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Introduzzjoni u għan tal-missjoni 

Il-missjoni ngħatat l-awtorizzazzjoni fil-15 ta' Mejju 2017 mill-Bureau tal-Parlament 

Ewropew wara d-deċiżjoni (22 u 23 ta' Marzu) tal-koordinaturi li jorganizzawha fid-dati li 

ġejjin: mis-17 sad-19 ta' Lulju 2017. Il-missjoni kellha ssir bejn it-2 u l-4 ta' Novembru 2016, 

iżda ġiet posposta minħabba li ma ntlaħaqx l-għadd minimu ta' membri uffiċjali tad-

delegazzjoni. L-għan tal-missjoni: Biex wieħed jiltaqa' mal-awturi tal-petizzjonijiet u ċ-

ċittadini lokali u l-NGOs li jappoġġawhom, kif ukoll mal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u 

lokali responsabbli mill-ispezzjonijiet ambjentali u l-ħarsien tal-ambjent, is-saħħa tal-

ħaddiema u s-saħħa tal-popolazzjoni residenti; u biex wieħed jiltaqa' ma' maniġers u tekniċi 

mill-ILVA u l-ENI, iż-żewġ kumpaniji li joperaw f'Taranto u madwarha fis-settur tal-azzar u 

fil-produzzjoni u d-distribuzzjoni taż-żejt u tal-gass rispettivament. 

Id-delegazzjoni, bħala parti minn żjarat iggwidati fl-impjanti tal-produzzjoni tal-ILVA u tal-

ENI, wettqet valutazzjoni fuq il-post tal-proċessi ewlenin fis-seħħ li joħolqu tniġġis kif ukoll 

li huma sors ta' riskji għas-saħħa u għas-sigurtà tal-ħaddiema u tar-residenti, inklużi riskji 

futuri ulterjuri li jistgħu jwasslu għad-deterjorament tas-sitwazzjoni ġenerali fiż-żona 

kkonċernata. Hija mbagħad mexxiet is-seduti ta' smigħ skedati fil-Prefettura fil-Palazzo del 

Governo, sabiex tikseb l-informazzjoni fattwali u legali meħtieġa għall-valutazzjoni tal-miżuri 

ta' emerġenza għat-tindif u r-riġenerazzjoni taż-żona, il-miżuri biex progressivament jitnaqqas 

kemm jista' jkun l-impatt ambjentali, kif ukoll informazzjoni dwar l-għażliet industrijali 

kollha disponibbli għall-implimentazzjoni ta' mudell li jista' jissalvagwardja bis-sħiħ is-saħħa 

taċ-ċittadini u l-ambjent kif ukoll il-benesseri soċjoekonomiku taż-żona ta' Taranto. . 

 

 

Sommarju tar-rendikont tal-laqgħat 

18 ta' Lulju 2017 (filgħodu) 
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Id-delegazzjoni ltaqgħet fid-9.00, quddiem l-entrata tal-ILVA, u ntlaqgħet minn: Antonio 

Bufalini, direttur operattiv tal-impjant ta' Taranto; Sergio Palmisano, kap tas-saħħa u s-sigurtà, 

li ddeskriva d-diversi riskji assoċjati mal-impjant (kimiċi, termali, ħsejjes, relatati mat-traffiku 

fit-toroq (50 km) u relatati mat-traffiku ferrovjarju (200 km)); Alessandro Labile, kap tax-

xogħlijiet ambjentali u d-dipartiment tal-Awtorizzazzjoni Ambjentali Integrata (AIA); 

Salvatore De Felice, kap tad-dipartiment tal-ħadid fondut grezz; Benedetto Valli, kap tad-

dipartiment tal-laminazzjoni tal-metall; u Nicola Nicoletti, il-koordinatur straordinarju tal-

amministrazzjoni. Iż-żjara inizjali ntemmet b'viżjonar ta' mudell fuq skala tal-impjant enormi 

(li jkopri 15-il kilometru kwadru, 4.5 x 3.5). L-iskop tal-eżaminar ta' dan il-mudell kien l-

ewwel u qabel kollox sabiex il-membri jiġu familjarizzati mal-istadji ewlenin tal-hekk 

imsejjaħ "ċiklu integrali tal-produzzjoni", li jibda mill-iżbark tal-materja prima (minerali tal-

ħadid u faħam) mill-baċir tal-lvant (dokkijiet 2 sa 4) u jintemm bl-azzar lest; u t-tieni, biex 

jiġu lokalizzati d-diversi unitajiet ta' produzzjoni. 

 

Fl-ewwel stadju, wara l-iżbark mill-vapuri fil-baċir tal-lvant tal-materja prima (li tiġi mill-

Brażil, l-Awstralja, l-Afrika t'Isfel, l-Ewropa ta' Fuq), din tiġi ttrasportata fuq ċineg twal lejn 

imħażen kbar fil-beraħ, imsejħa 'minjieri miftuħa'.  

L-istadju suċċessiv taċ-ċiklu integrat jikkonsisti fil-produzzjoni tal-kokk fl-10 'batteriji tal-

fran tal-kokk', li attwalment 4 minnhom huma attivi. 

Il-ħadid fondut grezz u l-azzar huma liegi prodotti fi fran tal-blast1. Hemm ħames fran tal-

blast, li tlieta minnhom (Nri. 1, 2 u 4) huma attivi, filwaqt li t-tnejn l-oħra għadhom mitfija. 

Wieħed minn dawn tal-aħħar, il-Forn Nru. 5, huwa wieħed mill-ikbar tat-tip tiegħu fl-Ewropa 

u ilu mitfi minn Marzu 2015, jistenna xogħol straordinarju ta' tindif ambjentali u 

manutenzjoni, biex ikun konformi bis-sħiħ mad-dispożizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni 

ambjentali integrata; Il-forn l-ieħor, il-Forn Nru. 3, dalwaqt se jiġi żarmat, b'implimentazzjoni 

sħiħa tal-miżuri ta' protezzjoni ambjentali, inkluża t-tneħħija u r-rimi tal-asbestos li jinsab fih. 

Minbarra l-ħadid fondut grezz, il-fran jipproduċu wkoll gassijiet, li jerġgħu jintużaw għall-

produzzjoni tal-enerġija mill-elettriku (fiż-żewġ ġeneraturi tal-impjant) u l-gagazza, li 

mbagħad tiġi mfarrka fi trab irqiq u użata għall-manifattura ta' ħġieġ u siment. 

Fir-realtà hemm żewġ funderiji tal-azzar, mibnija matul iż-żewġ fażijiet ewlenin tal-

kostruzzjoni tal-impjant: huwa fetaħ fl-1964 u mbagħad ġie irduppjat fid-daqs mid-daqs 

oriġinali tiegħu kmieni fis-snin 1970, u bejn 70 % u 80 % tal-prodotti finali tiegħu jitbaħħru 

mill-baċiri tal-Punent lejn portijiet ewlenin fl-Ewropa, fit-Turkija, fl-Afrika ta' Fuq u 

f'destinazzjonijiet oħra barra l-Italja2. 

                                                 
1 Il-kokk flimkien mal-agglomerat (ħadid imfarrak fi trab irqiq) jintużaw bħala aġent li jnaqqas il-kimiċi għall-

manifattura tal-ħadid fondut grezz (liga ta' ħadid-karbonju, b'kontenut tal-karbonjuli jlaħħaq bejn il-1.9 % u l-

5.5 %) L-azzar huwa l-istess liga iżda fih kontenut ta' karbonju ta' inqas minn 2 %).  
2 Il-ħadid fondut grezz jinġarr lejn il-funderiji tal-azzar fuq vaguni ferrovjarji, fejn imbagħad jiġi rfinut f'konvertituri permezz 

tal-infiħ ta' ossiġnu mill-għoli. Ir-riżultat huwa liga b'kontenut baxx ta' karbonju, l-azzar likwidu, li jitferra f'kuċċara biex 

jissolidifika permezz ta' proċess ta' kkastjar f'magni li jikkastjaw b'mod kontinwu. Hemm ħamsa minn dawn il-kasts fiż-żewġ 

funderiji tal-azzar.  

Dan jifforma prodott nofsu mitmum imsejjaħ "ċangatura" fil-forma ta' parallelepipedu, li għandu wisa' ta' bejn 900 mm u 

2000 mm, ħxuna massima ta' 300 mm u tul massimu ta' 11 m. Iċ-ċangaturi sħan imbagħad jiġu ttrasformati f'azzar lest 

f'imtieħen tal-laminazzjoni. Minn madwar 1300°C, it-temperatura tal-azzar tinżel għal 900°C, iżda dan it-tibrid rapidu jiġi 

kkumpensat bil-kumpressjoni li jgħaddi minnha fl-impjant tal-laminazzjoni bl-istrixxi termali (sa massimu ta' 1250°C, 

b'rombli mqiegħda b'distanzi bejn il-fusien dejjem jonqsu). B'hekk minn prodott nofsu mitmum bi ħxuna massiċċa, iċ-

ċangatura tibqa' titraqqaq minn stadju għal ieħor, sakemm tasal għall-ħxuna meħtieġa; din tista' tkun ħxuna ta' bejn 243 mm u 

1.5 mm. 

L-imtieħen tal-laminazzjoni b'hekk jipproduċu jew "kojls" imdawrin jew inkella "strixxi" relattivament ħoxnin (hemm żewġ 

tipi differenti ta' mtieħen tal-laminazzjoni għal dawn it-tnejn: f'Taranto, hemm żewġ strixxi sħan ta' laminazzjoni biex 
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Matul iż-żjara tal-impjanti, il-membri tad-delegazzjoni ngħataw deskrizzjoni dettaljata mill-

maniġment imsemmi (flimkien ma' Carmine Lezza, inġinier kap tal-miżbliet) ta' wħud mill-

oqsma l-aktar problematiċi taċ-ċiklu integrali. 

