 3 dyrekcja odpowiedziała, co następuje: 

 nie chodzi tu o prace konwencjonalne, ale o jednorodne działania dekontaminacyjne 

dotyczące całego zakładu; 

 wielki piec Afo 3, pośrodku oddziału żeliw, musi być zabezpieczony (chociaż nie 

jest już wykorzystywany do produkcji żeliwa, musi być utrzymywany w 

równowadze, a jego przewody muszą być odcięte, ale połączone z siecią); 

 instalacja rurociągów musi być oczyszczona, np. z pozostałości azbestu; 

 po zakończeniu rewitalizacji zostanie on podzielony na części zgodnie ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia przedstawioną w ramach przetargu 

na roboty rozbiórkowe; 

 odnośny przetarg jest na bardzo zaawansowanym etapie; do dnia 30.09.2017 r. rząd 

powinien zatwierdzić zmiany wprowadzone w planie środowiskowym przez spółkę 

Arcelor Mittal, w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, w związku z 

czym od 1 października procedury zostaną przyspieszone; 

 zgodnie z szacunkami technicznymi prace rozbiórkowe powinny zakończyć się 

całkowicie w terminie 18 miesięcy od dnia 1.10.2017 r.; 

 natomiast czas potrzebny na zadaszenie placów szacowany jest przez zwycięskiego 

oferenta na 24 miesiące począwszy od daty uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie 

robót. 

Przewodnicząca Cecilia WIKSTRÖM, w imieniu delegacji, podkreśliła, że skrajna złożoność i 

czas trwania opisanej procedury zdaje się nie uwzględniać kosztów trwającego ponad dziesięć 

lat cierpienia mieszkańców sąsiadujących miast (już w 2007 r. złożono pierwszą petycję 

dotyczącą alarmującego stężenia dioksyn). 

W odpowiedzi technicy ILVA stwierdzili, że: 

 a) ich zdaniem obecnie zakład jest całkowicie zgodny z europejskimi i włoskimi 

przepisami [w oparciu o dane zebrane przez organy nadzorcze, takie jak Regionalna 

Agencja ds. Ochrony Środowiska (Agenzia Regionale per la Protezione 

dell'Ambiente – ARPA)], chociaż podczas kontroli może zdarzyć się, że wystąpi 

jakaś awaria w codziennym zarządzaniu; 

 samo zintegrowane pozwolenie przewiduje zarządzanie sytuacjami awaryjnymi 

(takimi jak tornado, które uderzyło w zakłady ILVA w dniu 28.11.2012 r. i, chociaż 

nie uszkodziło wielkiego pieca Afo 3, przyczyniło się do decyzji o jego rozbiórce); 

 działania dekontaminacyjne powinny mieć charakter dogłębny w odniesieniu do 

podglebia wielkiego pieca Afo3 oraz objąć usunięcie starych odpadów (takich jak 

podkłady kolejowe, zajęte w 2009 r., oraz nieużywane opony); 
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 obecna sytuacja już od 10 lat nie jest statyczna; od ok. 4 lat plan środowiskowy (po 

wydaniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.03.2014 r.) zmienia się, 

a przewidziane w nim działania są realizowane, chociaż z opóźnieniem 

spowodowanym ograniczonymi środkami finansowymi, gdyż każdego roku spółka 

odnotowuje straty; 

 komisarzom nadzwyczajnym udało się pozyskać środki dzięki transakcji z rodziną 

Riva, byłymi właścicielami winnymi zanieczyszczenia, opiewającej na ponad 1 mld 

EUR tytułem odszkodowania za szkody środowiskowe, do wykorzystania na 

przyspieszenie działań rewitalizacyjnych na korzyść całej społeczności Tarentu; 

 obecnie, po przeniesieniu prawa własności, spełnione są wszystkie warunki, aby 

całość środków przeznaczonych na ukończenie działań przewidzianych w planie 

środowiskowym, wynosząca ponad 2,3 mld EUR (z czego 1,15 mld EUR pokrywa 

zwycięski oferent, a ponad 1 mld pokrywa zarząd nadzwyczajny dzięki środkom 

uzyskanym ze wspomnianego odszkodowania) przyniosła w określonym terminie 

oczekiwane skutki; 

 włoski parlament wprowadził zmianę przepisów przedłużającą do 2024 r. (data 

ważności planu przemysłowego) okres nadzoru przez komisarzy nadzwyczajnych, 

co zapewniłoby spełnienie zobowiązań dotyczących inwestycji uzgodnionych przez 

zwycięskiego oferenta, pod karą wycofania zakupu. 

Ponadto delegacja wyraziła zastrzeżenia wobec stwierdzenia całkowitej zgodności zakładów z 

europejskimi przepisami, powołując się na ostatni raport włoskiego Instytutu ds. Ochrony 

Środowiska i Badań Środowiskowych (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale – ISPRA), opublikowany w maju 2017 r., z którego wynika, że nie zostały 

spełnione wymogi w zakresie ochrony środowiska określone w zintegrowanym pozwoleniu (w 

tej sprawie ILVA odpowiedziała, że dokument potwierdza spełnienie wymogów w 80 %) i 

wyraziła obawy co do czasu przeznaczonego na zadaszenie placów, który od lat jest wydłużany, 

przez co mieszkańcy okolicznych dzielnic w szczególnie wietrzne dni (tzw. wind days) narażeni 

są na niebezpieczne pyły, czego osobiście doświadczyli również członkowie delegacji. 

Na pytanie delegacji, czy istnieją inne możliwości przekształcenia produkcji, przy użyciu 

materiałów odpadowych zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym, lub 

całkowitego przestawienia zakładów na energię odnawialną, tak aby pogodzić pracę, zdrowie i 

ochronę środowiska, jednocześnie wykorzystując specyficzne uwarunkowania obszaru, ILVA 

odpowiedziała z dużą powściągliwością. 

Odrzuciła ona radykalne rozwiązanie polegające na porzuceniu produkcji stali, ale wskazała na 

możliwość wypróbowania przez zwycięskiego oferenta, również w Tarencie, nowej technologii 

wykorzystującej półprodukty wstępnie redukowane, których największym producentem na 

świecie jest Arcelor Mittal mający jedyny w Europie zakład (Gand), w którym jako surowca 

zamiast węgla kamiennego używa się gazu ziemnego (chociaż wysokie koszty zniechęcają do 

wprowadzenia tej technologii). W tym zakresie jednak ILVA przewiduje utworzenie w Tarencie 

ośrodka badań naukowych (przeznaczając 30 mln euro na zatrudnienie 250 inżynierów). Jeśli 

chodzi o gospodarkę o obiegu zamkniętym, ILVA wdraża ją w kopalniach wapienia, gdzie 

wydobyty materiał jest ponownie wykorzystywany na etapie aglomeracji / syntezy lub 

przetwarzany na wapno w wewnętrznych piecach, a produkty odpadowe umieszczane są 

ponownie w kopalni pod postacią węglanu wapnia oczyszczonego z żelaza. 
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Wreszcie należy zauważyć, że obecnie pracownicy zakładów ILVA i jej łańcucha dostaw to 11 

tys. i 3 tys. osób, które pochodzą z okolic zakładów i je zamieszkują. 

 

18 lipca 2017 r. po południu 

 

Po zwyczajowym powitaniu delegacji w siedzibie prefektury przez prefekta Donata Cafagnę, 

który poinformował ją o istnieniu stałego okrągłego stołu między rządem, regionem i władzami 

lokalnymi w sprawie stymulowania działań na obszarze Tarentu w odniesieniu do ochrony 

środowiska, rozwoju przemysłowego oraz modernizacji i rewitalizacji terenu, rozpoczęła się 

pierwsza część wysłuchań, w ramach której wysłuchano dwóch przedstawicieli technicznych 

ISPRA, obecnych w Tarencie w celu przeprowadzenia okresowej inspekcji (zgodnie z 

dyrektywą 2010/75/UE zmieniającą system zintegrowanych pozwoleń w odniesieniu do 

kontroli emisji przemysłowych). 

 

Mario Cirillo przedstawił krajowy system na rzecz ochrony środowiska (Sistema nazionale a 

rete per la protezione dell'ambiente – SNPA), utworzony w czerwcu 2016 r. i działający od 

stycznia 2017 r. ISPRA pracuje więc w synergii z regionalnymi agencjami ds. środowiska, 

takimi jak ARPA regionu Apulii, i wraz z nimi współpracuje z kolei z Ministerstwem 

Środowiska. Gaetano Battistella, kierownik inspekcji środowiskowych, przedstawił temat 

rutynowych inspekcji, które odbywają się w zakładach ILVA co trzy miesiące. Przykładem 

takich inspekcji jest ta zaplanowana na najbliższe 3 dni, na podstawie okresowego 

sprawozdania podmiotu prowadzącego zakład na temat zastosowania na miejscu najlepszych 

dostępnych technik (BAT), wskazanych w dokumentach bazowych i opracowanych przez 

Wspólne Centrum Badawcze w Sewilli (JRC). Normalnie ISPRA przeprowadza kontrole po 

ustaleniu ich terminu z hutą ILVA. Jednak w przypadku pożaru lub poważnych awarii ISPRA 

może dokonać inspekcji nieuzgodnionych wcześniej z podmiotem prowadzącym. Przedmiot i 

zakres kontroli nie są jednak szczegółowo opisane w dostarczanym hucie ILVA zawiadomieniu: 

ISPRA zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia niewskazanych wcześniej kontroli na 

miejscu. 

Najbardziej drażliwym pytaniem spośród zadanych przez delegację, po porannym rozpoznaniu 

na terenie zakładu, było pytanie o postrzeganie huty ILVA jako stalowego kolosa na glinianych 

nogach – paradygmatu ciężkiego przemysłu należącego do przeszłości. Według techników 

ISPRA zakład pozbywa się starych technologii i wykorzystuje nowe, dążąc do ograniczenia 

strat i zanieczyszczenia środowiska. To powolny etap, który wymaga inwestycji, ale przede 

wszystkim czasu. 

W tym kontekście Evi przypomniała, że już dwa lata temu mówiono o rychłym rozpoczęciu 

prac zadaszenia placów i, powołując się na ISPRA, zgodnie z którą nie wszystkie wymogi 

zintegrowanego pozwolenia zostały spełnione, wspomniała o możliwości cofnięcia pozwolenia 

i zamknięcia huty [przewidzianego w art. 29i ust. 9 lit. c) tekstu jednolitego ustawy o 

środowisku1]. Zażądała ponadto wyjaśnień w sprawie sprawozdania bazowego 

                                                 
1 Rozporządzenie z mocą ustawy nr 152/06 – ustawa o środowisku, tekst jednolity, art. 29i ust. 9 lit. c), 

zastąpiony art. 7 ust. 9 rozporządzenia z mocą ustawy nr 46/14. Zob. również następująca notatka ze strony 

włoskiego Ministerstwa Środowiska i Ochrony Zasobów Naturalnych i Morskich 

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx  W odniesieniu do zakładów ILVA S.p.A. w Tarencie, uznanych 

za zakłady o strategicznym znaczeniu dla kraju na mocy dekretu z mocą ustawy nr 61 z dnia 4.06.2013, 

przekształconego ze zmianami ustawą nr 89 z dnia 3.08.2013, oraz dekretu z mocą ustawy nr 101 z dnia 

31.08.2013, Ministerstwo Środowiska i Ochrony Zasobów Naturalnych i Morskich utworzyło niniejszy dział w 

javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13G00132&currentSearch=ricerca_semplice
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00144&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00144&currentPage=1
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(przewidzianego w dyrektywie 2010/75/UE jako kluczowego narzędzia w procedurze 

wydawania lub aktualizowania zintegrowanego pozwolenia środowiskowego1). 

Wskazując na nieprawidłowość źródła w odniesieniu do raportu opublikowanego przez ISPRA 

w maju 2017 r. (co już wcześniej stwierdziła ILVA), dott. Battistelli powołał się na szereg 

niedawno przeprowadzonych kontroli (18 protokołów) i wyjaśnił, że sprawozdanie bazowe 

skupia się wyłącznie na stosownych i niebezpiecznych zanieczyszczeniach, nie uwzględniając 

szczegółowo stanu gruntu, do którego przeniknęły te zanieczyszczenia (po szczegółowe 

informacje odesłał na stronę internetową Ministerstwa Środowiska i Ochrony Zasobów 

Naturalnych i Morskich: http://aia.minambiente.it/Ilva.aspx ). 

 

Przy obecnym stanie wiedzy naukowej nie ma możliwości zbadania przemieszczania się 

zanieczyszczeń w warstwach gruntu. Wspomniał on również o protokołach inspekcji, których 

wyniki mogą prowadzić do nałożenia sankcji administracyjnych lub karnych, jeśli podmiot 

prowadzący zakład nie naprawił wad wykrytych w poprzedniej kontroli. W odniesieniu do 

zastrzeżenia, że dziesięć rozporządzeń mających na celu ratowanie huty ILVA (ostatnie z dnia 

9.06.2016) dało spółce zielone światło, aby mogła spełnić bliżej nieokreślone 80 % wymogów 

zintegrowanego pozwolenia, chociaż nie spełnia ona pozostałych 20 % (w tym głównego 

wymogu, jakim jest zadaszenie placów zwałowych), technicy ISPRA zasłonili się łacińskim 

powiedzeniem ubi maior minor cessat, które w wolnym tłumaczeniu oznacza, że wobec 

wielkich sił (polityki) małe siły kapitulują. W odniesieniu do krytycznych uwag 

przewodniczącej Cecilii Wikström. na temat braku wrażliwości spółki ILVA na jakość życia 

mieszkańców okolicznych dzielnic i wiszący nad nimi miecz Damoklesa, zdaniem technika 

huta ILVA jest jednym z ok. 160 starych zakładów przemysłowych działających na terenie kraju 

(90 elektrociepłowni, 60 chemicznych zakładów przemysłowych, 12 rafinerii i 1 huta), które 

podlegają nadzorowi ISPRA, ponieważ z jednej strony są problematyczne w zakresie ochrony 

środowiska, a z drugiej mają strategiczną pozycję jako węzły usług publicznych i skupiska 

miejsc pracy. Chociaż obecny etap przechodzenia z zarządu nadzwyczajnego na zarządzanie 

przez Arcelor Mittal, międzynarodowe przedsiębiorstwo z sektora stali, wpłynie na ponowne 

uruchomienie produkcji, aktualnie ograniczonej do 6 mln ton rocznie, nie może on zmienić 

specyfikacji określonych we wcześniejszym planie środowiskowym, którego wszystkie 

wymogi związane z pozwoleniem pozostają wiążące, chyba że nowy właściciel skłoni się ku 

odbudowie i rozpocznie od nowa procedurę mającą na celu uzyskanie pozwolenia, ale również 

w takim przypadku będą obowiązywały go wymogi środowiskowe określone w nowym 

zintegrowanym pozwoleniu. 

 

Vera Corbelli, od 3 lat komisarz rządowy ds. pilnych działań rewitalizacji obszaru Tarentu, 

wyjaśniła, że jej mandat obejmuje teren o wiele większy od obszaru huty ILVA (117 km2, z 

czego 44 km2 to tereny lądowe, a 73 km2 to tereny morskie). Następnie wprowadziła krótką 

dygresję mającą na celu zobrazowanie, że w wyniku oceny priorytetowych działań 

ukierunkowanych na cztery krytyczne punkty obszarów miejskich i pozamiejskich, należących 

do terenu leżącego w jej kompetencjach, udało jej się przeprowadzić proces regeneracji na 

                                                 
celu ułatwienia i rozszerzenia dostępu do informacji, jak również uczestnictwa społeczności w procesie 

wydawania, odnawiania, przeglądu i aktualizacji zintegrowanego pozwolenia środowiskowego, zgodnie z 

postanowieniami konwencji z Aarhus i przepisami rozporządzenia z mocą ustawy nr 152/06. Na stronie 

internetowej, poza głównymi dokumentami dotyczącymi trwających procedur związanych z wydaniem, 

odnowieniem, przeglądem i aktualizacją zintegrowanego pozwolenia środowiskowego, publikowane są również 

dokumenty dotyczące kontroli spełnienia obowiązujących wymogów. 
1 Komunikat Komisji – Wskazówki Komisji Europejskiej dotyczące opracowywania sprawozdań bazowych na 

podstawie art. 22 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (2014/C 136/01) 

javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
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bardzo różnych terenach i wśród różnych grup ludności, działając na różnych frontach 

pokoleniowych (od modernizacji i restrukturyzacji szkół po rewitalizację cmentarza w 

dzielnicy Tamburi), jak również na terenach lądowo-morskich (od portu i byłego składowiska 

odpadów na obszarze przemysłowym gminy Statte po zachowanie złożonego ekosystemu 

Morza Małego i rewitalizacji dna morskiego), zawsze na pierwszym miejscu stawiając 

podejście łączące naukę i technologię z kulturą. Znamiennym przykładem tych działań jest 

rekultywacja Morza Małego, przechowującego genetyczne dziedzictwo Tarentu, mająca na 

celu z jednej strony zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia, a z drugiej ochronę biocenozy 

(spis i zamknięcie 50 % zrzutów, usunięcie z dna wszelkiego rodzaju dużych odpadów, 

monitorowanie i przeniesienie najbardziej zagrożonych gatunków morskich – 6 tys. rodzajów 

przyszynki szlachetnej, pławikoników itp.), która została przeprowadzona razem z marynarką 

wojenną, strażą finansową i strażą przybrzeżną. Te skomplikowane i złożone działania na rzecz 

pobudzenia kulturalnego, społecznego i produkcyjnego dążą do uwolnienia się od 

przemysłowej przeszłości, która wciąż ciąży nad miastem dwóch mórz, i skierowania go ku 

przyszłości opartej na zrównoważonym wzroście, angażującej społeczność, ale także spółki 

ILVA i ENI. 

Stefano Rossi, prawnik i dyrektor generalny publicznego lokalnego ośrodka zdrowia (azienda 

sanitaria locale – ASL) w Tarencie, przedstawił całościowe spojrzenie na usługi, jakie prowadzą 

Michele Conversano, (oddział zapobiegawczy / usługi higieny publicznej), Sante Minerba 

(epidemiologia statystyczna) i dott. Cosimo Scarnera (BHP / wypadki przy pracy), wyrażając 

swoje uznanie w odniesieniu do systemu kontroli całego łańcucha żywnościowego (od małży 

po mleczarnie i gospodarstwa hodowlane), danych statystycznych dotyczących wypadków przy 

pracy (których liczba zmniejsza się w przeciwieństwie do liczby chorób zawodowych), rejestru 

nowotworów, który jest najbardziej aktualnym rejestrem w regionie Apulii (do 2014 r.), a także 

specjalizacji szpitala w dziedzinie onkologii. W szczególności powołuje się na badanie 

kohortowe (z października 2016 r.) dotyczące wpływu narażenia związanego ze środowiskiem 

i miejscem pracy na chorobowość i śmiertelność ludności mieszkającej na omawianym terenie, 

które wykazało istnienie zależności przyczynowo-skutkowej między emisjami przemysłowymi 

a szkodami dla zdrowia1. 

Zasypani lawiną pytań członków delegacji o alarmujące dane epidemiologiczne wykazane we 

wspomnianym badaniu, eksperci z ASL w Tarencie potwierdzili nieprawidłowy odsetek 

występowania deficytu neuropoznawczego u najmłodszych pokoleń, chociaż jego przyczyny 

nie są jasne (zanieczyszczenie środowiska, ale możliwe, że także wskaźniki ubóstwa społeczno-

gospodarczego ludności). Dr Minerba dokonał krótkiej dygresji na temat badań 

przeprowadzonych w jego dziedzinie, począwszy od badań opisowych, mających na celu 

zebranie danych o śmiertelności z powodu chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza, 

po badania analityczne dotyczące związków przyczynowo-skutkowych między czynnikami 

                                                 
1 (badanie kohortowe porównuje częstotliwość występowania zgonów lub określonych chorób w różnych grupach 

narażonej ludności) Najbardziej znaczące są następujące dane: wzrost liczby dzieci hospitalizowanych z powodu 

chorób układu oddechowego o 24 % dla dzielnicy Tamburi i o 26 % dla dzielnicy Paolo, wzrost śmiertelności z 

powodu nowotworu płuc o 5 % i z powodu zawału serca o 10 % (w wyniku narażenia na pyły przemysłowe), wzrost 

śmiertelności z powodu nowotworu płuc o 17 % i z powodu zawału serca o 29 % (w wyniku działania dwutlenku 

siarki SO2); oba te rodzaje zanieczyszczeń odpowiadają za nowe przypadki nowotworu płuc u ludności 

mieszkającej na omawianym terenie (wzrost o 29 % dla pyłów i o 42 % dla SO2). 
https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e. Patrz w szczególności: 
https://www.sanita.puglia.it/documents/890301/896208/Relazione+Finale+Studio+di+Coorte 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_rischio
https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e
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ryzyka a chorobami (do których zalicza się badanie kohortowe). Z biegiem czasu badania 

naukowe zostały wzbogacone o inne źródła: dane dotyczące hospitalizacji i rejestry 

nowotworów.1 

Prowadzenie takiego rejestru dla Tarentu i całej prowincji rozpoczęto w 2012 r.; jego najnowsza 

wersja (z kwietnia 2016 r.) zawiera dane zebrane w latach 2006–2011 (które potwierdzają, 

między innymi, większą zachorowalność na nowotwory u mężczyzn2). 

Wspomniane badanie kohortowe (przeprowadzone razem z regionem Apulii i Wydziałem 

Epidemiologii Regionu Lacjum), dotyczące ludności zamieszkałej w Tarencie w latach 1998–

2010, potwierdza, że wzrost przemysłowy (i związane z nim substancje trujące, pył zawieszony 

PM10 i dwutlenek siarki) odpowiada nie tylko za nowotwory, ale także za choroby sercowo-

naczyniowe i oddechowe. W odniesieniu do zachorowalności na nowotwory u dzieci (0–14 lat) 

najbardziej miarodajnymi badaniami są badania przeprowadzone w ramach projektu Sentieri 

włoskiego narodowego instytutu zdrowia (Istituto Superiore di Sanità – ISS)3 z lat 2011 i 2014 

(3. edycja badania zostanie opublikowana w tym roku). W tym kontekście obserwuje się zbyt 

wysokie wskaźniki: śmiertelności niezależnie od przyczyny (81 zgonów), SMR 121, tj. o 21 % 

więcej w porównaniu do średniej regionalnej; hospitalizacji z powodu ostrych chorób układu 

oddechowego, SHR 105, tj. o 5 % więcej, oraz zachorowalności na wszystkie nowotwory, SIR 

154, tj. o 54 % więcej, co odpowiada 7 przypadkom więcej. 

Przedstawiony w ten sposób całościowy obraz ogranicza się do przypadków z kilku lat. 

Obecnie, we współpracy z ISS, dąży się do wzmocnienia statystyki w celu rozszerzenia zakresu 

gromadzonych danych. Kolejne wyjaśnienie dotyczyło przekazywania społeczeństwu danych 

epidemiologicznych, do którego służy zainstalowany w szpitalu onkologicznym Moscati ekran 

dotykowy mający na celu głównie rozpowszechnianie informacji o zachorowalności na 

nowotwory w różnych obszarach Apulii, co jest niezbędne do podejmowania indywidualnych 

i zbiorowych środków zapobiegawczych. W odniesieniu do zachorowalności na nowotwory u 

pracowników zakładów ILVA najbardziej wyróżniają się następujące dane: zachorowalność na 

międzybłoniaka opłucnej (rzadki nowotwór spowodowany narażeniem na azbest, który objawia 

się z upływem czasu) jest 4 do 5 razy wyższa od oczekiwanej (w populacji 200 tys. 

mieszkańców odnotowuje się 20 przypadków rocznie zamiast 4–5). Dlatego, zwłaszcza w 

interesie przyszłych pokoleń, konieczna jest neutralizacja azbestu obecnego na terenie 

składowisk odpadów połączonych z obszarem przemysłowym. 

Dzięki zastosowaniu nowych technologii bezpieczeństwo pracowników wewnątrz zakładu 

znacznie się poprawiło od 2005 r., a liczba wypadków przy pracy zmniejszyła się o 70 % (z 

ponad tysiąca do 115 przypadków). Kluczowym elementem, który doprowadził do tej poprawy, 

zgodnie ze specjalnym badaniem, było szkolenie zawodowe pracowników najbardziej 

narażonych na wypadki przy pracy. Przytoczony został przykład wypadku przy pracy z czerwca 

2015 r., w którym zginął pracownik poparzony ciekłym metalem podczas prac odlewniczych 

w wielkim piecu 2, w którego następstwie wdrożono wszelkie środki dostosowujące wymagane 

przez właściwe organy. Wzrost chorób zawodowych natomiast – choć jest niepokojącym 

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

http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto 
2 zob. załączone wnioski 
3 Krajowe badanie epidemiologiczne terenów i miast narażonych na zanieczyszczenie. Zob. notatka prasowa 

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

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_rischio
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
http://www.registri-tumori.it/cms/it/storia
http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto
http://www.iss.it/pres/?id=1432&tipo=6
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sygnałem (w latach 2010–2015 odnotowano 950 przypadków, z czego tylko 200 rozpoznanych) 

– częściowo wynika z większej świadomości lekarzy pracy w odniesieniu do ich zgłaszania. 

Obserwuje się przewagę chorób związanych z układem mięśniowo-szkieletowym nad 

nowotworami, które wcześniej były bardziej rozpowszechnione. 

Podano dodatkowe wyjaśnienia na temat przedmiotu prowadzonych przez ASL w Tarencie 

kontroli zanieczyszczeń w łańcuchu żywnościowym, w szczególności trwałych zanieczyszczeń 

organicznych (POP), które gromadzą się w tłuszczu organizmów żywych i spotykane są np. w 

mleku owczym lub kozim pochodzącym od zwierząt, które, skubiąc trawę w okolicach zakładu, 

jedzą zanieczyszczoną glebę. Badania mleka, wątroby i mięsa ubitych zwierząt wykazały 

większe stężenie dioksyn u zwierząt hodowanych na nieużytkach w porównaniu ze zwierzętami 

hodowanymi na terenach oranych lub pastwiskach położonych z dala od obszaru 

przemysłowego. Stąd wydany przez Prezydenta Regionu zakaz wypasu na nieużytkach w 

promieniu 20 km. Podobnie w odniesieniu do hodowli mięczaków, w następstwie wykrycia 

dużych ilości zanieczyszczeń w omułkach z 1. Mar Piccolo nakazano przenoszenie hodowli na 

2. Mar Piccolo, tj. na Mar Grande, w sezonie najbardziej wzmożonej aktywności filtracyjnej 

(miesiące letnie), od 31 marca. Wreszcie, również badania krwi hodowców ubitych zwierząt w 

promieniu 10 km wykazały nieprawidłowe stężenie dioksyn, które jednak nie jest 

niebezpieczne dla reszty populacji, biorąc pod uwagę, że chodzi o małe hodowle. 

 

Mecenas Vito Bruno, dyrektor generalny, przedstawił delegację ARPA regionu Apulii, w skład 

której wchodzą: Nicola Ungaro, dyrektor naukowy, Maria Spartera, dział szkoleń i 

informacji, Roberto Giua, jednostka operacyjna ds. powietrza i Vittorio Esposito, dyrektor 

ds. terytorium. Na poparcie danych środowiskowych przedstawionych przez techników ASL 

dyrektor generalny potwierdził, że chociaż od 2013 r. ogólna sytuacja poprawiła się w wyniku 

zmniejszenia produkcji hutniczej, jej związek z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w 

Tarencie jest oczywisty i niepodważalny. Przypominając utworzenie (od 16 stycznia 2016 r.) 

systemu regionalnych agencji ds. ochrony środowiska, w tym ARPA regionu Apulii – która z 

jednej strony koordynuje swoje działania z działaniami ISPRA (zob. wyżej), przeprowadzając 

dwuetapowe kontrole, a z drugiej strony zapewnia wsparcie środowiskowe ASL w Tarencie – 

wyjaśnił, że jakość powietrza w Tarencie jest monitorowana przez 16 jednostek (z czego 10 

pod nadzorem ARPA i 6 pod nadzorem ILVA). Wyjaśnił również, że chociaż niewątpliwie od 

2013 r. sytuacja w kwestii emisji poprawia się, nawet przy przestrzeganiu limitów określonych 

przez europejskie przepisy w zakresie ochrony środowiska, nie można wykluczyć ich wpływu 

na zdrowie. 

W tym kontekście ARPA regionu Apulii wypełnia swoje zadania jako techniczny organ nadzoru 

i kontroli w celu umożliwienia właściwym organom podejmowania decyzji politycznych w 

kwestii zarządzania zdolnością przemysłową kombinatu hutniczego w Tarencie, jak również 

podejmowania odpowiednich inicjatyw zapewniających połączenie ochrony środowiska, 

ochrony zdrowia i pracy w sposób odpowiedni pod względem zdrowia dla wszystkich. W tym 

kontekście technicy ARPA potwierdzili, że Agencja informuje o szczególnie wietrznych dniach 

(tzw. wind days) w celu ostrzeżenia właściwych organów i zakładów przemysłowych oraz 

umożliwienia im podjęcia niezbędnych środków ostrożności służących ograniczeniu 

szkodliwego działania wiatru (stwierdzonego np. 3 lipca br.).  

Na pytanie delegacji, czy negatywna opinia wydana przez ARPA w sprawie podwojenia liczby 

spalarni i składowisk odpadów daje powody, by oczekiwać podobnego sprzeciwu w 

odniesieniu do przewidywanego zwiększenia produkcji hutniczej przez nowych nabywców, 
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technicy ARPA odpowiedzieli, że chociaż nie ma związku między pewnymi szkodami dla 

zdrowia spowodowanymi podwojeniem liczby spalarni a hipotetycznymi szkodami 

wynikającymi ze zwiększenia produkcji, nawet gdyby zostały spełnione wszystkie wymogi 

środowiskowe aktualnego zintegrowanego pozwolenia dla zakładów ILVA, wpływ na zdrowie 

mieszkańców nie mógłby być obojętny. W tym świetle nie można przewidzieć zwiększenia 

produkcji bez określenia dodatkowych wymogów. W szczególności podkreślono (dr Giua), że 

ocena szkód dla zdrowia na podstawie kontroli ARPA prowadzi do wniosku, że nawet przy 

spełnieniu wszystkich wymogów określonych w rozporządzeniu dotyczącym przeglądu 

zintegrowanego pozwolenia środowiskowego dla ILVA (co jest mało prawdopodobne, biorąc 

pod uwagę brak zadaszenia placów zwałowych), utrzymywałaby się sytuacja 

niedopuszczalnego zagrożenia, np. ryzyka onkologicznego na terenach sąsiadujących z 

zakładem. Obecnie, zgodnie z niewiążącą opinią ARPA regionu Apulii, przy zwiększeniu 

produkcji znacznie powyżej ilości dozwolonej w obecnym zintegrowanym pozwoleniu 

środowiskowym (do 8,5 mln ton rocznie), sytuacja środowiskowa prawdopodobnie stałaby się 

jeszcze gorsza niż wcześniej i jednocześnie pogorszyłaby się sytuacja zdrowotna1. 