 Il-kamra tal-kontroll tal-Forn Nru 1: minn Awwissu 2015 ġiet immodernizzata b'tiġdid 

li sewa EUR 130 miljun – l-operat tagħha huwa awtomatiku u l-ħaddiema, ħlief waqt 

xi manuvri ta' kkastjar, jintervjenu biss f'każ ta' tħaddim ħażin; 

 Veduta panoramika taż-żewġ minjieri miftuħa l-kbar (għall-minerali tal-ħadid u għall-

fossili) b'kanun nebulizzatur imħaddem fuq it-tneħħija tat-trabijiet (fil-kuntest ta' 

sistema awtomatika tal-bexx tal-gżuż tar-residwi – li ġie preskritt mill-Pjan Ambjentali 

– installat fuq unità ta' kontroll li tirreġistra l-veloċità tar-riħ u li kif jintlaħaq ċertu 

limitu tiftaħ l-idranti b'mod awtomatiku); 

 L-istrixxa taċ-ċangaturi tal-azzar fuq it-tieni mitħna ta' laminazzjoni tal-kojls (b'tul ta' 

1.5 km, imħaddma minn tmien persuni, fl-2007 ipproduċiet 6 miljun tunnellata), 

segwita mix-shuttle tas-servizz li jmur mill-fran tat-tisħin sal-mitħna tal-irfinar. Sitt 

magni jnaqqsu b'mod gradwali l-ħxuna u, ma' kull passaġġ, iċ-ċangatura tkompli titwal 

(sa aktar minn 1 km) u tibqa' tiżdied il-ħeffa li biha din tiċċaqlaq; għalhekk, iċ-

ċangatura, issa mraqqa għal 40 mm, tibqa' tgħaddi darba wara l-oħra bil-ħeffa minn 7 

magni li jirfinaw, hija u taqla' bosta daqqiet sodi bħal kif turi l-pittura Forgia di 

Vulcano; u ssegwi mbagħad il-mogħdija taħt id-doċoċ berrieda, sa ma fl-aħħar 

titgeżwer fi strixxa u tkun lesta għall-bejgħ jew għal-laminazzjoni fil-kiesaħ; 

 Iż-żona tal-barriera tal-franka, biż-żewġ minjieri mgħottija għalkollox, u l-miżbliet 

miftuħin ta' skart kemm perikoluż u kemm le; l-iskart kollu huwa prodott ġewwa l-

fabbrika, u għaliex dan mhux organiku, mhuwiex xieraq għall-produzzjoni tal-bijogass; 

madankollu, b'deċiżjoni burokratika li ma tinftiehemx, li saret matul l-awtorizzazzjoni 

tal-attività tal-miżbla, il-Provinċja ta' Taranto imponiet fuq l-ILVA li tibni impjant tal-

bijogass, li fil-mument jinsab inattiv għalkollox. 

Fil-prattika, id-deskrizzjoni ġenerali tal-impjanti ġiet issupplimentata b'informazzjoni 

mogħtija mill-tekniċi tal-ILVA, jew fuq inizjattiva proprja tagħhom jew bi tweġiba għall-

mistoqsijiet mill-membri. Fost l-aktar dettalji importanti dwar ir-rekwiżiti tal-pjan ambjentali: 

 Għall-fażijiet tal-ħatt tal-materja prima, minbarra l-bramel ekoloġiċi magħluqa previsti 

mill-pjan tal-AIA, l-ILVA stabbiliet skarikatur ġdid (CSU 1) li jippermetti t-

trasferiment, mingħajr tixrid fl-ambjent, tal-materjali tal-istiva tal-vapuri lejn iċ-ċineg 

trasportaturi li mill-baċir jilħqu l-fabbrika; 

 Fil-fażi suċċessiva taċ-ċaqliq tal-minerali mill-baċiri saż-żona tal-minjieri, jiskatta l-

proċess tal-għata sħiħa taċ-ċineg trasportaturi u l-għeluq tat-torrijiet tas-selezzjoni biex 

                                                                                                                                                         
jagħmlu l-kojls u waħda biex tagħmel l-istrixxi). L-istrixxi jistgħu jinbiegħu direttament għall-użu fil-bini tal-bastimenti, 

għall-bini tar-riggijiet taż-żejt jew għal użi oħra, jew inkella jistgħu jintbagħtu lill-fabbriki tal-pajpijiet tal-impjant; l-impjant 

għandu tliet fabbriki, li waħda minnhom tipproduċi pajpijiet għall-welding bl-elettriku bir-resistenza (ERW) direttament 

minn strixxi sħan.  

L-azzar illaminat jista' wkoll ikun miksi biż-żingu (f'impjanti ta' galvanizzazzjoni taħraq jew kiesħa); minbarra f'Taranto, il-

kumpanija għandha wkoll żewġ faċilitajiet ta' galvanizzazzjoni f'Ġenova u f'Novi Ligure, li flimkien iħaddmu 3 000 persuna. 

Peress li huma iktar reżistenti għall-ossidazzjoni u l-korrużjoni, dawn il-prodotti galvanizzati jintużaw f'bosta 

setturi differenti, mill-apparat elettrodomestiku sal-karozzi. 
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jiġi evitat li r-riħ iferrex t-trabijiet (f'April 2017 tlesta l-għeluq ta' 38.6 km minn 59 km 

ta' ċineg, madwar 65 % tal-intervent totali preskritt fl-AIA); 

 L-aktar intervent importanti, previst mill-pjan ambjentali mressaq mill-kumpanija 

AM Investco Italy, il-kumpanija li bi tranżazzjoni (85 % ArcelorMittal, 15 % 

Marcegaglia), akkwistat l-ILVA mill-amministrazzjoni straordinarja, jirrigwarda d-

diżattivazzjoni tal-Forn Nru 3. Il-kumpanija inkludiet id-dekontaminazzjoni tas-

sottoswol. It-tlett fran li qed jitħaddmu bħalissa huma aġġornati skont ir-rekwiżiti tal-

pjan ambjentali (ara hawn taħt); 

 Hemm il-pjan li fil-funderiji tinħoloq sistema ta' estrazzjoni/tneħħija tat-trabijiet mill-

quċċata tas-swali, b'kapep li jgħattu l-konvertituri u l-boroż tal-filtri, b'tul ta' 20 m, biex 

jaqbdu d-dħaħen, kif ukoll filtri tad-drapp b'kapaċità ta' estrazzjoni ta' 3.3 miljuni ta' 

m3/siegħa; 

 L-għata tal-minjieri miftuħa ewlenin, li tkopri superfiċje ta' 500 m x 700 m (rekwiżit 

Nru 1 tal-AIA1, aġġornata li ġie inkluż fil-pjan tal-investimenti tal-akkwirent) se tkun 

struttura imponenti b'żewġ arkati (bħal ħangar tal-ajruplani), b'qisien ta' madwar 700 m 

x 520 m x 80 m (ħajt ta' 80 m ekwivalenti għal binja ta' 25 sular), li se tittella' qrib id-

distrett ta' Tamburi; dan minbarra l-għoljiet "ekoloġiċi" msaġġra u l-Via Appia, li diġà 

jagħmluha ta' "paraventu" għaż-żona abitata. Anke l-minjieri ż-żgħar (gagazza, 

konglomerat "omoġenizzat" ta' fuq u ta' isfel) se jkunu mgħottija b'mod simili għaż-

żewġ minjieri l-kbar tal-franka taż-żona tal-barriera (Komun ta' Statte) li diġà huma 

mgħottija; 

 Il-pjan ambjentali tal-2014 (approvat b'Digriet tal-President tal-Kunsill tal-Ministri fl-

14 ta' Marzu 2014) jipprevedi t-tixrib tal-gżuż tar-residwi tal-materja prima, permezz 

ta' kanuni taċ-ċpar (fog-cannons) biex jitnaqqas ir-riskju tat-tixrid tat-trab, sakemm 

jitgħattew il-minjieri. Għall-mistoqsija speċifika dwar l-irkupru tal-ilma, l-ILVA 

ppreċiżat li, billi l-akwifer sottostanti huwa magħmul kollu minn tafal oħxon, l-ilma 

jibqa' ma jippenetrax u jiġi rkuprat f'tankijiet ta' dikantazzjoni apposta għall-parti li ma 

tevaporax. Kjarifika importanti oħra kkonċernat il-pjan ta' karatterizzazzjoni għaż-żona 

tal-minjieri (biex tinftiehem mill-bidu nett l-istampa tat-tniġġis ambjentali, li huwa 

proċess preparatorju għall-interventi ta' sikurezza u/jew restawr tas-sit); dan diġà ġie 

ikkompletat u apparentement ta riżultati inkoraġġanti ħafna. 

 Il-miżbliet huma inklużi fil-perimetru taż-żoni ttrasferiti lill-kumpanija tal-offerent 

rebbieħ; l-ILVA madankollu baqgħet lura milli twieġeb mistoqsija rigward 

investigazzjonijiet ġodda mill-qorti nazzjonali dwar rimi mhux awtorizzat ta' skart 

perikoluż li saru jafu bih xi petizzjonanti. Għal mistoqsija dwar il-forzi tas-sigurtà li 

jissorveljaw il-fabbrika, l-ILVA wieġbet li minbarra l-120 unità interna, il-forzi tal-

pulizija esterna, bl-għajnuna tal-vidjo-sorveljanza, huma kapaċi jimminimizzaw ir-

riskju ta' intrużjoni f'żona mifruxa fuq superfiċje li tgħodd mad-doppju u nofs tal-belt 

ta' Taranto. 