Antonio Talo’, Giuseppe Romano i Biagio Prisciano, w imieniu związków zawodowych 

UILM, FIOM-CGIL i FIM-CISL, przedstawili nową platformę postulatową, która „ma służyć 

odzyskaniu przyszłości w zakresie zatrudnienia, środowiska i zdrowia”, jak również 

wzmocnieniu jednolitej współpracy zawiązanej 5 lat temu najpierw z zarządem 

nadzwyczajnym i rządem, a teraz z nowymi właścicielami grupy ILVA, którzy wygrali przetarg 

na mocy rozporządzenia z 5 czerwca br. Ich konstruktywne podejście, leżące w interesie 

pracowników, ale też całego terytorium, opiera się na podstawowym warunku, jakim jest 

wypełnienie planu środowiskowego obejmującego zadaszenie placów zwałowych, które nie 

może być odraczane w nieskończoność (23 sierpnia 2023 r. zgodnie z planem AM-Investco). 

W tym kontekście Francesco Rizzo ze związku zawodowego USB (Unione Sindacale di Base), 

podkreśliwszy, że wizyta w zakładzie ILVA zorganizowana przez pracowników technicznych i 

dyrektorów zakładu została przeprowadzona z pominięciem obszarów, w których pracownicy 

chorują (według USB sytuacja pogorszyła się w latach zarządu komisarycznego), przypomniał, 

że już 5 lat temu jeden z ministrów rządu obiecywał wykonanie zadaszenia w ciągu 6 miesięcy. 

W rzeczywistości jednak, przez cały ten czas, jedynym znalezionym rozwiązaniem było 

zamykanie okien, trzymanie dzieci w domu i udawanie, że nic złego nie dzieje się w dzielnicy 

Tamburi podczas niesprzyjających warunków wietrznych. Ogólnie mówiąc zdaniem 

przedstawicieli pracowników dostosowanie zakładu do przepisów ochrony środowiska musi 

być przeprowadzone w 100 %, bez pomijania żadnego aspektu, począwszy od problemu 

                                                 
1 W związku z tym zob. również uwagi ARPA regionu Apulii z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wniosku o wydanie 

zintegrowanego pozwolenia środowiskowego w odniesieniu do nowych działań i do zmiany planu środków i prac 

na rzecz ochrony środowiska i zdrowia, zatwierdzonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 

marca 2014 r., w celu eksploatacji zakładów i, w razie potrzeby, przedłużenia terminu spełnienia odnośnych 

wymogów, w których podkreślono między innymi, że działania mające na celu dostosowanie zakładu do przepisów 

ochrony środowiska, przewidziane już w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.03.2014 (których 

termin został wyznaczony na czerwiec 2017 r., a następnie przedłużony do września 2017 r.), zostaną ukończone 

dopiero do sierpnia 2023 r. Z uwagi na to, że większość takich działań to działania niezbędne do zapewnienia 

zgodności z najlepszymi dostępnymi technikami w sektorze [decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 lutego 2012 r. 

w sprawie najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/75/UE w odniesieniu do produkcji żelaza i stali], podkreśla się, że wszelkie opóźnienia w dostosowaniu 

zakładu do przepisów ochrony środowiska przyniosłyby korzyść spółce kosztem środowiska i zdrowia publicznego. 

Ponadto przypomina się, że eksploatowanie instalacji kombinatu hutniczego bez całkowitego wdrożenia 

najlepszych dostępnych technik w sektorze mogłoby stanowić naruszenie na szczeblu wspólnotowym. 
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azbestu (którego ilość w zakładzie przekracza 4 tys. ton). Poza ochroną środowiska zdrowie 

jest najważniejszym elementem postulatów związków zawodowych. Z tego względu rząd 

powinien przeznaczyć środki otrzymane od byłego właściciela (rodziny Riva), w wysokości 

1,1 mld euro, na przejrzyste i skuteczne projekty rewitalizacji w celu usunięcia szkód dla 

zdrowia pracowników i mieszkańców. W odniesieniu do przyszłości hutnictwa w Tarencie w 

planie przemysłowym należy uwzględnić wprowadzenie innowacji w obecnym procesie 

produkcyjnym, a w planie zatrudnienia nie umieszczać rozważanych przez AM-Investco 

zwolnień, które stanowiłyby dodatkową szkodę obok szkód dla środowiska i zdrowia. Nie tylko 

pracownicy zakładu ILVA, ale także tysiące innych pracowników związanych z przetargiem i 

łańcuchem dostaw, doświadczyło bowiem cięć w zatrudnieniu (w Tarencie wszystko kręci się 

wokół huty, a już w 2008 r., po objęciu pracowników zakładu ILVA programem zwolnień „cassa 

integrazione”, kryzys doprowadził do zamknięcia ponad 3 tys. sklepów). 

Na pytania członków delegacji o priorytety pracowników i ich uwzględnienie w alternatywnych 

modelach umożliwiających inną przyszłość przemysłową, np. przekształcenie zakładów w 

kierunku produkcji energii odnawialnej lub gospodarki o obiegu zamkniętym itp., odpowiedział 

wprost Francesco Brigati (FIOM): Nie zgadzamy się na istnienie huty ILVA wszelkim kosztem. 

Ocena szkód dla zdrowia, w szczególności ryzyka onkologicznego, które chociaż się 

zmniejszyło, nadal pozostaje wysokie dla mężczyzn, kobiet i dzieci, kończy dylemat: praca, 

zdrowie czy środowisko. Dlatego, jeżeli rząd i nowy nabywca Arcelor-Mittal zechcą narzucić 

nam taki sam jak wcześniej model produkcyjny, aby osiągnąć wysoki poziom zatrudnienia (10 

tys.), nasza odpowiedź będzie zdecydowanie odmowna1. 

 

Vincenzo Cesareo, przewodniczący Konfederacji Przemysłu Włoskiego (Confindustria) w 

Tarencie, wierzy, że spółka AM-Investco jest zdolna produkować stal w sposób bezpieczny dla 

środowiska również w Tarencie. Zdaje się bowiem, że kilka działań zostało już zrealizowanych 

i, w przeciwieństwie do wcześniejszego właściciela (Riva), który spekulował na różnicy cen 

surowców i wyrobów gotowych, nowy podmiot prowadzący w krótkim czasie wykaże, że 

potrafi produkować w pełnym cyklu produkcyjnym w sposób skuteczny i efektywny. Małe i 

średnie przedsiębiorstwa, które przetrwały kryzys, już prześcigają się w dążeniu do stworzenia 

gospodarki uzupełniającej gospodarkę stali dzięki dywersyfikacji i doskonałości procesów 

konserwacyjnych i instalacyjnych oraz innowacyjności w rozmaitych sektorach, takich jak 

przemysł lotniczy, stoczniowy, oświetlenie ledowe do zastosowania zewnętrznego i produkcja 

wodoru ze źródeł odnawialnych. Confindustria przypomina jednak, że nie tylko pracownicy i 

mieszkańcy zapłacili wysoką cenę za środowiskowe i sądowe kłopoty huty ILVA. Również 

wiele przedsiębiorstw poniosło szkody w wysokości 150/180 mln euro z powodu kredytów 

zagrożonych, które nie zostały wypłacone przez państwo po wprowadzeniu zarządu 

nadzwyczajnego, w związku z czym apeluje się o umożliwienie ich odzyskania. 

 

Luca Lazzaro, przewodniczący Konfederacji Rolnictwa Włoskiego (Confagricoltura) w 

Tarencie, podkreśla, że również w sektorze rolniczym wiele przedsiębiorstw poniosło straty w 

wyniku kryzysu środowiskowego, tak że Confagricoltura wniosła powództwo cywilne w 

procesie karnym, któremu nadano nazwę „wyprzedane środowisko”, w zakresie szkód 

bezpośrednich wyrządzonych zarówno produkcji hodowlanej (zwierzęta gospodarskie ubite z 

powodu zanieczyszczenia), jak i roślinnej (tereny nie nadające się pod uprawę rolną) na terenie 

                                                 
1 Stanowisko to zostało potwierdzone w dniu 5 września 2017 r. (termin przedstawiania Ministerstwu Środowiska 

i Ochrony Zasobów Naturalnych i Morskich uwag w sprawie wniosku dotyczącego zintegrowanego pozwolenia 

przedstawionego przez AM Investco w lipcu br.) przez przedstawiciela Fiom-CGIL następującymi słowami: 

wniosek nie zapewnia ochrony zdrowia w zakładzie ani poza nim. 
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otaczającym zakład.  Odnotowano jednak również szkody pośrednie o zasięgu 

prowincjonalnym, np. w odniesieniu do produktów i przetworów mlecznych oraz warzyw i 

owoców (prowincja Tarentu jest pierwszym w Europie producentem winogron stołowych i 

klementynek). W związku z powyższym producenci mają ogromne trudności w utrzymaniu 

konkurencyjności mimo poczynienia dodatkowych inwestycji w turystykę wiejską (renowacja 

starych gospodarstw wiejskich), a dodatkowo nie korzystają oni ze środków planu rozwoju 

obszarów wiejskich, ponieważ ich tereny albo są zaliczane do terenów miejskich albo zajmują 

ostatnie miejsca w klasyfikacji gmin mających dostęp do finansowania regionalnego. 

Analogicznie konieczne jest zapewnienie środków na inwestycje w promowanie tradycyjnych 

produktów za pośrednictwem kampanii medialnych. Podsumowując w sposób pozytywny: w 

sektorze rolno-spożywczym zatrudnienie wzrosło o 9 % (co wynika z wielkości 

przedsiębiorstw, które przetrwały kryzys, mogących zatrudnić do 1500 pracowników), a 

produkty takie jak wino Primitivo di Manduria (najlepsze włoskie czerwone wino) we 

wschodniej części prowincji Tarentu są flagowym produktem tej zielonej gospodarki. 

 

O piątej po południu rozpoczął się główny punkt wysłuchań obejmujący przemówienia kilku 

składających petycje, a także popierających ich obywateli i organizacji pozarządowych1. 

Violante Sion w 2012 r. złożyła petycję nr 2207/13. Powołując się na art. 3 TUE, który pośród 

głównych celów Unii wymienia również „wysoki poziom ochrony i poprawy jakości 

środowiska”, składająca petycję przypomniała: Gdy pisałam petycję, nie myślałam o tym 

aspekcie, ponieważ w Tarencie się umiera! Zakład hutniczy stale zanieczyszcza powietrze, glebę 

i podglebie… Podczas gdy my tutaj rozmawiamy, dyskutujemy, zastanawiamy się, ludzie, a 

zwłaszcza dzieci, zapadają na choroby i umierają.  Dzieci i wszyscy mieszkańcy Tarentu mają 

prawo żyć. W odpowiedzi na waszą prośbę o „zasugerowanie” działań apeluję: śledźcie proces 

„wyprzedane środowisko”, którego środki dowodowe potwierdzają, że niemożliwe jest 

pogodzenie życia i istnienia huty w Tarencie.2 

Antonia Battaglia, przedstawicielka stowarzyszenia Peacelink, popierająca „historyczną” 

petycję nr 760/07, podkreśliła symbiotyczne relacje miasta Tarentu z hutą ILVA, która powinny 

dawać pracę i przynosić bogactwo, oraz zrelacjonowała przebieg dochodzenia sądowego, 

począwszy od zgłoszenia przez Peacelink problemu dioksyn w 2008 r. (popartego badaniami 

sera pecorino), oraz pierwszej procedury w sprawie naruszenia, wszczętej przez Komisję we 

wrześniu 2013 r., w następstwie której wydano uzasadnioną opinię w październiku 2014 r., a w 

styczniu 2016 r. wszczęto procedurę przeciwko Włochom dotyczącą nielegalnej pomocy 

państwa3. Wyraziła również ubolewanie, że przez trzy lata służby Komisji zwlekały, podczas 

gdy w międzyczasie w Tarencie odnotowywano zbyt wysoki wskaźnik hospitalizacji dzieci w 

powodu chorób układu oddechowego (+24 %) w dzielnicy Tamburi, a także zbyt wysoką liczbę 

                                                 
1 Zob. zał. II – Angielska wersja całości lub części przemówień i wydanych dokumentów 

 
2 W ten maksi-proces, który ruszył ponownie 17 maja 2016 r. i toczy się nadal przed Sądem Przysięgłych w 

Tarencie, zaangażowanych jest 47 oskarżonych (w tym 44 osoby fizyczne i trzy spółki – Riva Fire, Ilva i Riva Forni 

Elettrici). Dochodzenie „wyprzedane środowisko” rozpoczęło się w 2009 r., w następstwie skarg stowarzyszeń 

ochrony środowiska z Tarentu, w tym Peacelink, a w lipcu 2012 r. doprowadziło do zajęcia zakładu hutniczego, 

zob. również zał. III A. 

 
3 Zob. komunikat prasowy KE z dnia 21/12/17 „Komisja Europejska zakończyła dogłębne śledztwo w sprawie 

środków pomocowych dla stalowni ILVA SA. Stwierdziła, że dwa kredyty przyznane przez Włochy w 2015 r., 

aby pomóc spółce ILVA, stanowiły nielegalną pomoc państwa. Włochy muszą teraz odzyskać te nienależne 

kwoty w wys. ok. 84 mln EUR od spółki ILVA.” 
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zgonów z powodu nowotworów i chorób sercowo-naczyniowych. W związku z tym aktualne 

badania koordynowane przez dra Forastierego dotyczące śmiertelności w Tarencie 

potwierdziły, że wzrost ilości drobnych cząsteczek pochodzenia przemysłowego ma 

długoterminowe (nowotwory) i natychmiastowe (zawały) skutki dla zdrowia. Od czasu, gdy 

włoski sąd nakazał zapobiegawcze zajęcie instalacji obróbki na gorąco (lipiec 2012 r.), a kilka 

miesięcy później (grudzień 2012 r.) przywrócono je do użytku na mocy rozporządzenia rządu 

(pierwsze rozporządzenie ratujące ILVA), obserwuje się spowolnienie kontroli zarówno ze 

strony organów włoskich, jak i europejskich, co pozwoliło spółce ILVA na stopniowe 

przywrócenie (w drodze 10 rozporządzeń) produkcji, która wcześniej była uznana za niezgodną 

z prawem. 

Brakuje zadaszenia placów zwałowych oraz posadzki w całym zakładzie. Aktualizacje raportów 

ISPRA publikowane są ze znacznym opóźnieniem… W związku z powyższym apelujemy: aby na 

podstawie FFV opracować zalecenia w formie raportu do Komisji, w celu przywrócenia 

praworządności; aby państwo włoskie przestrzegało przepisów; aby Parlament Europejski, w 

ramach swoich uprawnień nadzorczych nad Komisją, zwrócił się do Komisji o ścisłe 

monitorowanie procedury wydania zintegrowanego pozwolenia środowiskowego w oparciu o 

nowy plan środowiskowy przedstawiony przez Arcelor-Mittal. Wzywamy do zaangażowania 

mieszkańców w komitecie nadzorującym i wydającym opinie ustanowionym na wzór komitetu 

monitorującego (comité du suivi) stworzonego w zakładach Arcelor Mittal we Florange 

(Lotaryngia). W tym kontekście wyrażamy zastrzeżenia zarówno w odniesieniu do planu 

przemysłowego AM, który przewiduje zwiększenie produkcji do 8 mln ton w 2024 r. i 

jednoczesne zmniejszenie zatrudnienia (5–6 tys. zwolnień), jak i w odniesieniu do planu 

środowiskowego do wdrożenia w ciągu 5 lat (do 2023 r.), przeznaczającego bardzo małą sumę 

(1 mld 140 mln euro) w stosunku do rodzaju działań, biorąc pod uwagę, że już w 2013 r. sąd 

oszacował kwotę potrzebną na usunięcie szkód środowiskowych na 8,1 mld euro” 

Fabio Millarte, przewodniczący WWF w Tarencie, mówi kategorycznie: Ratowanie huty 

ILVA, dziewiętnastowiecznego przemysłu, który nadal opiera się na węglu, nie jest ratunkiem 

dla Tarentu. Ubolewa on nad faktem, że kryzys zatrudnienia w hucie ILVA (w mieście liczącym 

75 tys. bezrobotnych, głównie młodych ludzi, również w czasach, gdy fabryka pracowała pełną 

parą) przesuwa na dalszy plan problem braku zieleni miejskiej i, bardziej ogólnie, degradacji 

jakości życia. 