 

Meta ntalab mid-delegazzjoni jagħti d-dettalji ewlenin dwar l-iskeda tar-restawr u tat-

twaqqigħ tal-Forn Nru. 3, il-maniġment wieġeb li: 

                                                 
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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 dan mhuwiex proċess sempliċi; huwa proċess organiku ta' dekontaminazzjoni li 

jolqot lill-fabbrika kollha; 

 il-Forn Nru 3, fil-qalba taż-żona ta' ħadid fondut grezz, għandu jsir sikur; 

għalkemm m'għadux jiġi fornit b'materja prima għall-produzzjoni tal-ħadid fondut 

grezz, dan għandu jibqa' fi stat ta' ekwilibriju, bil-pajpijiet maqsumin iżda xorta 

konnessi man-netwerk; 

 jenħtieġ li titnaddaf is-sistema tal-pajpijiet, biex jitneħħew materjali bħall-asbestos; 

 malli jitlesta r-rimedjar, din se tinqasam f'partijiet abbażi tat-termini tekniċi tal-

kuntratt imħejjija għall-akkwist tax-xogħlijiet fuq it-twaqqigħ; 

 f'dan ir-rigward, bħalissa għaddejja l-proċedura għall-għoti tal-kuntratt (fażi 

avvanzata ħafna). Sat-30 ta' Settembru 2017 il-gvern għandu japprova, b'Digriet 

tal-President tal-Kunsill tal-Ministri, il-bidliet fil-pjan ambjentali li tressqu minn 

ArcelorMittal u li l-proċess tat-twettiq tagħhom għaldaqstant mistenni jitħaffef 

mill-1 ta' Ottubru 2017; 

 l-istima teknika tax-xogħlijiet fuq it-tlestija tat-twaqqigħ hija ta' 18-il xahar li 

jibdew jgħoddu mill-1 ta' Ottobru 2017; 

 fir-rigward taż-żmien tekniku meħtieġ għall-għata tal-minjieri, il-kumpanija bl-

offerta rebbieħa ressqet stima ta' 24 xahar, li jibdew mill-jum li jirċievi l-

approvazzjoni għax-xogħlijiet. 

Il-President Wikström, f'isem id-delegazzjoni, enfasizzat li jidher li l-kumplessità estrema u t-

tul kollu tal-proċedura msemmija jinjoraw l-ispejjeż tat-tbatija umana, li diġà qabżet l-għaxar 

snin, fiċ-ċentri residenzjali tal-viċinat (fl-2007 tressqet l-ewwel petizzjoni rigward livelli 

allarmanti ta' diossina). 

It-tweġiba mit-tekniċi tal-ILVA kienet kif ġej: 

 Bħalissa l-impjant jinsab konformi bis-sħiħ mal-leġiżlazzjoni Ewropea u Taljana 

(abbażi tad-data miġbura mill-korpi tal-verifiki, bħall-aġenzija ARPA), għalkemm 

matul il-verifiki jista' jinqala' xi intopp fil-ġestjoni ordinarja. 

 L-AIA stess tipprevedi l-ġestjoni ta' sitwazzjonijiet anormali ta' emerġenza (bħall-

uragan li laqgħat lill-ILVA fit-28 ta' Novembru 2012, li għalkemm ma kkaġunax 

ħsarat fil-Forn Nru. 3 xorta waħda kellu sehmu fid-deċiżjoni li jitwaqqa'). 

 L-intervent ta' dekontaminazzjoni jibqa' nieżel sal-qiegħ, taħt is-sottoswol tal-Forn 

Nru. 3, u jinkludi l-evakwazzjoni storika tal-iskart (bħal traversini tal-ferroviji li 

ġew issekwestrati fl-2009 jew it-tajers li m'għadhomx jintużaw). 

 Is-sitwazzjoni attwali issa ilha 10 snin statika mingħajr tibdil. Għal dawn l-aħħar 

4 snin, minn meta d-Digriet tal-Prim Ministri inħareġ fl-14 ta' Marzu 2014, il-pjan 

ambjentali ilu jevolvi b'għadd ta' xogħlijiet ikkompletati (għalkemm b'xi dewmien) 

minkejja r-riżorsi finanzjarji limitati (il-kumpanija qed tibqa' tirreġistra telf kull 

sena). 

 Il-kummissarji straordinarji rnexxielhom jirkupraw xi fondi permezz ta' 

tranżazzjoni mal-familja Riva (ex proprjetarji, responsabbli mit-tniġġis) li qabżet l-

EUR 1 biljun b'kumpens għad-danni ambjentali. Dawn il-fondi se jintużaw biex 

iħaffu xogħlijiet ta' riklamazzjoni għall-benefiċċju tal-komunità ta' Taranto. 
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 L-ammont totali meħtieġ biex jitlestew ix-xogħlijiet fil-pjan ambjentali huwa ta' 

aktar minn EUR 2.3 biljun (u li minnhom EUR 1.15 biljun se jinġarbu mill-

kumpanija bl-offerta rebbieħa u aktar minn EUR 1 biljun jinġarbu mill-

amministrazzjoni straordinarja grazzi għall-ftehim imsemmi hawn fuq). Wara t-

trasferiment tas-sjieda, hemm fis-seħħ il-kundizzjonijiet xierqa kollha sabiex dawn 

il-fondi jipproduċu effetti utli sa dati speċifikati. 

 Il-Parlament Taljan introduċa emenda regolatorja li testendi l-mandat ta' kontroll 

tal-amministrazzjoni straordinarja sal-2024 (li jikkorrispondi għal tmiem l-orizzont 

tal-pjan tan-negozju kurrenti). Dan jiżgura li s-sid il-ġdid jirrispetta l-impenji tiegħu 

biex jagħmel l-investimenti miftiehma, jew inkella jċedi s-sjieda. 

Id-delegazzjoni tikkontesta wkoll id-dikjarazzjoni li l-impjanti huma kompletament konformi 

mal-leġiżlazzjoni Ewropea, filwaqt li ssemmi l-aħħar rapport mill-ISPRA ppubblikat 

f'Mejju 2017, skont liema mhux kienu qed jiġu ssodisfati d-dispożizzjonijiet ambjentali kollha 

fil-pjan AIA (l-ILVA wieġbet li r-rapport jiċċertifika konformità ta' 80 %). Barra minn hekk, 

il-membri tad-delegazzjoni esprimew tħassib dwar l-iskeda ta' żmien għal kopertura sħiħa 

mill-parks minerali, li ġiet posposta għal snin sħaħ, u b'hekk ir-residenti ta' żoni fil-qrib 

tħallew jiġu esposti għal partikuli dannużi f'jiem b'ħafna riħ, li l-effetti tagħhom il-membri 

tad-delegazzjoni esperjenzawhom b'mod dirett. 

Għall-mistoqsija tad-delegazzjoni dwar jekk hemmx għażliet oħra ta' rikonverżjoni tal-

produzzjoni li jinqdew b'materjali ta' skart skont il-mudell tal-ekonomija ċirkolari, jew ta' 

rikonverżjoni totali tal-impjanti lejn enerġiji sostenibbli li kapaċi jirrikonċiljaw il-

kombinazzjoni ta' xogħol u saħħa mal-ambjent filwaqt li jagħtu valur lill-ispeċifiċità tat-

territorju. Il-maniġment tal-ILVA wieġeb b'kawtela kbira. 

L-ILVA ċaħdet is-soluzzjoni radikali tal-waqfien tal-produzzjoni tal-azzar, iżda nnotat li s-sid 

il-ġdid lest jesperimenta f'Taranto b'teknoloġija ġdida pre-ridotta, li fiha ArcelorMittal hija l-

akbar manifattur globali. Din għandha l-unika fabbrika fl-Ewropa (f'Ghent, il-Belġju) fejn il-

gass naturali jintuża minflok il-faħam bħala materjal ta' input. Madankollu, spejjeż għoljin ta' 

produzzjoni skoraġġixxew l-introduzzjoni tat-teknoloġija fi bnadi oħra. F'dan il-qasam, 

madankollu, l-impriża qed tippjana li toħloq ċentru ta' riċerka f'Taranto, b'allokazzjoni ta' 

EUR 30 miljun għar-reklutaġġ ta' 250 inġinier. Rigward l-ekonomija ċirkolari, l-ILVA qalet li 

tapplikaha fil-barrieri tal-franka, fejn il-materjal estratt jintuża mill-ġdid fl-istadju tal-

agglomerazzjoni/sintetizzazzjoni jew jiġi trasformat f'ġir mill-ifran interni, u l-gagazza 

titreġġa' lura fil-barriera fil-forma ta' karbonat tal-kalċju msaffi mill-ħadid. 

L-aħħar iżda mhux l-inqas, għandu jiġi nnotat li bħalissa l-ILVA għandha 11 000 impjegat, 

filwaqt li s-sussidjarja tagħha għandha 3000 impjegat, li jiġu miż-żoni qrib l-impjant u jgħixu 

fihom. 

 

18 ta' Lulju 2017 (sessjoni ta' wara nofsinhar) 

 

Wara merħba fil-Palazz tal-Gvern mill-Prefett Dr Donato Cafagna, li għarraf lid-delegazzjoni 

bl-eżistenza ta' Mejda permanenti għan-negozjati bejn l-Istat, ir-Reġjun u l-Korpi Lokali 

sabiex iż-żona ta' Taranto terġa' tingħata l-ħajja fir-rigward tal-ambjent, tal-iżvilupp 

industrijali u tar-riabilitazzjoni u r-restawr tat-territorju. Bdiet imbagħad l-ewwel seduta ta' 

smigħ, b'żewġ rappreżentanti tekniċi mill-ISPRA, l-Istitut Nazzjonali għall-Ħarsien u r-

Riċerka Ambjentali. Dawn l-esperti kienu żaru Taranto biex iwettqu spezzjoni ta' rutina fi 
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ħdan il-qafas stabbilit bid-Direttiva 2010/75/UE (li rriformat l-awtorizzazzjonijiet integrati 

għall-kontroll tal-emissjonijiet industrijali). 

 

Mario Cirillo ppreżenta s-Sistema Nazzjonali għall-Ħarsien Ambjentali (SNPA) li twaqqfet 

f'Ġunju 2016 u li ilha fis-seħħ minn Jannar 2017. L-ISPRA jaħdem f'sinerġija mal-Aġenziji 

reġjonali għall-Ambjent, bħall-ARPA Puglia, u b'hekk isawwar tnejn mill-punti tat-triangolu li 

jaqa' taħt il-Ministeru għall-Ambjent. Gaetano Battistella, kap tal-ispezzjonijiet ta' kontroll 

tal-ambjent, daħal fil-mertu tal-ispezzjonijiet ta' rutina li jsiru fuq is-sit tal-ILVA kull tliet 

xhur. Eżempju minnhom kienet l-ispezzjoni skedata għat-tlett ijiem sussegwenti, abbażi ta' 

rapport regolari tal-operatur tal-aġġornamenti dwar l-applikazzjoni fuq is-sit tal-aħjar tekniki 

disponibbli (BAT) li ġew indikati fid-dokumenti ta' referenza mħejjija miċ-Ċentru 

Komunitarju ta' Riċerka ta' Sivilja (JRC). Normalment, l-ISPRA jwettaq il-kontrolli tiegħu 

wara qbil mal-ILVA dwar id-data. Madankollu, f'każ ta' inċidenti jew ħsarat serji, l-ISPRA 

jista' jwettaq spezzjonijiet mingħajr ma jiftiehem minn qabel mal-maniġer. Id-dettalji dwar is-

suġġett u l-ambitu tal-kontrolli ma jkunux, madankollu, speċifikati fl-avviż li jintbagħat lill-

ILVA. L-ISPRA jirriżerva d-dritt li jivverifika fuq il-post sitwazzjonijiet li ma jkunux ġew 

irrapportati. 

Fost il-mistoqsijiet tad-delegazzjoni,wara l-istħarriġ fuq il-post li kien sar filgħodu fiż-żona 

tal-fabbrika, l-iktar waħda taħraq kienet tirrigwarda l-perċezzjoni tal-ILVA bħala ġgant tal-

azzar iżda b'saqajn tat-tafal – xbieha tal-paradigma tal-industrija peżanti tal-imgħoddi. L-

esperti tekniċi tal-ISPRA jqisu li l-faċilità hija impjant li qed jeħles mit-teknoloġiji l-qodma 

biex jidħol għal dawk ġodda bil-għan li jitnaqqsu l-ħela u t-tniġġis ambjentali. Hija fażi li 

tavvanza bil-mod u li teżiġi mhux biss l-investimenti iżda fuq kollox iż-żmien. 

Hija fażi li tavvanza bil-mod u li teżiġi mhux biss l-investimenti iżda fuq kollox iż-żmien. 

Filwaqt li kkwotat l-aħħar rapport tal-ISPRA, li jirrimarka li d-dispożizzjonijiet tal-AIA 

mhumiex jiġu ssodisfati kollha, hija fakkret fil-prospett tat-theddida tal-irtirar tal-

awtorizzazzjoni u tal-għeluq tal-impjanti (prevista mill-Artikolu 29(i)(9)(c) tat-Test 

Ambjentali Uniku1). Talbet ukoll ċerti kjarifiki dwar ir-rapport ta' referenza (għodda ewlenija 

għall-għoti jew l-aġġornament ta' pjan AIA prevista mid-Direttiva 2010/75/UE2). 

Filwaqt li qies bħala skorretta l-oriġini tar-rapport ippubblikat mill-ISPRA f'Mejju 2017 

(bħalma għamlet l-ILVA filgħodu), Dr Battistelli rrefera għal għadd ta' kontrolli riċenti (18-il 

protokoll) li ngħalqu dan l-aħħar u ppreċiża li r-rapport ta' referenza jirreġistra biss is-sustanzi 

niġġiesa rilevanti u perikolużi, iżda ma jmurx fil-fond billi jiddeskrivi l-istat tal-art li fuqha 

ġie vverifikat it-tniġġis (għal aktar dettalji żur is-sit tal-Ministeru għall-Ambjent): 

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

                                                 
1 Digriet Leġiżlattiv Nru.152/2006 - Test Ambjentali Uniku - Artikolu 29(i) (9c), kif sostitwit mill-

Artikolu 7(9) tad-Digriet Leġiżlattiv Nru. 46/2014. Ara wkoll in-noti li ġejjin, mis-sit tal-Ministeru għall-

Ambjent 

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx  Għall-impjant tal-ILVA f'Taranto, li huwa rikonoxxut bħala 

impriża ta' interess nazzjonali strateġiku skont id-Digriet-Liġi Nru 61 tal-4 ta' Ġunju 2013 (li sar liġi b'emendi 

fil-Liġi Nru 89 tat-3 ta' Awwissu 2013) u d-Digriet-Liġi Nru 101 tal-31 ta' Awwissu 2013, il-Ministeru għall-

Ambjent żviluppa dan is-sit biex jiffaċilita u jippromwovi l-aċċess għal informazzjoni u l-parteċipazzjoni 

pubblika fil-proċess tal-ħruġ, tat-tiġdid, tar-reviżjoni u tal-aġġornament tal-AIA, b'mod konformi mal-prinċipji 

tal-Konvenzjoni ta' Aarhus u mad-Digriet Leġiżlattiv Nru 152/2006. B'mod partikolari, qegħdin jiġu ppubblikati 

onlajn – apparti d-dokumenti ewlenin li jirrigwardaw il-proċeduri attwali tal-ħruġ, tat-tiġdid, tar-reviżjoni u tal-

aġġornament tal-AIA – id-dokumenti relatati mal-verifika tal-konformità prevista mid-dispożizzjonijiet maħruġa. 
2 Avviż tal-Kummissjoni: Gwida dwar rapporti ta' referenza skont l-Artikolu 22(2) tad-Direttiva 2010/75/UE 

dwar l-emissjonijiet industrijali (2014/C 136/01) 

javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13G00132&currentSearch=ricerca_semplice
http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13G00132&currentSearch=ricerca_semplice
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00144&currentPage=1
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
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Skont l-aħħar għarfien xjentifiku fil-fatt mhuwiex possibbli li jsir stħarriġ dwar il-fluss tas-

sustanzi niġġiesa lejn l-akwifer. Huwa jsemmi wkoll il-minuti tal-ispezzjoni, li l-eżiti 

tagħhom jistgħu jagħtu lok għal sanzjonijiet amministrattivi jew penali, kemm-il darba l-

operatur ma jsewwix id-difetti misjuba waqt verifika preċedenti. Fir-rigward tal-oġġezzjoni li 

l-aħħar 10 digrieti favur is-salvataġġ tal-ILVA (l-aħħar wieħed ħareġ fid-9 ta' Ġunju 2016) taw 

lill-kumpanija l-approvazzjoni dment li din twettaq mat-80 % tar-rekwiżiti tal-AIA, anke jekk 

ma tkunx konformi mal-20 % l-oħra (fosthom in-Nru 1 li tirrigwarda l-għata tal-wesgħa tal-

minjieri), l-esperti tekniċi tal-ISPRA jkollhom isibu rpar wara: ubi maior, minor cessat (f'dan 

il-każ, il-politika). Fir-rigward tal-kummenti kritiki tal-President Wikström dwar l-

indifferenza tal-ILVA għall-kwalità tal-ħajja jew dwar it-theddida dejjem akbar għall-ħajja tar-

residenti tal-kwartieri tal-viċinat, l-opinjoni tal-ispeċjalist tekniku kienet li l-ILVA tagħmel 

parti minn wesgħa ta' madwar 160 impjant industrijali qadim li huma attivi fil-livell 

nazzjonali (90 impjant termali, 60 industrija kimika, 12-il raffinerija u funderija waħda) u 

soġġetti għas-sorveljanza tal-ISPRA, ġaladarba huma żoni ta' nkwiet għall-ambjent fl-istess 

waqt dawn jinsabu f'qagħda strateġika bħala ċentri tas-servizzi pubbliċi u għejun tal-impjiegi. 

Il-fażi attwali ta' tranżizzjoni mill-amministrazzjoni straordinarja għall-impriża 

multinazzjonali tal-azzar ArcelorMittal, anke jekk se jkollha l-implikazzjonijiet tagħha fuq it-

tkomplija tal-produzzjoni – li bħalissa niżlet għal 6 miljun tunnellata fis-sena. Madankollu, 

dan it-trasferiment ta' kontroll ma jistax jibdel l-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-pjan 

ambjentali li kien jeżisti diġà, fejn ir-rekwiżiti kollha ta' awtorizzazzjoni jibqgħu vinkolanti; 

dejjem sakemm is-sid il-ġdid ma jkunx solidali mill-perspettiva pożittiva tar-rikostruzzjoni u 

jniedi l-proċess tal-awtorizzazzjoni ex novo. Anke f'dak il-każ, madankollu, huwa xorta se 

jkun marbut mir-rekwiżiti ambjentali ta' AIA ġdida. 