Lunetta Franco, przewodnicząca organizacji Legambiente w Tarencie, potępia absolutny brak 

przejrzystości co do procedury przekazania spółki ILVA grupie AM InvestCO, o której jedyne 

dostępne informacje pochodzą ze źródeł prasowych.  Pewne jest, że podczas gdy najważniejsze 

działania określone w planie środowiskowym rozłożone są w czasie aż do 2023 r., w planach 

AM nie ma żadnego śladu jakiegokolwiek harmonogramu, co uniemożliwia monitorowanie 

postępów na bieżąco, a plan rewitalizacji i dekontaminacji, który będzie prowadzony przez 

komisarzy rządowych z wykorzystaniem środków uzyskanych od byłych właścicieli (rodziny 

Riva), nadal pozostaje nieznany. Organizacja Legambiente jest również zaniepokojona 

przyspieszaniem procedury związanej ze zintegrowanym pozwoleniem środowiskowym, co 

jeszcze bardziej utrudnia zaangażowanie mieszkańców i organizacji w tę procedurę. Wzywa 

zatem Komisję, aby przyjęła na siebie rolę rzecznika w sprawie domagania się od państwa 

włoskiego przejrzystości we wszystkich trwających procedurach, nadzorowała w szczególności 

procedurę związaną z nowym zintegrowanym pozwoleniem środowiskowym oraz zaapelowała 

o przyspieszenie najpilniejszych działań, tj. zadaszenia parków zwałowych i renowacji 

koksowni.  
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Leo Corvace z organizacji Legambiente zapowiedział jej sprzeciw wobec projektu spółki ENI 

„Tempa rossa”, który wpisuje się w niedopuszczalną obecnie logikę wykorzystywania 

nieodnawialnych surowców i marnotrawienia surowców naturalnych, prowadząc do 

karygodnego wzrostu zagrożenia poważną awarią (powodującą dużą liczbę ofiar śmiertelnych 

z powodu rozprzestrzenienia się łatwopalnych oparów i położenia placu zwałowego blisko sieci 

kolejowej). 

Roberta Villa i Maria Teresa d'Amato przedstawiły główne założenia komitetu Taranto Lider 

(utworzonego w 2011 r.): brak możliwości zastosowania rozwiązań bezpiecznych dla 

środowiska w przemyśle ciężkim, zastosowanie zasady najwyższej ostrożności i profilaktyki 

pierwotnej w sektorze ochrony zdrowia, przezwyciężenie aktualnego modelu przemysłowego, 

zamknięcie części obszaru przemysłowego powodujących zanieczyszczenie, rewitalizacja 

zanieczyszczonych terenów, przekształcenie gospodarcze i kulturowe (za pośrednictwem 

koncertów, spektakli teatralnych itp.). Jednocześnie komitet wziął na siebie rolę głównego 

promotora kampanii medialnej na temat endometriozy, oddając głos kobietom. Choroba ta 

bowiem niszczy kobiecy układ rozrodczy i prowadzi, w najpoważniejszych przypadkach, do 

niepłodności, a spowodowana jest emisjami dioksyn i PCB przez hutę ILVA na terenie Tarentu. 

Wychodząc od konsultacji z biegłymi sądowymi w procesie „wyprzedane środowisko” (2011 

r.) i od ich odpowiedzi w formie zalecenia przeprowadzenia analizy możliwych skutków 

dioksyn dla zdrowia reprodukcyjnego na terenie Tarentu, komitet może dziś korzystać z 

aktualnych badań, takich jak badanie kohortowe koordynowane przez dra Forastierego, z 

października 2016 r., które wykazało przekroczenie o 10 % dopuszczalnej wartości ryzyka 

związanego z narażeniem na SO2 (dwutlenek siarki) w odniesieniu do endometriozy, ze 

szczytową wartością 14 % dla dzielnicy Paolo VI. W związku z tym w dniu 12 stycznia 2013 r. 

komitet zwrócił się do wymiaru sprawiedliwości o wszczęcie dochodzenia w sprawie 

nieumyślnego poważnego uszkodzenia ciała wynikającego z etiologicznego związku między 

wspomnianą chorobą i zanieczyszczeniem przemysłowym. 

Jednocześnie komitet zainicjował projekt ustawy regionalnej uznającej endometriozę za 

przewlekłą chorobę prowadzącą do niepełnosprawności, zapewniającej bezpłatne wsparcie 

psychologiczne oraz przewidującej utworzenie ambulatorium terapeutycznego dla pacjentek, a 

także stworzenie specjalnego rejestru regionalnego (wystosowano również petycję online, pod 

którą zebrano 1700 podpisów). Ogłoszona dnia 8 października 2014 r. jako ustawa regionalna 

nr 40 „Przepisy dotyczące ochrony kobiet chorych na endometriozę”; komitet walczy o to, aby 

została ona wdrożona jak najszybciej. W dniu 23 lutego 2016 r. komitetowi udało się utworzyć 

Regionalne Centrum Monitorowania Endometriozy. W międzyczasie inne badania (badanie 

epidemiologiczne na zanieczyszczonym obszarze Tarentu – IESIT, biomonitorowanie ISS) 

wykazały związek wysokiego poziomu zanieczyszczeń ze znacznie zwiększonym ryzykiem 

zachorowań u kobiet w wieku 20–33 lat w gminach Taranto i Statte, trzyipółkrotnie większym 

od średniej regionalnej, jak również u kobiet w wieku 30–34 lat (ryzyko wyższe o 27 % w 

stosunku do średniej regionalnej). 

Komitet Taranto Lider działa na wielu frontach: z jednej strony prowadzi działania na rzecz 

odwrócenia rosnącej tendencji w zakresie niepłodności kobiet, a z drugiej strony ma na celu 

stworzenie młodym ludziom możliwości pracy, skupiających się już nie na wielkim zakładzie 

hutniczym, ale na wiedzy na temat rzeczywistych predyspozycji obszaru Tarentu, przez 

pobudzanie ich przedsiębiorczości w celu wykorzystania bogatego historycznego, 

artystycznego, kulturowego i krajobrazowego dziedzictwa miasta dwóch mórz. W ten sposób 

narodziły się projekty mające na celu przemianę umysłową, kulturową i gospodarczą, 
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realizowane począwszy od szkoły, w ramach których powstały nagradzane prace plastyczne i 

multimedialne, a także projekty ukierunkowane na komunikację i marketing, które 

doprowadziły do stworzenia marki Tarentu w świetle nowej gospodarki opartej na turystyce i 

tradycyjnym rzemiośle morskim. Tarent to nie tylko ILVA i ENI. To prawdziwe miasto, którego 

nieskończenie wielkie piękno pozostaje ukryte1 i które będzie mogło odzyskać swoją przyszłość 

jedynie czerpiąc ze swojej przeszłości – przeszłości miasta ukierunkowanego na kulturę.  

Również Marco De Bartolomeo, przewodniczący projektu „Taranto, città spartana” (Tarent, 

miasto spartańskie), wziął na celownik fałszywe postrzeganie Tarentu jako miasta ILVA/ENI, 

podkreślając, że ILVA jest tylko gościem, a miasto to zupełnie inna rzecz. Rozpoczął on swoje 

przemówienie gorzkim stwierdzeniem, że w 2012 r., jeszcze przed wciągnięciem spółki ILVA 

w wir dochodzeń sądowych, sektor przemysłowy stanowił 14 % PKB, ale cena do zapłacenia 

była ogromna (wystarczy wspomnieć o spadku wartości nieruchomości w dzielnicy Tamburi, 

zniszczeniu małży substancjami trującymi w Morzu Małym, kosztach leczenia nowotworów). 

W tym kontekście wzrost PKB spadł do −20 %, a mieszkańcy dzielnic sąsiadujących z fabryką 

zostali naznaczeni niczym trędowaci. W tamtym czasie niektórzy zaczęli myśleć o turystyce 

jako o ostatniej desce ratunku, ale w mieście brakowało infrastruktury i obiektów noclegowych, 

a atrakcje były przyćmione ponurą atmosferą. 

I tak narodził się pomysł przeprowadzenia ankiety na temat Tarentu wśród osób z czterech 

zakątków świata: Nowego Jorku, Moskwy, Sydney i Rio. Choć niektórzy mylili Tarent z 

Toronto, w większości przypadków ich wątpliwości rozwiewały się, gdy nazwę miasta łączono 

z przymiotnikiem „spartański”, ponieważ Tarent był jedyną kolonią Spartan. Znak Sparty jest 

natomiast tak rozpowszechniony, że jego potencjał pięciokrotnie przekracza potencjał wieży 

Eiffla – na całym świecie ponad 3,5 tys. uniwersytetów oraz przedsiębiorstw z sektora 

rolniczego, przemysłowego i usługowego wykorzystuje znaki nawiązujące do Sparty. Stąd 

narodził się pomysł zorganizowania w Tarencie, po raz pierwszy w październiku 2016 r., 

wyścigu „spartan race”, najbardziej znanego na świecie biegu z przeszkodami, który 

przyciągnął 12 tys. sportowców i przy inwestycji regionalnej rzędu 35  000 EUR przyniósł w 

ciągu dwóch dni rekordowe zyski. Co było kluczem do tego sukcesu? Spuścizna, jaką Spartanie 

zostawili następnym pokoleniom: postawa, zgodnie z którą nigdy nie należy się poddawać, 

trzeba stawiać czoła trudnościom, dbając o jedność wspólnoty, zwartej niczym spartańska 

falanga. 

Na zakończenie dzisiejszego spotkania Alessandro Marescotti, przewodniczący 

stowarzyszenia Peacelink, przekazał dossier zawierające szereg aktualnych danych naukowych 

dotyczących różnych problemów związanych z hutą ILVA (większej toksyczności obecnych 

pyłów w Tarencie, ich wpływu na iloraz inteligencji dzieci z dzielnicy Tamburi, zwiększonego 

ryzyka zawału serca i udaru podczas szczególnie silnego wiatru, czyli w tzw. wind days, 

szczególnie między godziną siódmą a dziewiątą rano, braku sankcji za niespełnienie wymogów 

zintegrowanego pozwolenia środowiskowego, którego terminy przedłużane są 

rozporządzeniem). 

 

19 lipca 2017 r. przed południem 

Delegację przyjął dyrektor rafinerii Remo Pasquali, kierownik ds. stosunków instytucjonalnych 

                                                 
1 Poetka Alda Merini wyraziła to tymi wersami (Non vedro’ mai Taranto bella): I will never see Taranto beautiful- 

I will never see the birches nor the marine forest: the wave is petrified and the octopus pulsate in my eyes. 
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ENI Francesco Manna oraz odpowiedzialny za projekt Tempa Rossa (obszar Alto Sauro w 

sercu Bazylikaty) Eugenio Lopomo. Wirtualną wizytę (gdyż wszystkie planowane interwencje 

znajdują się na papierze) poprzedziły dwa krótkie briefingi na temat przepisów bezpieczeństwa 

i środowiskowych, kadry na terenie rafinerii i najważniejszych punktów projektu Tempa Rossa. 

Rafineria: 

 obszar o powierzchni ok. 275 ha w strefie przemysłowej, podzielony drogą krajową 

106 na dwie części: na północy instalacje produkcyjne, na południu tereny 

magazynowania ropy naftowej, półproduktów i produktów końcowych. Zakład 

znajduje się na terenie ILVA o znaczeniu krajowym; 

 obszar morski, na który składa się nabrzeże, jest przedmiotem koncesji na 

użytkowanie; posiada cztery stanowiska cumowania: wewnętrzne dla statków o 

ładowności do 15 tys. ton i zewnętrzne dla statków o ładowności do 30 tys. ton;  

 rafineria przerabia ropę przywożoną statkami ze złóż spoza Europy lub 

transportowaną rurociągiem z Val d’Agri w Bazylikacie; posiada 135 zbiorników na 

ropę naftową, półprodukty i produkty końcowe; 

 jej moc przerobowa wynosi 6,5 mln ton rocznie i pozostanie niezmieniona po 

zakończeniu projektu Tempa Rossa; główne produkty to: propan, butan, mieszanka 

LPG, benzyna, benzyna, olej napędowy, paliwa samolotowe, oleje opałowe i bitum; 

 zakład posiada certyfikat międzynarodowej normy ISO 14001 i jest zarejestrowany w 

systemie EMAS w rozumieniu rozporządzenia WE 761/2001 i WE 196/06; 

Podstawowe dane statystyczne: 

 433 pracowników ENI (dane na dzień 30/6) oraz pracownicy pomocniczy, których 

liczba może sięgać 600 dziennie, przy czym liczba ta może przekraczać tysiąc w 

okresach „całkowitego zamknięcia” (jak np. 1500 dwa miesiące temu na okres 50 

dni) przeznaczonych na konserwację; 

 inwestycje w latach 2011–14: 150 mln EUR; lata 2015–18: kolejne 102 mln, bez 

projektu Tempa Rossa. 

Założenia projektu Tempa Rossa (T.R.): 

Złoże Tempa Rossa zostało odkryte w 1989 r. przez firmę Fina (spółka belgijska, wchłonięta 

następnie przez francuską spółkę Total); ta ostatnia odkupuje w 2002 r. 25 % udziałów 

posiadanych przez Eni w koncesji Gorgoglione (od nazwy gminy, gdzie znajduje się Tempa 

Rossa, na ziemi lukańskiej, obecnie Bazylikata). Wydobywana tam ropa jest własnością w 

50 % firmy Total, w 25 % firmy Shell i w 25 % japońskiej firmy Mitsui. Ropa z Val d’Agri 

przybywa do rafinerii w Tarencie istniejącym rurociągiem (o długości 136 km, z czego 96 km 

w Bazylikacie) spółki S.O.M. (posiadanej w 70 % przez Eni, a w 30 % przez Shell). Total 

zbuduje przyłącze o długości 8 km prowadzące z ośrodka naftowego T.R. do rurociągu. 

Zarządzanie rafinerią w Tarencie, zbudowaną w 1964 r. z inicjatywy włoskiej filii firmy Shell, 
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która nią zarządzała do roku 1975, przeszło w ręce spółki Agip Petroli, przekształconej w ENI 

SA w 2003 r. 

Projekt T.R. jest jedynie logistyczny, nie ma wpływu na normalne funkcjonowanie rafinerii i 

składają się na niego zasadniczo: 

 budowa dwóch nowych zbiorników o łącznej pojemności 180 mln m3 (odpowiednio 120 

mln m3 i 60 mln m3) i przedłużenie istniejącego nabrzeża mierzącego 2 km o ok. 515 m, 

a także budowa platformy cumowania dla tankowców dokonujących ładowania; 

 inne obiekty pomocnicze: nowa pompownia do przesyłania ropy, nowe linie przesyłania 

ze zbiorników na nabrzeże, system przetwarzania i odzysku oparów uwalniających się 

podczas ładowania statku oraz instalacja wstępnego schładzania ropy (jej temperatura 

wynosząca 60° w rafinerii musi spaść, aby można było ją przechowywać w zbiornikach); 

 projekt jest spójny z uchwałą CIPE z dnia 21.12.2001 r., która zezwala na eksploatację 

złoża T.R., a także z regionalnym planem energetyczno-środowiskowym oraz posiada 

certyfikaty EMAS i ISO 14001; 

 projekt posiada też wszystkie niezbędne zezwolenia związane ze środowiskiem i 

bezpieczeństwem. Procedura OOŚ została zakończona w 2011 r. wydaniem 

zintegrowanego pozwolenia środowiskowego przez Ministerstwo Środowiska i Ochrony 

Zasobów Naturalnych i Morskich, zawierającego 5 zaleceń; wszystkie zostały 

zrealizowane jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Od czerwca 2015 r. trwa procedura 

mająca na celu uzyskanie jednolitego zezwolenia od Ministerstwa Rozwoju 

Gospodarczego*; w 2013 r. projekt uzyskał pozytywną opinię do wydania przez regionalny 

komitet techniczny zaświadczenia o wykonalności1;  

 inne procedury w toku związane z uzyskaniem zezwoleń: koncesja na użytkowanie w 

związku z przedłużeniem nabrzeża, zezwolenie na budowę infrastruktury, którego nadal 

odmawia pojedynczy punkt kontaktowy ds. działalności produkcyjnej w gminie Tarent;  

 główne aspekty zgodności środowiskowej i środki łagodzące w związku z emisjami do 

powietrza: stosowanie najlepszej dostępnej technologii ze szczególnym uwzględnieniem 

podwójnych uszczelnień pod pompami oraz dachów pływających zbiorników, nowej 

instalacji odzysku oparów z systemem końcowego spalania, który powoduje spadek ilości 

lotnych związków organicznych o 99,5 %, a także integracji z planem monitorowania 

powietrza oraz sieci centralek ARPA Puglia dla ozonu2; do ochrony zasobów wodnych 

                                                 
1 Jednolite zezwolenie to jednolity środek w dziedzinie ochrony środowiska wprowadzony ustawą nr 35/12 oraz 

dekretem prezydenckim nr 59, który to środek zbiera w jednym dokumencie poszczególne zezwolenia 

środowiskowe przewidziane przepisami sektorowymi, takimi jak dekret ustawodawczy 152/06. Regionalny 

komitet techniczny, powołany w ramach regionalnej dyrekcji straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i ochrony 

cywilnej, jest terytorialnym technicznym organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, a zwłaszcza ocenia projekty w ramach procedury uzyskiwania przez zakłady przemysłowe 

certyfikatu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Powstał na mocy dekretu ustawodawczego 334/99, którym 

przetransponowano dyrektywę 96/82/WE (Seveso II) w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii. 

Dekretem ustawodawczym 105/2015, wprowadzającym dyrektywę 2012/18/UE (Seveso III), uchylono od lipca 

2015 r. dekret ustawodawczy 334/99. 

2 Zgodnie ze zintegrowanym pozwoleniem środowiskowym 27/10/11 kompensacji zostanie poddane nie tylko 
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przewidziano: instalacje chłodzenia o obiegu zamkniętym, aby uniknąć czerpania wody z 

morza; gromadzenie i odzysk wód opadowych z nowej platformy; podłączenie sieci 

kanalizacyjnej do instalacji oczyszczającej w rafinerii; dla gleby i podglebia przewidziano 

rehabilitację i budowę zbiorników z podwójnym dnem; dla osadów i ekosystemów 

morskich – szereg środków przed rozpoczęciem robót, w ich trakcie i po zakończeniu; 

przewidziano ograniczenie hałasu, np. przy wbijaniu słupów w doku; 

 szczegółowy plan monitorowania jest przewidziany dla siedlisk i gatunków w okolicach 

rafinerii, stanowiących część sieci Natura 2000; w celu ochrony krajobrazu dno nowych 

zbiorników zostanie obniżone, wieże chłodnicze nie będą uwalniać oparów, zostaną także 

podjęte prace łagodzące skutki wizualne i przekształcające krajobraz; 

 koszt inwestycji wynosi 300 mln EUR w następującym podziale: 30 mln EUR na prace 

inżynieryjne, 105 mln EUR na zakup materiałów, a 165 mln EUR na roboty budowlane; 

 po wydaniu jednolitego zezwolenia czas trwania prac szacowany jest na 24 miesiące, 

zatrudnionych będzie 250 jednostek roboczych dziennie, a maksymalnie 460 jednostek. 

 Proponuje się 4 rodzaje działań kompensacyjnych: zakup autobusu napędzanego gazem 

ziemnym i instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach w Tarencie, rozwój i 

promowanie MarTa (narodowego muzeum archeologicznego), a także zabezpieczenie i 

modernizacja Palazzo di Governo i Instytut muzyki „Paisiello”. 

Na zakończenie prezentacji, F. Manna przypomniał, że ENI posiada wszystkie zezwolenia i 

opinie organów technicznych wszystkich właściwych jednostek oraz że brak jednolitego 

zezwolenia jest wyłącznie wynikiem stanowiska politycznego regionu Apulia, który nie 

potwierdził porozumienia1.  

W czasie wizyty pojawiły się kwestie operacyjne dotyczące większych instalacji, takie jak 

„thermal cracking” (proces rozkładu termicznego ciężkich olejów napędowych); lub, w ramach 

procesu w odniesieniu do wodoru, jednostka Claus konwersji siarkowodoru (H2S) w siarkę 

elementarną, i sita molekularne, oczyszczające wodór z rafineryjnego paliwowa gazowego; 

                                                 
36 t/rok emisji przewidzianych w ramach pierwotnego projektu składowania i załadunku na terenie Tempa 

Rossa, lecz również dzięki innowacyjnym technologiom odzyskiwania oparów węglowodorów stosowanych 

przy tankowaniu zbiornikowców końcowa ilość emisji lotnych związków organicznych z rafinerii będzie 

mniejsza o 28 t/rok w porównaniu z sytuacją sprzed robót, co da w sumie zmniejszenie o 64 t/rok. 
1 Rząd poparł projekt Tempa Rossa po nieosiągnięciu porozumieniu z regionem, który nie wyraził zgody na 

projekt w jego części w Tarencie w wyniku głosowania przeciw przez Radę Regionalną, której zdaniem zwiększa 

się wpływ na środowisko naturalne w mieście już naznaczonym obecnością spółki Ilva. Total, zarządzający 

złożem w Bazylikacie wraz z firmami Shell i Mitsui, zwrócił się o wydanie zgody na transport wydobytej ropy już 

nie do rafinerii w Tarencie rurociągiem Val d’Agri, ale dziesiątkami cystern samochodowych dziennie, do 

zakładów w Rzymie i Falconara Marittima. Zob. Sole 24 Ore z 12/9/17 i 2/9/17. Rok po ostatnim sprzeciwie 

regionu Apulia w odniesieniu do punktu wyładunku ropy z Lukanii dla rafinerii w Tarencie spółka akcyjna 

Rafineria di Roma, kontrolowana przez TotalErg, wystąpiła do Ministerstwa Środowiska o zgodę na transport 

ropy naftowej z Corleto Perticara tankowcami do Rzymu do swojego centrum logistycznego, w którym procesy 

rafinacji zakończono w 2012 r., natomiast utrzymano jedynie działalność związaną ze składowaniem gotowych 

produktów naftowych. Ropa przybędzie do Rzymu i będzie następnie przesyłana istniejącym rurociągiem do boi 

załadunkowych połączonych z Reparto Costiero w Fiumicino. Z tego właśnie powodu spółka akcyjna Rafineria 

di Roma przygotowała wstępne badania środowiskowe, aby udowodnić, że projekt nie będzie miał znacznych 

negatywnych skutków i że w związku z tym nie jest konieczne przeprowadzenie OOŚ. Zob. Gazzetta del 

Mezzogiorno z 1/9/17. 
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pochodnie gazowe (3 w Tarencie), w których w nagłych przypadkach spala się gazy z rafinerii, 

oraz niektóre zbiorniki do przechowywania ropy naftowej (przesyłanej z rurociągu lub 

podmorskiego przewodu podłączonego do tankowców w M. Grande). W ten sposób lepiej 

zilustrowano topografię istniejących instalacji (oddzielonych od zbiorników drogą krajową 

106), zwłaszcza trasę podziemnego rurociągu, który przecina wzgórze i schodzi do doliny, 

przybierając postać sieci rurociągów służących do przenoszenia ropy do zbiorników. Bardziej 

wyraźny stał się także plan działań związanych z projektem T.R., które z wyjątkiem trwających 

czynności rewitalizacji gleby pozostają jeszcze na papierze. W szczególności nowe struktury 

dla: linii transportu ropy, pompowni i instalacji schładzania, zbiorników o strukturze podobnej 

do już widocznych (tama, pływający dach, podwójne dno, system gaszenia pianą), a także 

przyszłej platformy wyposażonej na potrzeby statków do 46 tys. ton nośności (co w połączeniu 

z większą szybkością załadunku – z 1000 m3/godz. do 3000 m3/godz. – zmniejszy ryzyko i 

skróci czas cumowania statków w porcie w Tarencie). Podobnie w nowej instalacji odzysku 

oparów zastosowane zostaną najnowsze dostępne technologie, zmniejszające ostatecznie ilość 

oparów o ok. 99,5 %. 

Wreszcie z punktu widzenia logistycznego bardzo ważny jest brak w Tarencie przyłączy 

kolejowych lub innych rurociągów, co oznacza, że alternatywą dla dystrybucji produktów 

rafinerii drogą morską jest jedynie transport drogowy cysternami. Hipoteza ta ostatnio zdaje się 

przeważać, jeżeli Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego przychylnie odniesie się do wniosku 

spółki joint venture „Gorgoglione”, która wystąpiła o możliwość transportowania całej 

produkcji dziennej z T.R. z użyciem 250 cystern dziennie, aby dowieźć ropę do składu ENI w 

Pomezia (Lacjum) lub w Kalabrii. Dyskutowano o tym na niedawnym spotkaniu w Rzymie (18 

lipca) między prezydencją rady i szefami ENI, którzy mają nadzieję eksploatować złoża w T.R. 

od drugiego kwartału 2018 r. (chociaż region Bazylikaty, przeciwny temu, wystąpił do 

Ministerstwa Środowiska i Ochrony Zasobów Naturalnych i Morskich o specjalną procedurę 

OOŚ1). W istocie, rafineria w T.R. już obecnie wysyła dziennie ok. 600 cystern z produktami 

końcowymi przeznaczonymi dla wszystkich przedsiębiorstw naftowych w Południowych 

Włoszech (Apulia, Bazylikata, Kampania, Kalabria i Molise).  

Ostatnia runda wysłuchań w prefekturze. 

Autorka dwóch petycji w sprawie projektu T.R. Daniela Spera skupia się w swojej wypowiedzi 

na petycji 1107/2011 złożonej w imieniu komitetu Legamjonici. W szczególności koncentruje 

się na ostatniej petycji CM (szóstej) z dnia 30/6/17, w której Komisja powtarza jej motyw 

przewodni „w obecnym stanie, nawet jeśli nie doszło do żadnego naruszenia dyrektyw 

2012/18/UE (dyrektywa Seveso), 2010/75/UE (emisje przemysłowe), 2001/42/WE 

(strategiczna ocena oddziaływania na środowisko) i 2011/92/UE (ocena oddziaływania na 

środowisko)”, sytuacja nadal będzie monitorowana”. 

Odnosząc się do badań w terenie przeprowadzonych przez delegację, autorka petycji podkreśla: 

„Pewne wrażenie zrobiły na nas te niebezpieczne dla ludności zbiorniki, które stoją wzdłuż 

niezwykle ruchliwej drogi. Zgłosiliśmy to Komisji w ramach przestrzegania dyrektywy Seveso. 

Dowiedzieliśmy się, że jedyny środek, jaki Włochy zamierzają przyjąć w razie awarii, to 

zainstalowanie specjalnych paneli elektronicznych. Kluczową kwestią jest tak naprawdę 

zachowanie bezpiecznej odległości, co pozostaje niewiadomą również w prawodawstwie 

europejskim. Także ruch w porcie w Tarencie (przewiduje się, że projekt T.R. spowoduje 

                                                 
1Zob. Reppublica z 3/10/17, 

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

_petrolio_da_tempa_rossa_a_roma-177289422/  
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roczny wzrost o 90 tankowców) spowoduje zwiększone zanieczyszczenie M. Grande, ale także 

M. Piccolo, z powodu ruchu prądów zasilanego jeszcze przez wodór z zakładu ILVA. 

Dyrektywa Seveso nakłada na zarządzającego obowiązek dostarczenia regionalnemu 

komitetowi technicznemu ostatecznego sprawozdania na temat bezpieczeństwa instalacji co 

najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem robót. W chwili obecnej komitet ten wciąż nas 

informuje, że ENI nie przedstawiła sprawozdania i nie jest teoretyczny wymóg. W Tarencie, 

jeśli weźmiemy pod uwagę, że miały miejsce co najmniej dwa przypadki przejścia silnej trąby 

powietrznej, obliczyliśmy, że instalacje nie wytrzymają siły wiatru powyżej 97,2 km/godz. 

(trąba powietrzna klasy F2 odpowiada sile wiatru 180/250 km/godz.) – i nie jest to hipoteza 

fantastyczno-naukowa!...   

W odniesieniu do ryb, a w szczególności omułka, zwróciliśmy się do Komisji o zbadanie 

środków krajowych w przypadku zatrucia ryb, a ponadto, czy jej służby są w stanie potwierdzić 

pełne wykonanie nakazu zniszczenia małży w M. Piccolo. Co się tyczy pierwszej kwestii, 

uzyskaliśmy wymijające odpowiedzi, ponieważ Komisja wydaje się zajmować – zamiast 

zanieczyszczeniem, które samo w sobie jest niedopuszczalne – raczej jego wpływem na rynek 

pod względem wprowadzania produktów do obrotu. Jeśli chodzi o drugi aspekt, otrzymaliśmy 

potwierdzenie naszych podejrzeń dzięki oświadczeniom urzędnika publicznego podczas 

procesu „wyprzedane środowisko”, według którego z 20 tys. ton małży zatrutych dioksynami i 

PCB jedynie 141 ton z pewnością zniszczono1. 

Wreszcie, co nie mniej ważne, prawa obywateli do dostępu do informacji dotyczących zdrowia 

i środowiska. Wielokrotnie zwracaliśmy się do władz lokalnych Tarentu (departament ds. 

zapobiegania) o kopię sprawozdań z badań oraz wyniki analiz wykonanych na próbkach małży 

przed 2008 r. oraz w okresie 2014–2015. Pierwsze otrzymaliśmy dopiero po mediacji ze strony 

Komisji, a wciąż czekamy na te drugie. Dlatego zwracamy się do Komisji Petycji Parlamentu 

Europejskiego o zwrócenie szczególnej uwagi na tę chroniczną niewydolność władz 

odpowiedzialnych za przekazywanie obywatelom informacji dotyczących środowiska, co 

naszym zdaniem stanowi systematyczne naruszanie konwencji z Aarhus”2. 

 

Antonia Battaglia wprowadziła te aspekty projektu ENI T.R., które również Peacelink śledzi 

stale od 2015 r., dostarczając Komisji Europejskiej – w porozumieniu z COVA contro 

(lukańskie stowarzyszenie wolontariatu środowiskowego) – całej serii danych dowodzących, 

że w Bazylikacie wody gruntowe i łańcuch żywnościowy są już zatrute. Odpowiedź Komisji z 

Brukseli jest niestety nadal dość wymijająca. W obliczu nadmiernej ostrożności Komisji 

odnośnie do przyznania, że możliwe są naruszenia przez ośrodek naftowy ENI przepisów 

europejskich w dziedzinie środowiska i zdrowia, Peacelink i Cova contro wysłały nowe 

materiały rzucające światło na wiele nierozwiązanych problemów związanych ze 

środowiskiem. 