 

Vera Corbelli, li ilha 3 snin taqdi r-rwol ta' Kummissarju tal-Gvern għall-interventi urġenti ta' 

restawr fiż-żona ta' Taranto, spjegat kif il-mandat tagħha jkopri sistema fiżika ambjentali bil-

wisq usa' mill-perimetru industrijali tal-ILVA (117-il km kwadru - 44 km kwadru ta' art u 

73 km kwadru ta' baħar). Hija għamlet digressjoni qasira biex turi kif mill-valutazzjoni tal-

interventi prijoritarji mmirati fuq erba' punti kritiċi taż-żoni urbani u extra-urbani, inklużi fis-

sit tal-interess nazzjonali attribwit lilhom, irnexxielha twettaq kors ta' riġenerazzjoni ta' faxex 

mill-aktar differenti tal-popolazzjoni u tat-territorju, billi ħadmet fuq diversi dimensjonijiet 

ġenerazzjonali (mir-riabilitazzjoni u r-ristrutturar tal-iskejjel sar-restawr taċ-ċimiterju tad-

distrett ta' Tamburi) jew fuq żoni planetarji (mill-port u miżbla llum magħluqa fiż-żona 

industrijali tal-Komun ta' Statte sal-preservazzjoni tal-ekosistema kumplessa tal-Mar Piccolo 

u r-restawr ta' qigħan il-baħar). L-approċċ tal-programm jgħaqqad ix-xjenza u t-teknoloġija 

mal-kultura. Dan japplika għar-riabilitazzjoni ambjentali taż-żona tal-"Mar Piccolo", li 

tippreserva l-ħajja marina ta' Taranto, bl-għan mhux biss li jitnaqqsu l-livelli ta' tniġġis, imma 

wkoll li jiġu protetti ħabitats sensittivi. L-azzjonijiet jinkludu r-reġistrazzjoni u t-tnaqqis tal-

iskart b'50 %, billi titneħħa mill-qigħan tal-baħar kull xorta ta' skart goff, u jiġu monitorjati u 

trażlokati l-aktar speċijiet endemiċi tal-baħar li jinsabu f'riskju (hemm 6000 speċijiet 

differenti, inkluża l-pinna nobilis u l-ippokampi). Dan ix-xogħol isir f'kooperazzjoni man-

Navy, mal-Guardia di Finanza (il-Pulizija Finanzjarja) u mal-Gwardja tal-Kosta. Din il-ħidma 

kumplessa u msensla tajjeb fuq l-għoti ta' ħajja ġdida lis-sistemi kulturali, soċjali u produttivi 

għandha l-għan li tegħleb id-danni industrijali li għadhom jgħakksu lill-belt, ħalli din timxi 

lejn ġejjieni bi tkabbir sostenibbli, bl-involviment tal-popolazzjoni kif ukoll lill-ILVA u l-ENI. 

Stefano Rossi, avukat u direttur ġenerali tal-Unità Lokali tas-Saħħa (ASL) għall-provinċja ta' 

Taranto, ta ħarsa ġenerali lejn is-servizzi mmexxija minn Michele Conversano (Dipartiment 
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tal-Prevenzjoni/Servizz tal-Iġjene Pubblika), Sante Minerba (statistika epidemjoloġika) u 

Cosimo Scarnera (inċidenti ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol). Huwa kkummenat 

pożittivament dwar is-sistema ta' kontroll fuq il-katina alimentari (mill-molluski għall-

fabbriki tal-ħalib u l-irziezet), dwar id-data statistika rigward l-inċidenti (li qed jonqsu fis-snin 

reċenti, bil-kontra tal-mard okkupazzjonali), dwar ir-reġistru tat-tumuri, li huwa l-aktar 

wieħed aġġornat tat-tip tiegħu fir-reġjun tal-Puglia (sal-2014), kif ukoll dwar is-servizzi 

onkoloġiċi speċjalizzati fl-isptarijiet. B'mod partikolari, saret referenza għal studju ta' koorti 

(Ottubru 2016) rigward l-effetti tal-esponiment ambjentali u okkupazzjonali fuq il-morożità u 

l-mortalità tal-popolazzjoni residenti li jixhed favur il-preżenza ta' rabta kawża-effett bejn l-

emissjonijiet industrijali u d-danni għas-saħħa1. 

Marsusin mill-mistoqsijiet tal-Membri tad-delegazzjoni dwar id-data epidemjoloġika 

allarmanti żvelata mill-istudju inkwistjoni, l-esperti tal-ASL-TA kkonfermaw perċentwali 

anormali ta' defiċit newro-konjittiv għad-danni tal-ġenerazzjonijiet aktar żgħażagħ, għad illi l-

kawżi tiegħu mhumiex ċari għalkollox (it-tniġġis ambjentali, flimkien jew le mall-indiċijiet 

tal-privazzjoni soċjoekonomiċi tal-popolazzjoni). Dr Minerba għamel digressjoni konċiża billi 

tkellem dwar l-istudji magħmula fil-qasam tiegħu: beda b'dawk deskrittivi, kompla b'oħrajn li 

ġabru d-data dwar il-mortalità kkawżata minn patoloġiji relatati mat-tniġġis tal-arja, 

imbagħad temm b'dawk analitiċi li jittrattaw ir-rapporti kawża-effett bejn fatturi ta' riskju u 

mard (fosthom l-istudju ta' koorti). Maż-żmien ma' dawn l-istudji żdiedu sorsi mediċi oħrajn: 

l-għadd ta' rikoveri l-isptar u r-reġistri tat-tumuri.2 

Dan tal-aħħar, li sar fuq Taranto u l-Provinċja kollha, tnieda fl-2012; il-pubblikazzjoni tiegħu 

l-aktar reċenti (April 2016) tirrapporta data miġbura għas-snin 2006-2011. Id-data 

tikkonferma inċidenza ta' tumuri ogħla fil-popolazzjoni tal-irġiel3. 

L-istudju ta' koorti msemmi hawn fuq twettaq bi sħab mar-Reġjun tal-Puglia u mad-

Dipartiment tal-Epidemjoloġija tar-Reġjun tal-Lazio, fuq soġġetti li kienu jgħixu f'Taranto 

bejn l-1998 u l-2010. Huwa kkonkluda li żieda fit-tossini industrijali, inkluża l-partikolati fini 

PM10 u d-diossidu tal-kubrit, hija responsabbli mhux biss għall-kanċers iżda wkoll għall-

mard kardjovaskulari u respiratorji. Fir-rigward tal-inċidenza ta' tumuri fil-faxxa pedjatrika 

(0-14-il sena), l-aktar studju awtorevoli huwa dak magħmul minn Sentieri dell'Istituto 

Superiore di Sanità (ISS)4, fl-2011 u fl-2014 (it-tielet edizzjoni se tiġi ppubblikata iżjed tard 

din is-sena). F'dan ir-rigward ġie nnotat eċċess ta': mortalità kaġun tal-kawżi kollha 

                                                 
1 (Din l-istudju ta' koorti qabbel ir-rati ta' mortalità u/jew ir-rati ta' mard speċifiku f'settijiet 

differenti ta' individwi esposti).L-iktar ċifri sinifikanti kienu jinkludu rata ogħla ta' 24 % ta' mard 

respiratorju fost it-tfal fid-distrett ta' Tamburi, u rata ogħla ta' 26 % fid-distrett Paolo VI. L-esponiment għal 

partikuli industrijali wassal għal rata ogħla b'5 % ta' mwiet mill-kanċer tal-fwied u rata ogħla d'10 % ta' mwiet 

b'attakk tal-qalb; minħabba l-effetti tal-SO2 (diossidu tal-kubrit) industrijali: b'mod partikolari, +17 % fil-

mortalità kaġun tal-kanċer tal-pulmun, +29 % kaġun ta' attakk tal-qalb; iż-żewġ sustanzi inkwinanti jaħtu għal 

każijiet ġodda ta' kanċer tal-pulmun fost ir-residenti (+29% tort tat-trabijiet u +42% tort tal-SO2) 
https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e. B'mod partikolari ara: 
https://www.sanita.puglia.it/documents/890301/896208/Relazione+Finale+Studio+di+Coorte 

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

http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto 
3 ara l-konklużjonijiet mehmuża 
4 Studju epidemjoloġiku nazzjonali fuq it-territorji u ż-żoni urbani esposti għar-riskju tat-tniġġis. See abstract of 

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

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_rischio
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e
http://www.registri-tumori.it/cms/it/storia
http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto
http://www.iss.it/pres/?id=1432&tipo=6
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(81 mewta), b'SMR ta' 121, ugwali għal +21 % meta mqabbel mal-medja reġjonali; rikoveru 

l-isptar minħabba mard respiratorju akut, b'SHR ta' 105, ugwali għal +5 %; u inċidenza għat-

tumuri kollha b'SIR ta' 154, ugwali għal +54 %, li tikkorrispondi għal żieda ta' 7 każijiet. 

Il-ħarsa ġenerali mogħtija hawnhekk hija msejsa fuq dokumentazzjoni limitata għal ftit snin; 

bħalissa, b'kollaborazzjoni mal-ISS, qiegħed isir sforz biex tiġi appoġġjata l-istatistika ħalli 

jitwessal-iskop tad-data li qiegħda tinġabar. Kjarifika ulterjuri rrigwardat il-komunikazzjoni 

tad-data epidemjoloġika lill-popolazzjoni, li ġiet ipperfezzjonata bl-installazzjoni ta' touch 

screen fiċ-ċentru onkoloġiku tal-isptar Moscati qabelxejn biex tixxandar l-informazzjoni dwar 

l-inċidenza tan-neoplażji fid-diversi żoni tal-Puglia, li hija prattika fundamentali għall-miżuri 

favur il-prevenzjoni individwali u kollettiva. Fir-rigward tal-inċidenza ta' tumuri fost il-

ħaddiema tal-ILVA, hemm data partikolari li tispikka fuq il-bqija: il-mesoteljoma tal-plewra, 

kanċer rari kkawżat minn esponiment għall-asbestos, li tiżviluppa żmien twil wara l-

espożizzjoni. Għal dan it-tip ta' kanċer, ir-rati ta' inċidenza huma ta' 4 jew 5 darbiet ogħla mil-

livell mistenni (b'madwar 20 każ iddjanjostikat fis-sena, minflok 4 jew 5 każijiet, 

f'popolazzjoni ta' 200 000 resident). Għaldaqstant huwa essenzjali, speċjalment fl-interess tal-

ġenerazzjonijiet ġejjiena, li jitneħħa l-asbestos mill-miżbliet konnessi maż-żona industrijali. 

Is-sigurtà tal-impjegati fi ħdan l-impjant tjiebet konsiderevolment mill-2005 minħabba 

teknoloġija ġdida: L-għadd ta' korrimenti naqas b'iktar minn 7 %, minn 'il fuq minn 1000 għal 

115-il każ. Il-fattur ewlieni li jispjega din l-iżvolta, skont studju speċifiku, huwa t-taħriġ 

vokazzjonali mogħti lil dawk inkarigati jaħdmu fuq l-iktar xogħlijiet esposti għar-riskju ta' 

korriment. Issemma l-eżempju tal-inċident ta' Ġunju 2015 li sewa l-ħajja ta' ħaddiem li ttajjar 

mill-metall imdewweb waqt ħidma ta' kkastjar fil-Forn Nru 2, li mbagħad warajh, dan l-aħħar, 

iddaħħlu bis-sħiħ il-miżuri kollha ta' aġġustament preskritti mill-awtoritajiet kompetenti. Il-

mard okkupazzjonali, min-naħa l-oħra, żdied, b'950 każ matul il-perjodu ta' ħames snin mill-

2010 sal-2015, għalkemm 200 biss ġew rikonoxxuti uffiċjalment. Dan huwa sinjal 

preokkupanti, u huwa dovut parzjalment għal żieda dejjem ikbar fl-għarfien fost it-tobba tax-

xogħol fl-analiżi u r-rappurtaġġ ta' tali mard. Il-maġġoranza tal-mard kienet relatata mas-

sistema muskoloskeletali u mhux ma' tumuri kanċerużi, li qabel kienu aktar komuni. 

Ingħataw aktar kjarifiki dwar is-suġġett tal-kontrolli tal-ASL-TA fuq il-kontaminanti li 

jinsabu fil-katina alimentari, b'mod partikolari dwar l-inkwinanti organiċi persistenti (POPs) li 

jinġemgħu fix-xaħam tal-ħlejjaq ħajjin u mbagħad jinstabu, pereżempju, fil-ħalib tan-nagħaġ 

u tal-mogħoż li huma u jirgħu jieklu ħamrija mniġġsa fl-inħawi tal-fabbrika. Mill-analiżi tal-

ħalib kif ukoll tal-fwied u tal-laħam tal-annimali maqtula, ħarġu perċentwali ta' diossina ogħla 

fil-bhejjem li jirgħu f'artijiet mhux maħduma pjuttost milli f'dawk maħruta jew f'mergħat 

imbiegħda miż-żona industrijali. Kien f'dan ir-rigward li l-President tar-Reġjun ħareġ 

projbizzjoni fuq il-permess li jinżammu mergħat f'żoni mhux ikkultivati f'medda ta' inqas 

minn 20 km mill-fabbrika. Dan ġara wkoll fit-trobbija tal-molluski; wara sejba ta' għadd kbir 

ta' kontaminanti fil-molluski tal-Mar Piccolo (l-ewwel qala) fl-eqqel tal-istaġun tal-filtrazzjoni 

(ix-xhur tas-sajf), ġiet ordnata r-rilokazzjoni tal-kultivazzjoni tagħhom matul l-istaġun tas-

Sajf, mill-31 ta' Marzu (meta l-filtrazzjoni tkun ikbar), lejn it-tieni qala tal-Mar Piccolo jew 

lejn il-Mar Grande. Finalment, anke l-analiżi tad-demm tal-bdiewa li rabbew il-bhejjem 

maqtula f'medda ta' 10 km kixfet il-preżenza ta' perċentwali anomali ta' diossina, iżda li 

mhumiex sinifikanti għall-bqija tal-popolazzjoni għax jirrigwardaw irziezet żgħar. 

 

Vito Bruno, avukat u Direttur Ġenerali tal-aġenzija reġjoanli għall-protezzjoni tal-ambjent 

(ARPA) fil-Puglia, ippreżenta d-delegazzjoni tiegħu: Nicola Ungaro, Direttur Xjentifiku, 
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Maria Spartera, Qasam tat-Taħriġ u l-Informazzjoni, Roberto Giua, Unità Operattiva tal-

Arja u Vittorio Esposito, Direttur tat-Territorju. B'appoġġ għad-data ambjentali diġà 

rrapportata mit-tekniċi tal-ASL, id-Direttur Ġenerali kkonferma li minkejja li mill-2013 is-

sitwazzjoni ġenerali tjiebet grazzi għat-tnaqqis fil-produzzjoni tal-ħadid u tal-azzar, l-evidenza 

dwar ir-rabta bejn din l-attività u t-tixrid tas-sustanzi niġġiesa fuq il-belt ta' Taranto tibqa' 

innegabbli. Waqt li fakkar fil-ħolqien (mis-16 ta' Jannar 2016) tas-sistema ta' netwerks tal-

ARPA reġjonali – fosthom dik tal-Puglia; L-ARPA Puglia tikkoordina l-attivitajiet tagħha ma' 

dawk tal-ISPRA (ara hawn fuq) billi twettaq fażi doppja ta' kontroll. Hija tipprovdi wkoll 

appoġġ dwar kwistjonijiet ambjentali lill-ASL Taranto. F'Taranto, il-kwalità tal-arja hija 

mmonitorjata minn 16-il unità ta' kontroll (10 huma kkontrollati mill-ARPA, 6 mill-ILVA). 

Għalkemm mill-2013 'il quddiem sar progress fis-sitwazzjoni tal-emissjonijiet, saħansitra billi 

kien hemm konformità mal-limiti stabbiliti mil-leġiżlazzjoni ambjentali Ewropea, l-

emissjonijiet seta' baqa' jkollhom effett negattiv fuq is-saħħa, meta titqies il-qagħda diġà 

kompromettenti tal-belt. 

F'dan il-kuntest, l-ARPA Puglia taġixxi bħala korp ta' kontroll u verifika, sabiex tippermetti 

lill-awtoritajiet kompetenti jieħdu deċiżjonijiet politiċi dwar il-ġestjoni tal-kapaċità 

industrijali taċ-ċentru ta-settur tal-azzar ta' Taranto. L-Aġenzija tieħu wkoll azzjoni xierqa 

biex jiġi żgurat li l-ambjent, is-saħħa u l-impjiegi jeżistu flimkien f'armonija għal kulħadd. 

F'dan ir-rigward, l-esperti tekniċi tal-ARPA kkonfermaw li t-twissijiet dwar il-jiem mirjieħa 

("wind days") jiġu mill-Aġenzija sabiex javżaw lill-awtoritajiet u lill-industrija biex jieħdu l-

passi ta' prekawzjoni meħtieġa ħalli jillimitaw l-effetti avversi tal-irjieħ kuntrarji (osservati, 

pereżempju, fit-3 ta' Lulju).  

Id-delegazzjoni staqsiet jekk l-opinjoni negattiva tal-ARPA dwar pjanijiet biex jiġu irdoppjati 

l-kapaċitajiet ta' inċinerazzjoni u ta' miżbliet tistax twassal biex wieħed jistenna li l-aġenzija 

ser topponi wkoll il-proposta għal żieda fil-produzzjoni tal-azzar mis-sidien il-ġodda. L-

esperti tekniċi tal-ARPA wieġbu li avolja m'hemmx rabta bejn il-ħsara għas-saħħa 

indisputabbli konnessa mal-irduppjar tal-inċineratur u dik s'issa biss ipotetika assoċjata miż-

żieda fil-produzzjoni, jibqal-fatt li anke kieku r-rekwiżiti ambjentali li l-AIA ppreskriviet 

għall-ILVA kellhom jiġu implimentati kollha, l-impatt fuq is-saħħa taċ-ċittadini ma jista' qatt 

ikun newtrali. F'din il-perspettiva, żieda fil-produzzjoni mingħajr rekwiżiti ulterjuri mhuwiex 

xenarju prevedibbli. B'mod partikolari, Dr Giua tenna l-punt li l-valutazzjoni tal-ħsara għas-

saħħa, magħmula abbażi tal-verifiki tal-ARPA, twassal għall-konklużjoni li anke kieku r-

rekwiżiti inklużi fid-digriet tar-reviżjoni tal-AIA għall-ILVA kellhom jiġu implimentati kollha 

– ipoteżi li n-nuqqas tal-għata tal-wesgħat tal-minjieri jagħmilha remota għalkollox – xorta 

waħda jibqa' sitwazzjoni ta' riskju inaċċettabbli fir-rigward, pereżempju, tar-riskju onkoloġiku 

fiż-żoni tal-viċinat tal-fabbrika. F'dan l-istadju, skont l-opinjoni mhux vinkolanti tal-ARPA 

Puglia, kieku kellha tiżdied il-produzzjoni ferm aktar mill-ammont awtorizzat mill-AIA 

bħalissa (8.5 miljun tunnellata fis-sena) is-sitwazzjoni ambjentali aktarx issir saħansitra aktar 

kritika minn dik ta' qabilha u fl-istess waqt tkompli tiddeġenera s-sitwazzjoni tas-saħħa.1 

                                                 
1 Dwar din il-kwistjoni, fl-4 ta' Settembru 2017 l-ARPA Puglia ħarġet ukoll osservazzjonijiet dwar l-

applikazzjoni tal-AIA għal miżuri ġodda u bidliet għall-miżuri u attivitajiet ippjanati ambjentali u ta' protezzjoni 

tas-saħħa, u approvati permezz tad-Digriet tal-Prim Ministru tal-14 ta' Marzu 2014 għall-operazzjoni tal-

impjant kif ukoll, fejn meħtieġ, estensjonijiet għall-iskadenzi għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati. 

Fl-osservazzjonijiet tagħha, l-aġenzija enfasizzat li l-miżuri ta' tindif ambjentali diġà previsti mid-Digriet tal-

Prim Ministru msemmi hawn fuq, li l-iskadenza oriġinali tiegħu kienet Ġunju 2017 u mbagħad ġiet estiża sa 

Settembru 2017, mhux se jitlestew effettivament qabel Awwissu 2023. Peress li l-biċċa l-kbira minn dawn l-

interventi huma meħtieġa biex jissodisfaw dak previst mill-BAT tal-qasam 1 ("Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-
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It-trejdjunjins tal-UILM, l-FIOM-CGIL u l-FIM-CISL Antonio Talò, Giuseppe Romano u 

Biagio Prisciano ppreżentaw manifest b'bosta talbiet esiġenti "biex jirkupraw ix-xogħol, is-

saħħa u l-ambjent tal-ġejjieni tagħhom" kif ukoll biex isaħħu r-rotta unitarja li ilhom fuqha 

ħames snin, qabel mal-amministrazzjoni straordinarja u mal-Gvern, u issa mal-proprjetarju l-

ġdid li ngħatat lilu l-grupp ILVA bid-digriet tal-5 ta' Ġunju. L-approċċ kostruttiv tagħhom, li 

jqis mhux biss l-interessi tal-ħaddiema iżda wkoll dawk taż-żona kollha, huwa bbażat fuq il-

pedament tat-twettiq totali tal-pjan ambjentali. Dan jinkludi l-għata tal-parks minerali 

mingħajr id-dewmien propost fil-pjan tal-AM Investco (23 ta' Awwissu 2023). 