Luciano Manna (Peacelink) dodaje jeszcze, że brakuje informacji i przejrzystości w 

odniesieniu do wyników kontroli przeprowadzonych w obiektach ENI przez sieć 

ISPRA/ARPA. W szczególności ostatnia kontrola przez ISPRA, przeprowadzona w maju 2016 

r., została opublikowana na stronie internetowej ministerstwa 13 miesięcy później: w dniu 

2/7/17! Opóźnienie jest symptomatyczne dla całej serii niedociągnięć. Kwestie poruszone przez 

ISPRA podczas kontroli w maju zostały zarejestrowane dopiero w listopadzie 2016 r. Po 

                                                 
1 Zob.: Gazzetta del Mezzogiorno z 28/6/17 http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/904872/cozze-

alla-diossina-il-giallo-su-20mila-tonnellate-fantasma.html 
2 Zob. również pisemny komunikat komitetu Legamjonici dla Komisji Petycji z 19/7/17. 

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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odpowiedziach ENI ISPRA w dniu 22/12/16 przesłała ustalenia do ARPA (odpowiedzialnej za 

sporządzenie sprawozdania). A sprawozdanie ARPA ujawnia istotne braki lub sprzeczności. Na 

pytanie, ile przewidziano zaworów bezpieczeństwa, aby uniknąć wycieków ze zbiorników, ENI 

odpowiada: 23 dla 130 zbiorników. ARPA zwraca również uwagę na całkowity brak „skarpety” 

w systemie pływających dachów zbiorników, przeznaczonej do zatrzymywania substancji 

złowonnych. Podobnie w dokach załadunku i rozładunku statków brak jest systemu ostrzegania 

w odniesieniu do emisji H2S oraz innych lotnych związków organicznych, bardzo częstych w 

okresie cumowania statków. W odniesieniu do wód gruntowych, które powinny zostać odessane 

i oczyszczone przed ich wypompowaniem do morza, rozbieżność między sprawozdaniem ARPA 

i oświadczeniami ENI jest ogromna. ARPA znalazła substancje zanieczyszczające w wodzie 

pompowanej do morza, ENI odpowiedziało, że jego instalacje funkcjonowały perfekcyjnie w 

dniu i o godzinie kontroli przez ISPRA. Nawet jeśli ministerstwo potwierdza, że substancje 

zanieczyszczające pochodzą bez żadnych wątpliwości ze zrzutów z rafinerii. 

Przewodniczący Le Sciaje Angelo Cannata podkreśla, że jego stowarzyszenie kulturalne stara 

się tworzyć narzędzia aktywnego udziału obywateli w zarządzaniu, skupiając się nie tylko na 

produkcji małży (na M. Piccolo działa 30 spółek z regionu Tarentu), lecz również bardziej 

ogólnie na jakości życia, redystrybucji bogactwa związanego z zasobami miast, a także na 

kwestiach zatrudnienia, które dotyczą nie tylko stalowni, ponieważ dane dotyczące pracy 

ukrytej wskazują na nadmierną obecność nierejestrowanych pracowników „na czarno”. Tarent, 

mimo że miasto znajduje się w połowie odległości między Lecce i Materą, uważa się za 

wspólnotę miejską przeżywającą kryzys przemysłowy, który ma także wpływ na wymiar 

kulturowy i turystyczny miasta. W związku z tym stowarzyszenia z tego terenu zwracają się do 

Komisji Petycji o wspieranie nie tylko podejścia opartego na karaniu, lecz także tworzenia 

praktycznych alternatyw w zakresie rozwoju gospodarki ekologicznej i społecznej, 

odpowiadających interesom społeczności lokalnej, zamiast stosowania logiki krajowych i 

międzynarodowych inwestycji w sektorze hutnictwa. 

Na zakończenie dnia poświęconego ENI dyrektor rafinerii Remo Pasquali, dyrektor generalny 

Carlo Guarrata i odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne Francesco Manna 

odpowiedzieli na pytania dotyczące wyjaśnień i uściśleń, skierowane do nich przez delegację 

w odniesieniu do danych i informacji przekazanych przez obywateli. W tym względzie należy 

rozgraniczyć istniejące instalacje rafinerii, rurociągi i dok oraz przyszłościowy projekt 

logistyczny „Tempa Rossa”. 

Dodatkowe informacje na temat ruchu morskiego w porcie Tarent: przeprowadzone w 2015 r. 

badanie wskazywało na obecność 730 statków, natomiast w 2016 r. jedynie 350 jednostek, 

wykazuje więc spadek rzędu 50 %. 

Instalacje rafinerii 

 Podczas zwykłych wizyt kontrolnych w ramach zintegrowanego pozwolenia środowiskowego 

dla istniejącego zakładu, odbywających się co roku (listopad 2015 r., maj 2016 r., trzeci kwartał 

2017 r. – data dotychczas nieznana), nie zgłoszono żadnych znaczących alarmów, natomiast 

zasugerowano ulepszenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa, które ENI zaakceptowała, na 

przykład zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi dużych obiektów spalania 

energetycznego (od 1/1/16). 

Na zastrzeżenia delegacji dotyczące szeregu niedociągnięć i przypadków braku zgodności 

stwierdzonych podczas ostatniej wizyty kontrolnej ISPRA, kierownictwo ENI odpowiedziało, 
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że: 

 wizyty te dotyczą aktualizacji zintegrowanego pozwolenia środowiskowego dla 

rafinerii, a nie projektu T.R. Trwa ponowny przegląd zintegrowanego pozwolenia 

środowiskowego, w odniesieniu do którego ENI oczekuje na zwołanie konferencji 

usług przewidzianej przez włoską ustawę w sprawie uproszczenia procedur 

administracyjnych; 

 uwagi ISPRA stanowią jedynie propozycje ulepszeń, do których wprowadzenia ENI 

przygotowuje się z pomocą nowych technologii; 

 w odniesieniu do np. „skarpet” (urządzenia mające na celu zmniejszenie emisji lotnych 

związków organicznych z górnej części zbiorników o pływających dachach), ENI 3 

lata temu zapoczątkowało w sposób niezależny program wyposażenia wszystkich 

zbiorników w takie urządzenia; 75 % już zrealizowano, całość zostanie wykonana do 

końca 2018 r.; 

 zawory bezpieczeństwa (zapobiegające nadmiernemu ciśnieniu) są całkowicie 

zainstalowane. Zgłoszony brak dotyczy zaworów automatycznych, które kanalizują 

wody deszczowe, kierując je do sieci kanalizacyjnej (co zapobiega opadaniu 

pływającego dachu). ENI rozpoczęło 18 miesięcy temu instalowanie zaworów 

automatycznych w zbiornikach, aby wszystkie były w nie wyposażone. Nie jest to 

zatem wymóg, ale zalecenie ukończenia dobrowolnie przyjętego programu. 

 jeżeli chodzi o zdolność do przechwytywania emisji podczas operacji 

załadunku/rozładunku w doku, jest ona całkowicie zapewniona; kwestia poruszona 

przez ISPRA odnosi się do możliwości automatycznej rejestracji emisji do atmosfery 

z punktu emisji S6 (instalacja odzysku oparów w doku załadunkowym statków), który 

uaktywnia się wyłącznie w przypadku wyłączenia rafinerii. W takiej sytuacji rafineria 

nie może odzyskiwać oparów z załadunku statków za pośrednictwem systemu „blow 

down” działającego w samej rafinerii (ewentualność przewidziana na maksymalnie 40 

dni w roku). W ciągu ostatnich trzech lat w rafinerii w rzeczywistości nigdy nie 

zaistniała taka sytuacja. Na zakończenie wskazuje się, iż w normalnych warunkach 

jako środek ostrożności punkt emisji S6 jest blokowany specjalną „zaślepką 

kołnierzową”, w związku z tym jego uruchomienie wymaga interwencji operatora, 

która jest przeprowadzana zgodnie ze specjalną procedurą szczegółowo opisującą 

czynności monitorowania i rejestracji przewidziane przez obowiązujące zezwolenie. 

Ponadto przewidziany jest projekt nowej instalacji odzysku oparów na pomoście 

rafinerii, która po realizacji zastąpi obecne metody zarządzania operacjami odzysku 

oparów powstających przy załadunku produktów i ropy naftowej z Val d’Agri. 

 co do ryzyka wycieków ropy naftowej ze statków stojących w doku lub kolizji między 

nimi, obydwa rodzaje zagrożenia są minimalne: bądź ze względu na to, że – oprócz 

systemu zapobiegania (straż pożarna) – statek stale nadzorują wyspecjalizowane firmy 

zewnętrzne dysponujące personelem i środkami na rzecz ochrony obszaru morskiego 

w celu stawienia czoła wszelkim zagrożeniom; bądź z uwagi na fakt, że władze portowe 

i kapitanat portu, który nadzoruje cały ruch na redzie M. Grande, są niezwykle 

rygorystyczne, jeżeli chodzi o blokowanie dostępu lub nakazywanie odcumowania 

statków, gdy warunki pogodowe na morzu są nieodpowiednie, niezależnie od potrzeb 
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rafinerii; 

 rafineria jako obiekt wysokiego ryzyka wymaga zintegrowanego pozwolenia 

środowiskowego oraz zewnętrznych i wewnętrznych planów awaryjnych zgodnych z 

dyrektywą Seveso. Chodzi o dokumenty będące fotografią obiektu w chwili, gdy 

zostaje on włączony, które wymagają w związku z tym stałych aktualizacji. W tym celu 

ustawodawstwo włoskie przewiduje długi proces przeglądu prowadzący do przyjęcia 

nowego zintegrowanego pozwolenia środowiskowego i innych planów awaryjnych. 

Jeżeli w trakcie inspekcji pojawiają się nowe możliwości usprawnienia efektywności 

środowiskowej, organ nadzorczy sugeruje ENI w formie zalecenia właściwe najlepsze 

dostępne technologie, które dopiero po zakończeniu procesu przeglądu będą mogły 

zostać przekształcone w nowe wymogi zintegrowanego pozwolenia środowiskowego. 

Zalecenie sformułowane przez ISPRA nie oznacza więc wymogu zintegrowanego 

pozwolenia środowiskowego (nawet jeżeli opinia publiczna może mylić obydwie 

kwestie); 

 obecnie obowiązujący zewnętrzny plan awaryjny został opracowany na podstawie 

sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa za 2012 r. pod auspicjami prefektury, która 

koordynuje wszystkie jednostki kontrolujące. Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa 

za 2015 r. jest na etapie uzupełniania i analizy i po zakończeniu tego etapu prefekt 

zajmie się ponownym wydaniem planu awaryjnego1    

Projekt logistyczny Tempa Rossa 

- w odniesieniu do informacji na temat ruchu morskiego: 

jeżeli prawdą jest, że projekt T. R. prowadzi do zwiększenia o maksymalnie 90 jednostek, 

przewiduje on także zwiększenie zdolności zarówno przechwytywania w cyklu 

zamkniętym oparów z tankowców, jak i operacji załadunku/rozładunku przy znacznym 

ograniczeniu czasu cumowania (-30 %), a przez to potencjalnego ryzyka szkodliwych 

emisji.  

- w odniesieniu do bezpieczeństwa: 

wstępny plan bezpieczeństwa narzucił pewne wymogi, które ENI zobowiązało się 

zrealizować na etapie szczegółowym; po wykonaniu instalacji zwołane zostanie 

posiedzenie regionalnego komitetu technicznego w celu przeanalizowania ostatecznego 

planu bezpieczeństwa. Dopiero po zatwierdzeniu tego planu możliwe będzie uruchomienie 

instalacji. Wszystko, co zostało określone w planie wstępnym (zatwierdzonym wraz z 

wydaniem zaświadczenia o wykonalności), jest realizowane na etapie prac inżynieryjnych 

i będzie wdrażane na etapie budowy. 

- w odniesieniu do domniemanej fragmentacji zezwoleń na ten sam projekt: 

wynika ona ze złej interpretacji procesu usprawniania instalacji odzysku oparów z rafinerii. 

                                                 
1 We Włoszech nastąpiła chwila przerwy, gdyż wszedł w życie dekret z mocą ustawy nr 105/2015 transponujący 

dyrektywę 2012/18 (tzw. „dyrektywę Seveso III”) i uchylający dekret z mocą ustawy nr 334/99, który wcześniej 

regulował ten sektor. zob. 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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Chcąc zastosować w tym celu technologię zaproponowaną w badaniu dla projektu T.R., 

przedstawiono oddzielny wniosek o zastosowanie tej samej procedury (najlepsza dostępna 

technologia) w odniesieniu do tradycyjnej rafinerii. Prawdą jest, że dzięki temu do redukcji 

o 36 ton rocznie szacowanej dla projektu T.R. (w praktyce emisje równe 0, gdy rafineria 

będzie w pełni operacyjna, zgodnie z wymogami zezwolenia wydanego rozporządzeniem) 

należy dodać kolejne 28 ton rocznie w odniesieniu do ogólnej redukcji o 64 tony, lecz 

obydwa zakłady, do których ma zastosowanie ta sama technologia, są fizycznie 

oddzielone, gdyż gdy pierwszy z nich działa na potrzeby magazynowania dla T.R., a drugi 

na potrzeby rafinerii. Z tego względu złożono dwa wnioski, realizowane odrębnie w 

różnych terminach. 

Inne nieporozumienie wynika z faktu, że projekt T.R. Będzie korzystał z istniejącego 

rurociągu (144 km), którym z Viggiano (Bazylikata) przesyłana jest ropa naftowa do 

Tarentu. W związku z tym spółka joint-venture należąca do Total, właściciela koncesji, 

zwróciła się do władz krajowych i regionalnych o zezwolenie na budowę nowego ośrodka 

naftowego i ośmiokilometrowego rurociągu połączonego z istniejącym rurociągiem w 

ramach projektu T.R. Jednak również w tym przypadku wnioski złożone przez Total w 

Basilicata i przez ENI w Tarencie pochodzą od różnych podmiotów i są skierowane do 

odrębnych instytucji w ramach porozumienia między regionami, przez co nie mogą być 

przedmiotem jednego zezwolenia. 

Na pytania delegacji dotyczące podejścia ENI do obywateli i osób mieszkających z pobliżu 

rafinerii, które wydają się być wykluczane z planów rozwoju przemysłowego, podczas gdy 

odzyskanie ich zaufania powinno stanowić priorytet nr 1 przedsiębiorstwa, kierownictwo ENI 

stwierdziło, nie przedstawiając jednak szczegółowych informacji, że chociaż opisana sytuacja 

ma wiele wymiarów, stanowczym zamiarem ENI jest – zgodnie z konwencją z Aarhus o 

dostępie do informacji dotyczących środowiska – dalsze rozpowszechnianie wśród opinii 

publicznej wiedzy na temat różnych inicjatyw w ramach projektu T.R.: od kampanii w mediach 

po zgromadzenia publiczne.  

Na zamykające pytanie delegacji, czy ENI nie uważa za anachroniczne inwestowanie ponad 

miliarda euro w projekty oparte na węglu, a nie na energii ze źródeł odnawialnych i 

biopaliwach, Francesco Manna odpowiedział, że przedsiębiorstwo obrało za cel zmniejszenie 

emisji CO2 o 80 % w ciągu 5 lat (cel już połowie osiągnięty) i podał przykład zielonej rafinerii 

wykorzystującej oleje roślinne w Gela. O ile celem wciąż pozostaje odwrócenie stosunku 

między zasobami energetycznymi i uprzywilejowanie zasobów prowadzących do innej 

przyszłości, ENI musi zarządzać również okresem przejściowym (1 mld EUR w ramach 

wniosku – nie dotyczy to jednak ENI, ale Total & Co.). 

Wnioski 

Obecność delegacji Komisji Petycji w Tarencie dziesięć lat po złożeniu pierwszej petycji 

(760/2007) w sprawie alarmującego stężenia dioksyn w powietrzu powinna stanowić punkt 

zwrotny na drodze do zapewnienia skutecznego udziału obywateli, partnerów społecznych i 

społeczeństwa obywatelskiego w podejmowaniu strategicznych decyzji przez rząd włoski, 

region Apulii i władze lokalne, które to decyzje powinny być realizowane w synergii z 

przedsiębiorstwami ILVA i ENI oraz z wszystkimi innymi podmiotami gospodarczymi i 

społecznymi, w celu zarysowania przyszłości i wspólnego dobrobytu Tarentu już nie tylko w 

oparciu o przemysł ciężki i zwiększanie działalności produkcyjnej. Instytucje europejskie i 
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obywatele Europy są zgodni co do możliwości stworzenia zrównoważonego i kierowanego 

przez społeczność modelu rozwoju miasta, który może pogodzić jego tożsamość wynikającą z 

tysiącleci historii i środowiska do życia z pełnioną przez nie od stosunkowo niedawna funkcją 

przemysłową. 

Delegacja posłów do PE zakończyła wyjątkowo intensywny program wizyt i posiedzeń, który 

cieszył się dużą uwagą nie tylko ze strony składających petycje i mediów, ale także partnerów 

społecznych i wszystkich pozostałych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie 

miejscowej kontroli głównych urządzeń i działów widocznych wewnątrz zakładów ENI i ILVA 

(zajmujących obszar przemysłowy i portowy dwuipółkrotnie przekraczający wielkość miasta), 

którą kierownictwo administracyjne i techniczne obydwu przedsiębiorstw przeprowadziło w 

sposób profesjonalny i w duchu dyspozycyjności i gościnności, posłowie będący członkami 

delegacji uświadomili sobie wyjątkową złożoność wcześniejszych i obecnych procesów 

przemysłowych i technologicznych. Doznali oni także głębokich wrażeń fizycznych i 

psychicznych związanych zarówno z wdychanym powietrzem lub wonią wdychaną w wietrzne 

dni na sąsiadujących z zakładami osiedlach, jak i z poczuciem przymusu, który wkracza w życie 

mieszkańców dzielnicy Tamburi będących w codziennym kontakcie z dymami z kominów, 

pomimo istnienia tzw. ekologicznych wzgórz, lub przy drodze wiodącej wzdłuż zbiorników. W 

związku z tym najbardziej spontaniczną reakcją na ten ciągły stan oblężenia we własnych 

domach były wielokrotne zaproszenia kierowane do przedstawicieli przedsiębiorstwa w celu 

położenia kresu klimatowi bezosobowych relacji między kierownictwem przedsiębiorstwa i 

zainteresowaną społecznością oraz pracownikami, gdyż jedynie dzięki otwartości na dialog, 

stałemu informowaniu i udziałowi obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących jakości 

codziennego życia buduje się przyszłość na zdrowych i zrównoważonych podstawach 

będących zalążkiem odpornych postaw. Nie jest przypadkiem, że w trakcie wysłuchań z 

udziałem zainteresowanych podmiotów reprezentujących instytucje i przedsiębiorstwo 

wielokrotnie cytowano konwencję z Aarhus1w odniesieniu do praw obywateli w zakresie 

dostępu do informacji dotyczących środowiska. 

Równolegle do empatii członków delegacji wobec obywateli, których petycje są jednym z 

filarów obywatelstwa Unii, zgodnie z obecnym brzmieniem art. 20 TFUE, uwagę członków 

delegacji stale zwracały dwa bieguny dylematu, przed którym od ponad 20 lat stoi Tarent (od 

1995 r. kiedy ILVA – znajdująca się wówczas pod auspicjami IRI – została sprywatyzowana2): 

pilna potrzeba rozwiązania problemów środowiskowo-zdrowotnych i związanych z 

tworzeniem miejsc pracy oraz plany ożywienia przemysłowego i działań zaradczych w 

dziedzinie środowiska, zainicjowane przez komisarzy nadzwyczajnych, a obecnie przejęte 

przez nowych właścicieli. W zależności od wrażliwości politycznej, znajomości terenu i jego 

przeznaczenia społeczno-ekonomicznego lub porównania z sytuacją innych przedsiębiorstw w 

sektorze hutnictwa, zarządzanych w sposób zrównoważony i odporny, każdy uczestnik wizyt 

– po zapoznaniu się z opiniami i propozycjami, zawsze wyrażanymi w sposób fachowy, a często 

również z pasją, i porównaniu ich – wyrobił sobie własny pogląd w perspektywie możliwej 

                                                 
1 UE przystąpiła do konwencji na mocy decyzji 2005/370/WE z dnia 17 lutego 2015 r. PE przyjął również wraz z 

Radą dyrektywę 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska. 
2 Spółka ILVA została założona w Genui 1 stycznia 1905 r. Wraz z utworzeniem IRI w 1933 r. przeszła w ręce 

publiczne. W 1961 r., wraz z budową nowego kombinatu hutniczego w Tarencie, ILVA zmieniła nazwę na 

ITALSIDER. Po ogłoszeniu upadłości przez ITALSIDER w 1988 r. ILVA powróciła do wcześniejszej nazwy. Po 

około 20 latach w rękach rodziny Riva ILVA została postawiona w stan upadłości 21 stycznia 2015 r. na mocy 

dekretu ministerialnego, a 5 czerwca 2017 r. jej aktywa zostały przeniesione na spółkę joint venture Am Investco 

Włoch w drodze międzynarodowego zaproszenia do składania ofert. 
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przyszłości dla miasta, jego mieszkańców i władz, pracowników ILVA i ENI oraz 

pracowników pomocniczych, a także dla rolnictwa, rybołówstwa i turystyki. Krótko mówiąc, 

punktem wyjścia dla scementowania porozumienia między przeciwnymi stronami jest: 

podejmowanie wyważonych decyzji i dzielenie odpowiedzialności za model rozwoju oparty na 

trzech elementach: środowiskowym – społecznym – gospodarczym, bez podporządkowywania 

tego ostatniego dwóm pierwszym dzięki wyciągnięciu wniosków z błędów popełnionych w 

przeszłości.  

W odniesieniu do zakładu ILVA na przykład podkreślono, że obecna sytuacja nie jest statyczna 

jak dziesięć lat temu, gdyż wraz z zatwierdzeniem planu środowiskowego z 2014 r. 

(rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 marca 2014 r.) przeprowadzono szereg prac, 

dzięki którym do 80 % podniesiono próg zgodności z wymogami środowiskowymi zapisanymi 

z ostatnim zintegrowanym pozwoleniu środowiskowym. Pomimo to na dalszy plan spycha się 

nierealizowane pace związane z zadaszeniem placów zwałowych (wymóg nr 1), co ma 

poważny wpływ na jakość powietrza, a których termin wykonania wydaje się opóźniać w 

nieskończoność, jeżeli prawdą jest, że nowi właściciele AM InvestCo zobowiązują się do 

zakończenia prac w ciągu 24 (str. 6) lub 36 miesięcy (według innych źródeł), zgodnie z 

harmonogramem, który w rzeczywistości nie został sprecyzowany, jest nadmiernie długi w 

porównaniu z zapisem (31 grudnia 2016 r.) w tabeli zbiorczej w zintegrowanym pozwoleniu 

środowiskowym z 26 października 2016 r. Z tego względu szeroko uzasadniony wydaje się 

pesymizm dra Giui z ARPA w Apulii, którego zdaniem „nawet przy spełnieniu wszystkich 

wymogów określonych w rozporządzeniu dotyczącym przeglądu zintegrowanego pozwolenia 

środowiskowego sytuacja ryzyka onkologicznego na terenach sąsiadujących z zakładem ILVA 

utrzymywałaby się na niedopuszczalnym poziomie” (str. 11). I nawet jeżeli uwagi (zawarte w 

14 punktach krytycznych) tej samej ARPA w Apuglii dotyczące wniosku o rozpoczęcie nowej 

procedury zintegrowanego pozwolenia środowiskowego przedłożonego Ministerstwu 

Środowiska i Ochrony Zasobów Naturalnych i Morskich przez AM InvestCo zostały 

opublikowane dopiero 5 września br., nie możemy ignorować tego, co zostało powiedziane na 

ten temat: „Zmiany planu środków i prac na rzecz ochrony środowiska i zdrowia (lub innego 

zezwolenia niezbędnego w celu eksploatacji zakładów) bądź zapisanie w nim nowych działań 

wiążą się z przedłużeniem terminów realizacji prac, które nieuchronnie nie zapewnią – 

przynajmniej w okresie przejściowym – standardów ochrony środowiska określonych w 

przepisach zintegrowanego pozwolenia środowiskowego z 2011 r. i 2012 r. i w samym planie 

zatwierdzonym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2014 r.”. A także: 

„Eksploatowanie instalacji kombinatu hutniczego bez całkowitego wdrożenia najlepszych 

dostępnych technik w sektorze mogłoby stanowić naruszenie na szczeblu wspólnotowym; 

sytuacja ta jest jeszcze bardziej krytyczna w perspektywie planowanego wzrostu produkcji, 

którego nie można oddzielić od realizacji wszystkich najlepszych dostępnych technik i/lub 

środków przewidzianych na rzecz ekologizacji”1 

Wydaje się, że również platforma postulatowa przedstawiona delegacji przez związki 

zawodowe 18 lipca (str. 12) w odniesieniu do planu przemysłowego i środowiskowego nie 

osiągnęła oczekiwanych rezultatów w zakresie poziomów wynagrodzenia i zwolnień, o ile 

prawdą jest, że nowy właściciel nie wykonał zobowiązań podjętych wraz z rządem włoskim w 

chwili sprzedaży dotyczących negocjacji zbiorowych2. 

                                                 
1Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ARPA: 

http://www.arpa.puglia.it/web/guest/articolo/-journal_content/56_INSTANCE_NZzi/13879/1721608  
2 http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ilva-il-piano-di-rilancio-prevede-4mila-esuberi-5928080a-50db-48ff-

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
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Podczas wizyty w rafinerii Eni i wysłuchań na temat projektu T.R. delegacja mogła stwierdzić 

podobne opóźnienia lub luki w dokumentach przekazanych mieszkańcom oraz rozbieżności w 

ocenie faktów dokonanej przez składających petycję w odniesieniu do wersji przekazanej przez 

kierownictwo wyższego szczebla przedsiębiorstwa (D. Spera i L. Manna, str. 22). Ponadto 

istnieją pewne niewiadome, takie jak odległości bezpieczeństwa między terenem 

magazynowania ropy naftowej a drogą publiczną lub skażeniem małż, które mimo 

postanowienia o ich zniszczeniu, wydają się nadal pozostawać na rynku. Ponadto, jeżeli chodzi 

o końcowe aspekty sprawy ENI, delegacja doświadczyła takiego samego błędnego koła 

jednostronnych informacji, rzekomo niekompletnych lub brakujących, na które skarżyli się 

mieszkańcy. Podczas ostatniej inspekcji przeprowadzonej przez Arpa i Ispra w zakładzie Eni 

w Tarencie w maju 2016 r. stwierdzono poważne uchybienia, w związku z czym Ministerstwo 

Środowiska i Ochrony Zasobów Naturalnych i Morskich powiadomiło ENI o wezwaniu (z dnia 

5 lipca 2017 r.) dotyczącym nieprzestrzegania wymogów związanych z pozwoleniem. Na 

wezwanie to zarządzający musi odpowiedzieć, wykazując, że pomyślnie usunął stwierdzone 

uchybienia; a w przypadku dalszych uchybień wezwanie może prowadzić do zawieszenia 

działalności, na którą wydano pozwolenie, a nawet do cofnięcia zintegrowanego pozwolenia 

środowiskowego wraz z zamknięciem zakładu w myśl art. 29i akapit 9 kodeksu ochrony 

środowiska (rozporządzenie z mocą ustawy z 3 kwietnia 2006 r. nr 152) 1 Informację tę 

przekazano sekretarzowi z inicjatywy komitetu Peacelink; natomiast ani zarządzający, ani 

właściwe służby Komisji Europejskiej nie przekazały jej nawet z opóźnieniem Komisji Petycji. 

Wreszcie, wnioskując z ogółu stwierdzonych faktów i z wielu pytań pozostających bez 

odpowiedzi, delegacja jest przekonana, że dotychczasowy system kontroli, w tym kontrole 

europejskiej władzy wykonawczej, w zakresie przestrzegania obowiązującego prawodawstwa 

wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa przedmiotowych 

zakładów przemysłowych nie działa prawidłowo, w wyniku czego mieszkańcy Tarentu mają 

wrażenie, że pozostawiono ich samym sobie w walce z „wiatrakami”. 

 

Zalecenia 

W świetle powyższego Komisja Petycji przedstawia następujące zalecenia dla Komisji 

Europejskiej oraz władz krajowych, regionalnych i lokalnych: 

1. ubolewa nad powtarzającymi się, wymijającymi, abstrakcyjnymi i niekompletnymi 

informacjami przekazywanymi przez władze wykonawcze posłom (aż 9 dotyczących 

zanieczyszczenia środowiska spowodowanego przez ILVA i 6 dotyczących projektu ENI 

Tempa Rossa). W szczególności od października 2014 r., gdy wydano uzasadnioną opinię 

w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 

(2013/2177) w związku z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych (2010/75), oraz 

od stycznia 2016 r., gdy wszczęto postępowanie na mocy art. 108 ust. 2 TFUE w 

odniesieniu do niezgodnej z prawem pomocy państwa dla ILVA (2016/C 142/04), 

                                                 
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 
1 Zintegrowane pozwolenie środowiskowe nr ref. DVA/DEC/2010/273 z 24 maja 2010 r. z późniejszymi 

zmianami na działalność Rafinerii ENI S.p.A. w Tarencie. Pierwsze wezwanie w rozumieniu art. 29i akapit 9 

rozporządzenia z mocą ustawy nr 152/06 z późniejszymi zmianami w związku z nieprzestrzeganiem wymogów 

związanych z pozwoleniem określonych w nocie ISPRA, nr ref. 31737 z dnia 27 czerwca 2017 r. Zob. e-mail 

L. Manny z 13 września 2017 r. 

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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Komisji Petycji nie informowano już o wyniku, ramach czasowych ani 

nierozstrzygniętych kwestiach dotyczących obydwu toczących się postępowań, przez co 

delegacja nie mogła powoływać się na fakty lub elementy istotne dla pełnego zbadania 

sprawy (w związku z tym zwraca uwagę na obowiązki wynikające z ust. 10 i 11 rezolucji 

w sprawie prac Komisji Petycji w 2015 r., przyjętej 2 grudnia 2016 r., które całkowicie 

zlekceważono1); 

2. zauważa, że władze krajowe, regionalne i lokalne posiadające uprawnienia do 

podejmowania decyzji lub prowadzenia kontroli w zakresie stosowania obowiązującego 

prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego mogą i muszą przywrócić zaufanie obywateli do opracowywanych przez nie 

planów środowiskowych i projektów przemysłowych, w które zaangażowany jest zarząd 

ILVA i ENI; w tym celu muszą one bezzwłocznie podjąć spójne kroki w celu pełnej 

ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i środowiska; zaleca im: w pełni 

przejrzyste działanie, rozpoczęcie dialogu, rozpowszechnianie bezstronnych informacji i 

aktywne angażowanie obywateli w podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących jakości 

codziennego życia przy pełnej zgodności z obowiązkami wynikającymi z konwencji z 

Aarhus i z dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji 

dotyczących środowiska; 