F'dan ir-rigward, Francesco Rizzo  tal-Unione Sindacale di Base (USB), saħaq li ż-żjara 

mmexxija mill-ispeċjalisti tekniċi u mill-maniġment tal-ILVA fl-impjanti tal-fabbrika tmexxiet 

b'tali mod li jiġu evitati l-postijiet li fihom in-nies ibatu u jimirdu l-iktar (skont l-USB, is-

sitwazzjoni ħżienet minn meta l-kumpanija daħlet f'amministrazzjoni straordinarja). Huwa 

nnota li sa ħames snin ilu, ministru tal-gvern f'Ruma kien wiegħed li l-parks ikunu mgħottija 

fi żmien sitt xhur. iżda fil-fatt, matul daż-żmien kollu, l-unika soluzzjoni misjuba kienet dik li 

jingħalqu t-twieqi, li t-tfal jinżammu ġewwa u li fid-distrett ta' Tamburi matul il-jiem bi rjieħ 

kuntrarji noqogħdu qisna mhu qed jiġri xejn. B'mod aktar ġenerali, fil-fehma tar-

rappreżentanti tal-ħaddiema, l-ambjentalizzazzjoni tal-fabbrika trid tiġi implimentata 100 % 

mingħajr ma jiġi ttraskurat ebda aspett, qabelxejn billi tiġi trattata s-sitwazzjoni urġenti tal-

asbestos li ġol-fabbrika jinsab fi kwantitajiet li jaqbżu l-4 000 tunnellata. Apparti l-ambjent, 

is-saħħa tinsab fuq quddiem nett tat-talbiet tat-trejdjunjins; Huma jitolbu lill-Gvern juża 

1.1 biljun euro li ġew irkuprati mill-ex-proprjetarju privat (il-familja Riva) fuq proġetti ta' 

restawr trasparenti u effikaċi biex jelimina d-danni għas-saħħa tal-ħaddiema u taċ-ċittadini. 

Fir-rigward tal-futur tal-industrija tal-azzar u l-ħadid f'Taranto, il-pjan industrijali għandu 

jinnova l-proċess ta' produzzjoni attwali, u dak okkupazzjonali m'għandux iżid mad-danni fuq 

l-ambjent u s-saħħa l-offiża tas-sensji proposti minn AM Investco. U dan għax ġaladarba l-

ħaddiema, u mhux biss tal-ILVA iżda wkoll l-eluf tal-akkwist u l-impjegati anċillari, diġà 

sofrew tnaqqis fl-impjiegi. F'Taranto kollox jiddependi fuq l-impjanti, u diġà fl-2008, wara li 

l-ħaddiema tal-ILVA sfaw fuq il-benefiċċji tal-qgħad temporanju, il-kriżi wasslet għall-għeluq 

ta' aktar minn 3000 negozju kummerċjali. 

Id-delegazzjoni staqsiet dwar il-prijoritajiet tal-ħaddiema u dwar jekk jaċċettawx opzjonijiet 

alternattivi favur ġejjieni industrijali differenti, jiġifieri l-konverżjoni tal-impjanti għall-

produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli jew għall-ekonomija ċirkolari. It-tweġiba minn 

Francesco Brigati (FIOM) kienet ċara: Aħna m'aħniex lesti naċċettaw l-ILVA b'mod 

inkondizzjonali. L-istima tad-danni għas-saħħa, b'mod partikolari tar-riskju onkoloġiku li, 

minkejja li naqas, għadu għoli ħafna għan-nisa, għall-irġiel u għat-tfal, twassalna biex 

negħlbu d-dilemma bejn ix-xogħol, is-saħħa u l-ambjent. Għaldaqstant, kemm-il darba l-

Gvern u l-akkwirent il-ġdid ArcelorMittal biħsiebhom jimponu l-istess mudell preċedenti ta' 

produzzjoni biex jilħqu livelli għoljin ta' impjiegi (10,000), it-tweġiba tagħna tkun waħda 

assolutament negattiva1. 

                                                                                                                                                         
Kummissjoni tat-28 ta' Frar 2012 dwar l-aqwa tekniki disponibbli (BAT) għall-manifattura tal-ħadid u tal-azzar 

skont it-tifsira tad-Direttiva 2010/75/UE), f'dan ir-rigward qiegħed jiġi mtenni li kwalunkwe dewmien possibbli 

fl-ambjentalizzazzjoni tal-fabbrika jimplika vantaġġ għall-Kumpanija u dannu għall-ambjent u għas-saħħa 

pubblika. Għandu jitfakkar li t-tħaddim tal-impjanti tal-kumpless tal-azzar fin-nuqqas tal-BATs tas-settur, jew 

bl-implimentazzjoni ta' wħud minnhom, jista' jikkawża ksur tad-dritt Komunitarju. 
1 Pożizzjoni mtennija fil-5 ta' Settembru 2017 (data ffissata għall-iskadenza tat-tressiq tal-kummenti lill-MATTM 

dwar il-proposta tal-AIA, ippreżentata minn AM Investco f'Lulju li għadda) mir-rappreżentant tal-FIOM-CGIL, 

abbażi ta' dawn it-termini: il-proposta ma tiggarantix il-ħarsien tas-saħħa fil-fabbrika, la ġewwa fiha u lanqas 

barra minnha. 
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Vincenzo Cesareo, president tal-Confindustria Taranto, stqarr il-fiduċja tiegħu fil-ħila ta' 

AM Investco li tipproduċi, anke f'Taranto, azzar b'mod ekoloġikament sostenibbli. Fil-fatt, 

diġà twettqu xi wħud mill-interventi u – bil-kontra tal-proprjetarju preċedenti (Riva) li kien 

jispekula fuq id-differenza fl-ispejjeż bejn il-materji prima u l-prodotti finali – l-operatur il-

ġdid se juri fi żmien qasir li kapaċi jipproduċi, biċ-ċiklu integrali, b'mod effikaċi u effiċjenti. 

Fir-rigward tal-impriżi ż-żgħar u ta' daqs medju li xorta baqgħu attivi minkejja l-kriżi, dawn 

diġà qabdu t-triq lejn ekonomija li tikkomplementa 'l dik tal-azzar, permezz tad-

diversifikazzjoni u tal-eċċellenza fil-proċessi tal-manutenzjoni u tal-inġinerija mekkanika tal-

impjanti, u tal-innovazzjoni f'bosta setturi differenti bħall-oqsma tal-aerospazju, tal-bini tal-

vapuri, tat-tidwil bil-LEDs ta' barra u tal-produzzjoni tal-idroġenu minn sorsi rinnovabbli. Il-

Confindustria fakkret, madankollu, li ma kinux biss il-ħaddiema u ċ-ċittadini li ħallsu prezz 

qares ħtija tad-diffikultajiet ambjentali u ġudizzjarji kkaġunati mill-ILVA. Ħafna impriżi 

wkoll, fil-fatt, ġarrbu telf ta' bejn EUR 150 u EUR 180 miljun minħabba self improduttiv li 

ma baqax jitħallas mill-Istat wara t-tranżizzjoni lejn l-amministrazzjoni straordinarja. 

Għalhekk il-Confindustria titlob li dawn in-negozji ma jibqgħux jiġu mċaħħda milli jirkupraw 

dak li huwa dovut lilhom. 

 

Luca Lazzaro, president tal-Confagricoltura Taranto, enfasizza li anke fis-settur agrikolu kien 

hemm bosta kumpaniji li ġarrbu telf kaġun tal-emerġenza ambjentali: tant hu hekk li l-

Confagricoltura kkostitwiet ruħha bħala parti ċivili fil-proċess kriminali "Ambiente Svenduto" 

(ambjent mibjugħ bl-irħis) minħabba d-danni diretti kkawżati fuq il-produzzjoni marbuta mal-

annimali (bhejjem maqtula minħabba l-kontaminazzjoni) u veġetali (artijiet li ma baqgħux 

jinħadmu għal finijiet agrikoli) fiż-żona tal-madwar tal-fabbrika.  Minbarra dan, id-danni 

kienu wkoll indiretti fuq l-iskala provinċjali, pereżempju għall-prodotti tal-katina tat-trobbija 

tal-bhejjem tal-ħalib jew tal-frott u l-ħxejjex (il-Provinċja ta' Taranto tipproduċi l-ikbar 

ammont ta' għeneb tal-mejda u ta' klementini fl-Ewropa). Dawn il-produtturi jħabbtu 

wiċċhom ma' diffikultajiet enormi biex jibqgħu kompetittivi, minkejja l-investimenti pożittivi 

li għamlu fit-turiżmu rurali (ristrutturar tal-irziezet). Dawn lanqas biss jibbenefikaw mill-

fondi tal-pjan għall-iżvilupp rurali, peress li t-territorju muniċipali tagħhom huwa kklassifikat 

bħala ċentru urban jew jisfgħu f'qiegħ il-klassifika tal-muniċipalitajiet li jgawdu aċċess għall-

fondi reġjonali. Bl-istess mod, għandhom jiġu investiti fondi fir-reklamar tal-prodotti tipiċi 

b'kampanji urġenti fil-mezzi tal-midja. Bħala konklużjoni, Lazzaro temm b'nota pożittiva: fil-

qasam agroalimentari l-impjiegi żdiedu b'9 % (ċifra spjegata bid-daqs tal-kumpaniji li baqgħu 

fis-suq li jistgħu jħaddmu sa 1,500 ħaddiem) u prodotti bħall-Primitivo di Manduria (l-aqwa 

inbid aħmar tal-Italja), fil-Lvant tal-provinċja ta' Taranto huma r-riżultat ewlieni ta' din l-

ekonomija ekoloġika. 