3. podkreśla pilną potrzebę i obowiązek przestrzegania wszystkich wymogów 

zintegrowanego pozwolenia środowiskowego; wzywa w związku z tym Komisję 

Europejską, by domagała się spełnienia przez ILVA wszystkich postanowień 

przewidzianych w decyzji z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie najlepszych dostępnych 

technik w odniesieniu do produkcji żelaza i stali zgodnie z dyrektywą 2010/75/WE, a 

także zgodnie z zapisami rozporządzenia dotyczącego przeglądu nr 26/10/12, oraz by 

niezwłocznie oceniła, czy działanie zakładów przy braku lub przy częściowym wdrożeniu 

najlepszych dostępnych technik w sektorze nie stanowi przestępstwa na poziomie 

wspólnotowym; 

4. stwierdza jednak, że nawet przy zapewnieniu ze strony lokalnych władz 

odpowiedzialnych za ochronę środowiska i zdrowia, że zastosowane zostanie 100 % 

norm ochrony środowiska określonych w zintegrowanym pozwoleniu środowiskowym w 

2011 i 2012 r., a także w planie zatwierdzonym rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 14 marca 2014 r., sytuacja ciągłego ryzyka zachorowania na 

nowotwory, zwiększonego ryzyka zawałów serca i udarów w wietrzne dni, a także 

nowotworów, upośledzeń u dzieci i niepłodności u kobiet na osiedlach sąsiadujących z 

ILVA utrzymywałaby się na niedopuszczalnym poziomie; 

                                                 
1 (2016/2146(INI)) ust. 10. uważa, że Komisja jako strażniczka Traktatów, zwłaszcza w kwestii spraw 

dotyczących środowiska, powinna wykraczać poza wyłącznie formalną ocenę zgodności proceduralnej i bardziej 

skupiać się na faktycznej treści przedmiotu sprawy; przypomina zasadę ostrożności i ogólnego ducha unijnych 

przepisów w dziedzinie środowiska, których celem jest zapobieżenie nieodwracalnemu zniszczeniu obszarów 

wrażliwych pod względem ekologicznym, oraz pilnie wzywa Komisję do przyjęcia podejścia, które dopuszcza 

wykorzystanie jej uprawnień i prerogatyw na zasadzie ex ante; 

ust. 11. będzie w przyszłości zwracać większą uwagę na to, by Komisja regularnie składała Parlamentowi 

sprawozdanie z przebiegu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom wszczętych przeciwko 

poszczególnym państwom członkowskim, tak aby umożliwić lepszą współpracę i aby zainteresowani składający 

petycje byli informowani o postępach na wczesnym etapie; 
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5. podkreśla, że zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, jakie huta ILVA musi 

podjąć, aby drastycznie zmniejszyć swoje szkodliwe oddziaływanie na środowisko w 

regionie, nie są w dużej mierze przestrzegane, gdyż nie wykonano prac o podstawowym 

znaczeniu dla ochrony zdrowia ludzkiego – na przykład nie zadaszono placów 

zwałowych; zauważa, że lokalne organy służby zdrowia wskazały, że nawet gdyby ILVA 

w pełni wypełniała tego rodzaju zobowiązania środowiskowe, zagrożenia dla zdrowia 

ludzkiego utrzymywałyby się na niedopuszczalnie wysokich poziomach ze względu na 

specyfikę działalności przemysłowej zakładu ILVA; zwraca uwagę na fakt, że liczne 

badania epidemiologiczne wykazały, że odsetek zachorowań na bardzo poważne choroby 

nowotworowe, choroby układu sercowo-naczyniowego i choroby układu oddechowego 

jest znacznie wyższy w Tarencie niż w pozostałej części regionu, oraz że występowanie 

niektórych z tych chorób jest bezpośrednio związane ze specyfiką działalności 

przemysłowej ILVA; 

6. podziela obawy obywateli, partnerów społecznych i przedstawicieli społeczeństwa 

obywatelskiego dotyczące planowanego wzrostu produkcji i harmonogram ukończenia 

planu środowiskowego przesuniętego na 23 sierpnia 2023 r. we wniosku w sprawie 

nowego zintegrowanego pozwolenia środowiskowego dla ILVA przedłożonym przez 

AM InvestCO Italy dnia 5 lipca 2017 r. uważa, że wniosek ten przy obecnym stanie 

rzeczy jest nie do pogodzenia z czterema zasadami określonymi w art. 191 TFUE 

dotyczącym polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska: zasadą ostrożności, zasadą 

działania zapobiegawczego, zasadą naprawiania szkody w pierwszym rzędzie i zasadą 

związku przyczynowego, znaną jako zasada „zanieczyszczający płaci”. W związku z tym 

wzywa zatem: z jednej strony, władze krajowe do rozważenia wszystkich czynników 

ryzyka i skutków ewentualnej pozytywnej decyzji dotyczącej wniosku w sprawie nowego 

zintegrowanego pozwolenia środowiskowego1; z drugiej strony, właściwe służby 

Komisji do monitorowania, a w razie potrzeby do podejmowania działań adresowanych 

do władz krajowych, w celu zapewnienia – w poszanowaniu wymogów formalnych i 

merytorycznych – informacji i udziału opinii publicznej w procedurze wszczętej 

1 sierpnia 2017 r., również zgodnie z uwagami udostępnionymi publicznie przez ARPA 

w Apulii dnia 5 września 2017 r.2; 

7.  odnotowuje jednak, że w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 

2017 r. uwzględniono niektóre uwagi zgłoszone przez instytucje, stowarzyszenia i 

związki zawodowe, zawierając w nim między innymi następujące przepisy: 

 jako środek przejściowy wprowadzono maksymalny poziom produkcji stali w wymiarze 

6 mln ton rocznie do momentu zakończenia przewidzianych prac, tak aby zapewnić 

utrzymanie obecnego poziomu wpływu na środowisko, który dziś jest niewątpliwie 

niższy niż w przeszłości, w dopuszczalnych granicach określonych przez przepisy 

włoskie i unijne, przede wszystkim w odniesieniu do jakości powietrza, mierzonej przez 

sieci publiczne i prywatne obecne na terytorium Tarentu;  

                                                 
1 W tym kontekście, wraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 29 września 2017 r. zatwierdzono 

zmiany planu środków i prac na rzecz ochrony środowiska i zdrowia, zatwierdzonego rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 14 marca 2014 r. w celu pełnego wprowadzenia w życie wymogów zapisanych w 

zintegrowanym pozwoleniu środowiskowym zakładu ILVA S.p.a. w Tarencie 
2 Zob. przypis 1 str. 28 oraz CM z 5/7/17 w związku z wizytą informacyjną, w szczególności lit. b) i 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
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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 - określono, że obowiązek realizacji licznych prac musi zostać wypełniony przed rokiem 

2023, a w niektórych przypadkach nawet do końca 2018 r., np. w odniesieniu do 

całkowitego zamknięcia taśm przenośnikowych, całkowitego zamknięcia budynków, 

dodatkowego pogłębienia kanałów zrzutowych, prac związanych z ściekami 

niebezpiecznymi na wejściu do poszczególnych urządzeń, montażu okapów nad strefą 

gospodarowania złomem żelaznym, prac związanych z koksowniami, instalacji nowych 

filtrów w spiekalniach, unieszkodliwienia hałd odpadów historycznych znajdujących się 

na terenie zakładu;  

 - zadecydowano o przejęciu przez AM InvestCo Italy wszystkich zobowiązań, planów i 

programów przyjętych przez zarząd nadzwyczajny w odniesieniu do usuwania azbestu 

znajdującego się na terenie zakładu, bez uszczerbku dla obowiązków określonych przez 

prawo włoskie; 

 utworzono specjalne „Stałe Centrum Monitorowania Wdrażania Planu 

Środowiskowego”, w którego pracach uczestniczą wszystkie właściwe instytucje i organy 

– zarówno centralne, jak i lokalne – i które udostępnia publicznie wszystkie pozyskane 

dokumenty za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Ministerstwa Środowiska i 

Ochrony Terytorium i Mórz1. Nowy organ rozpoczął działalność dnia 8 marca 2018 r., 

sporządzając pierwsze szczegółowe sprawozdanie z sytuacji, w którym potwierdzono 

postępy prac realizowanych również w obecnej fazie przechodzenia z zarządu 

nadzwyczajnego pod zarząd AM InvestCo Italy; 

 - postanowiono, że zarząd nadzwyczajny ILVA Spa pozostanie odpowiedzialny za 

realizację prac niezbędnych dla zabezpieczenia, rewitalizacji i renaturalizacji obszarów 

własności, które nie zostaną przekazane AM InvestCo Italy; 

(Ex AM 9( Or. IT) of FdR 1148954EN.docx) 

8. w szczególności zauważa z zadowoleniem, że rozpoczęto roboty budowlane w celu 

zadaszenia placów zwałowych, co potwierdzają prace Stałego Centrum Monitorowania, 

i że w związku z tym zakończenie robót przewiduje się obecnie na pierwsze miesiące 

2020 r. w odniesieniu do placu zwałowego minerałów i niewiele później w odniesieniu 

do placu zwałowego skamieniałości, a więc we wcześniejszym terminie niż ten, który 

został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z września 2017 r.;  

(Ex AM 10( Or. IT) of FdR 1148954EN.docx) 

9. ponadto z zadowoleniem odnotowuje możliwość zawarcia formalnego porozumienia 

obecnie dyskutowanego przez włoski rząd, region Apulii, gminę Tarent i inne 

zainteresowane podmioty, które zgodnie z niedawno wydanym rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów dążą do wzmocnienia wspólnych inicjatyw mających na celu lepszą 

ochronę zdrowia i środowiska, działając na rzecz szybszego zakończenia prac 

określonych w zintegrowanym pozwoleniu środowiskowym oraz prac w zakresie 

rekultywacji, i wyraża przy tym nadzieję, że porozumienie to zostanie zawarte; 

10. zachęca służby Komisji zajmujące się porozumieniami kartelowymi do przedstawienia 

sprawozdania na temat ram czasowych i wyników procedury oceny ewentualnej pozycji 

dominującej przedsiębiorstwa Arcelor Mittal  na europejskim rynku stali (nr ref. 8444)2 

                                                 
1 http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx.  
2 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8444 

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
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w związku z nabyciem zakładu ILVA przez powiązaną spółkę joint venture AM 

InvestCO Italy, oraz, w związku z tym, zachęca władze włoskie do wyjaśnienia, czy i w 

jakim zakresie w ramach tego postępowania prace przewidziane w nowym 

rozporządzeniu dotyczącym zintegrowanego pozwolenia środowiskowego mogą zostać 

wykonane przez komisarzy nadzwyczajnych, którym przedłużono mandat; 

11. ubolewa, że – niezależnie od braku porozumienia z regionem Apulia, co de facto 

wstrzymało procedurę wydania jednolitego zezwolenia dla projektu ENI w zakresie 

zmian logistycznych i instalacyjnych związanych z magazynowaniem ropy naftowej 

pochodzącej ze złoża Tempa Rossa – między inspekcją w rafinerii ENI w Tarencie w 

maju 2016 r. a opublikowaniem w lipcu 2017 r. sprawozdania końcowego na stronie 

internetowej Ministerstwa Środowiska upłynęło 13 miesięcy; zauważa, że opóźnienie to 

ukazuje nieodpowiedni i mało przejrzysty sposób informowania opinii publicznej przez 

władze krajowe, regionalne i lokalne odpowiedzialne za kontrole środowiskowe i 

zdrowotne o procedurze zatwierdzania odnośnych dokumentów, takich jak ostateczna 

wersja raportu bezpieczeństwa dla projektu Tempa Rossa; 

12. wzywa służby Komisji, aby przedstawiły szczegółową aktualizację ostatnich petycji 

przekazanych 28 lutego 2017 r. i 30 czerwca 2017 r. nie tylko na podstawie brakujących 

informacji i danych, których brak stwierdzono niejednokrotnie przy porównaniu wersji 

faktów przedstawionej przez składających petycje i stowarzyszenia obywateli, z jednej 

strony, a zarząd techniczno-administracyjny ENI z drugiej (obydwie strony były obecne 

na przesłuchaniu w dniu 19 lipca), lecz również na podstawie dowodów i ewentualnych 

wprowadzonych przepisów (takich jak wezwanie przekazane ENI 5 lipca 2017 r.);  

13. z zadowoleniem przyjmuje wznowienie negocjacji z Arcelor Mittal z inicjatywy rządu 

Włoch dla zachowania miejsc pracy i odpowiednich poziomów wynagrodzenia zarówno 

dla pracowników ILVA, jak i dla pracowników pomocniczych, lecz wzywa strony do 

rozwiązania problemu miejsc pracy z jednej strony i ochrony zdrowia i środowiska z 

drugiej dzięki realizacji planu działań zaradczych w dziedzinie środowiska, który 

ograniczałby również zagrożenia dla zdrowia, takie jak rak płuc związany z produkcją 

azbestu w fabryce; 

14. zaleca, by władze krajowe, regionalne i lokalne, a także instytucje UE w sektorach, do 

których odnosi się zasada pomocniczości, uwzględniały nie tylko bardziej innowacyjne i 

przyjazne dla środowiska technologie przemysłowe opracowywane przez Arcelor Mittal 

(np. zastosowanie półproduktów wstępnie redukowanych jako surowca do produkcji 

stali), lecz także wspierały i koordynowały inicjatywy promowane przez stowarzyszenia 

obywatelskie, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki lokalne działające w dziedzinie 

agroturystyki, tradycyjnego rzemiosła morskiego, sportu i kultury, oraz by zachęcały do 

takich inicjatyw; w tym celu wzywa wszystkie lokalne podmioty społeczno-gospodarcze 

oraz samorządy terytorialne do dalszego prowadzenia inwestycji na rzecz rozwoju 

terytorialnego, które mają zasadnicze znaczenie dla obrania przez Tarent innego kierunku 

rozwoju dzięki czerpaniu inicjatyw z tysiącleci historii w celu budowania przyszłości 

opartej na środowisku naturalnym, zdrowiu i jakości życia oraz zorientowanej na 

potrzeby miasta i jego mieszkańców; 

15. wzywa do dokonania oceny w celu propagowania modelu gospodarczego opartego na 

pełnej produkcji i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz na odpowiedniej 
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promocji systemu gospodarczo-produkcyjnego w sektorach kultury, turystyki i rolno-

spożywczym w regionie Tarentu, który mógłby przyczynić się do podniesienia obecnego 

poziomu zatrudnienia z korzyścią dla warunków socjalno-ekonomicznych, zdrowia i 

środowiska naturalnego w regionie Tarentu; 

16. uważa ponadto, że bardzo poważne problemy, które przez wiele lat miały negatywny 

wpływ na zdrowie obywateli i na środowisko, powinny prowadzić do niezwłocznego 

porzucenia działających w regionie Tarentu modeli przemysłowych powodujących 

zanieczyszczenie; podkreśla, że należy przeprowadzić pełne oczyszczenie środowiska z 

zanieczyszczeń oraz że restrukturyzacja przemysłowa istniejących zakładów powinna 

rozpocząć się bezzwłocznie przez wprowadzenie modelu gospodarczego zorientowanego 

na produkcję i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także na waloryzację 

sektora kultury, turystyki i rolno-spożywczego w regionie Tarentu; 

17. wzywa do zapewnienia wprowadzenia systemu rekompensat na mocy prawa krajowego 

– z zastrzeżeniem przepisów prawa o bankructwie w odniesieniu do skarg wierzycieli – 

w celu zrekompensowania tego rodzaju szkód poniesionych przez mieszkańców Tarentu 

i pracowników zakładów ILVA i ENI oraz zapewnienia pomocy finansowej osobom, u 

których już zdiagnozowano choroby, a także ich krewnym w przypadku śmierci chorego; 

uważa, że środek ten zapewniłby wsparcie finansowe dla osób dotkniętych, a 

jednocześnie stanowiłby zachętę dla przedsiębiorstw, aby ograniczały wpływ swojej 

działalności na środowisko naturalne, zdrowie i bezpieczeństwo. 
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