 

Fil-17.00 is-seduti ta' smigħ laħqu l-qofol tagħhom bix-xhieda ta' xi wħud mill-firmatarji tal-

petizzjonijiet, flimkien ma' ċittadini u rappreżentanti tal-NGOs li jappoġġjawhom1. 

Is-Sa Violante Sion ippreżentat il-petizzjoni 2207/13 fl-2012. Filwaqt li kkwotat l-Artikolu 3 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jindika, fost l-objettivi prinċipali tal-

Unjoni, "livell għoli ta' ħarsien u titjib tal-ambjent", il-petizzjonanta fakkret: Ma kienx dan li 

ħsibt fih meta ktibt dil-petizzjoni, għax f'Taranto qegħdin immutu! Il-fabbriki tal-azzar dejjem 

                                                 
1 Ara fl-Anness II għall-verżjoni Ingliża tal-interventi/dokumenti kollha jew tal-parti minnhom li ġew 

ippubblikati. 
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jikkawżaw it-tniġġis tal-arja, tal-ħamrija u tas-sottoswol. Filwaqt li aħna nitkellmu, tiddiskutu 

u nirriflettu, in-nies qed jimirdu u jmutu, speċjalment it-tfal. It-tfal u ċ-ċittadini kollha ta' 

Taranto għandhom id-dritt li jgħixu. Bi tweġiba għall-istedina li għamiltuli biex 

"nissuġġerilkom" xi interventi, nirriferikom għall-kawża "Ambiente Svenduto" (ambjent 

mibjugħ bl-irħis) li fiha l-proċedimenti preliminari qed jikkonfermaw li f'Taranto l-ħajja u l-

azzar ma jistgħux jikkoeżistu.1 

Is-Sa Antonia Battaglia, f'isem l-assoċjazzjoni Peacelink u b'appoġġ għall-petizzjoni 

"storika" 760/07, enfasizzat ir-relazzjoni simbijotika bejn il-belt ta' Taranto u l-ILVA li 

suppost għandha tipprovdi x-xogħol u l-ġid. Hija ttraċċat il-passi tal-investigazzjonijiet 

kriminali li jmorru lura għall-2008, meta Peacelink qajmet il-kwistjoni ta' dijossini (li nstabu 

f'testijiet fuq il-ġobon pecorino). Hija kkundannat il-fatt li minn meta l-Kummissjoni varat l-

ewwel proċedura ta' ksur f'Settembru 2013 (segwita minn opinjoni motivata f'Ottubru 2014 u 

proċedimenti ulterjuri kontra l-Italja f'Jannar 2016 għal għajnuna statli illegali2), id-

dipartimenti tal-Kummissjoni damu jtawlu l-proċess għal tliet snin filwaqt li sadanittant 

f'Taranto ġie rreġistrat eċċess ta' rikoveri l-isptar (żieda ta' 24 %) kaġun ta' mard respiratorju 

fit-tfal tad-distrett ta' Tamburi, kif ukoll mwiet bil-kanċer u l-mard kardjovaskulari. F'dan ir-

rigward l-aġġornament tal-istudju kkoordinat minn Dr Forastiere dwar l-istat tal-mortalità 

f'Taranto kkonferma li ż-żieda fil-partikulati ta' oriġini industrijali tikkawża effetti fit-tul 

(tumuri) u immedjati (attakki tal-qalb) fuq is-saħħa. Meta l-qrati Taljani ordnaw is-sekwestru 

preventiv tal-impjanti fiż-żona sħuna tas-sit, f'Lulju 2012, ftit xhur aktar tard 

(f'Diċembru 2012) il-gvern reġa' stabbilixxa d-dritt tal-kumpannija li tuża l-impjanti (f'digriet 

magħruf bħala l-'Ewwel Digriet Insalvaw lill-ILVA'). Minn dak iż-żmien ‘l hawn, 

spezzjonijiet kemm mill-awtoritajiet Taljani kif ukoll minn dawk Ewropej naqsu, u dan 

ippermetta lill-ILVA, b'digriet wara d-digriet (kien hemm għaxra b'kollox), tkompli 

tipproduċi, u tkompli tagħmel dak li kien iddikjarat bħala illegli. 

Għad jonqos isiru l-għata tal-wesgħat tal-minjieri u l-pavimentar tal-impjant kollu. L-

aġġornamenti għar-rapporti tal-ISPRA ġew ippubblikati wara dewmien notevoli. Allura, aħna 

nappellaw biex: li l-FFV ta' llum tħejji rakkomandazzjoni, fil-forma ta' rapport lill-

Kummissjoni, biex jerġa' jiġi stabbilit l-istat tad-dritt; li l-leġiżlazzjoni tiġi rrispettata mill-

Istat Taljan; li l-Parlament Ewropew, fl-eżerċizzju tas-setgħat tiegħu ta' kontroll fuq il-

Kummissjoni, jitlob minnha kawtela kbira fil-monitoraġġ tal-proċedura tal-ħruġ tal-AIA 

abbażi tal-pjan ambjentali l-ġdid ta' ArcelorMittal. Aħna nitolbu li, fuq il-mudell tal-kumitat 

ta' monitoraġġ maħluq fuq l-impjanti ta' ArcelorMittal fi Florange (fil-Lorena, Franza), iċ-

ċittadini jkunu involuti wkoll f'kumitat li jikkontrolla r-rapporti u joħroġ opinjonijiet. F'dan ir-

rigward, nesprimu riżervi dwar il-pjan tan-negozju ta' AM Investco, li għandu l-għan li jżid il-

produzzjoni tal-azzar sa tmien miljun tunnellata fl-2024 u fl-istess ħin inaqqas il-forza tax-

xogħol permezz ta' ħames sa sitt elf sensja. Ninsabu mħassba wkoll dwar il-lat ambjentali tal-

pjan, li għandu jiġi implimentat fuq perjodu ta' ħames snin (li jintemm fl-2023), għall-ammont 

                                                 
1 Il-kawża 'ambjent mibjugħ bl-irħis' tkompliet fis-17 ta' Mejju 2016 u bħalissa qiegħda quddiem il-Qorti 

Kriminali ta' Taranto. Din tinvolvi 44 persuna u tliet kumpaniji (Riva Fire, ILVA u Riva Forni Elettrici). L-

investigazzjonijiet dwar il-kawża 'ambjent mibjugħ bl-irħis' bdew fl-2009, wara allegazzjonijiet li saru minn 

assoċjazzjonijiet ambjentali f'Taranto, fosthom il-Peacelink, u f'Lulju 2012 dan wassal għas-sekwestru tal-

fabbrika tal-azzar (ara wkoll l-Anness III-A). 

 
2 Ara: Stqarrija għall-Istampa tal-KE dwar fil-21/12/17 "Il-Kummissjoni Ewropea lestiet l-investigazzjoni fil-

fond tagħha ta' miżuri ta' appoġġ biex jagħmel l-azzar ILVA S.p.A. Hija kkonkludiet li ż-żewġ selfiet mogħtija 

mill-Italja fl-2015 b'appoġġ għall-ILVA kienu jinvolvu għajnuna Statli illegali. L-Italja issa trid tirkupra dan il-

benefiċċju mhux dovut ta' madwar EUR 84 miljun mill-ILVA." 
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ta' EUR 1.14 biljun; ammont żgħir ħafna meta wieħed iqis il-miżuri li jridu jiġu implimentati: 

lura fl-2013, il-qrati stmaw li l-ammont meħtieġ biex jintemmu d-danni ambjentali kien ta' 

EUR 8.1 biljun." 

Fabio Millarte, il-president tad-WWF Taranto, huwa kategoriku: Is-salvataġġ tal-ILVA – 

industrija tas-seklu dsatax li għadha taħdem bil-faħam – mhux se jsalva lil Taranto. Huwa 

jiddispjaċih għall-fatt li l-kriżi fl-impjiegi fl-ILVA (f'belt fejn kien hemm 75,000 ruħ qiegħda, 

fil-biċċa l-kbira żgħażagħ, anke meta l-fabbrika kienet qed taħdem b'kapaċità operazzjonali 

sħiħa) warrbet l-attenzjoni minn fuq il-problema tan-nuqqas ta' żoni ħodor urbani u b'mod 

aktar ġenerali minn fuq dik tad-degradazzjoni tal-kwalità tal-ħajja. 

Lunetta Franco, President tal-Legambiente ta' Taranto, ikkundannat in-nuqqas assolut ta' 

trasparenza fil-proċedura taċ-ċessjoni tal-ILVA lill-impriża konġunta AM Investco: l-aħbar 

dwar dan il-proċess waslu biss minn sorsi ġurnalistiċi.  M'hemmx xi ngħidu, filwaqt li l-aktar 

interventi importanti tal-pjan ambjentali ġew posposti sal-2023, minn banda waħda fil-

pjanijiet tal-AM m'hemm l-ebda ħjiel ta' skeda, bis-sogru li għada pitgħada niskopru li ma 

jkun sar ebda progress. Mill-banda l-oħra, imbagħad, baqa' wkoll mhux magħruf il-pjan tar-

restawr u tad-dekontaminazzjoni li għandu jkun immexxi mill-kummissarji tal-Gvern bil-

kapital irkuprat mis-sidien l-antiki (il-familja Riva). Legambiente tinsab imħassba wkoll 

rigward l-għaġġla żejda imposta fuq il-proċedura tal-varar mill-ġdid tal-AIA; b'dan il-mod l-

involviment taċ-ċittadini u tal-assoċjazzjonijiet fil-proċess tal-awtorizzazzjoni se jkun iktar 

problematiku. Għaldaqstant talbet lill-Kummissjoni biex tkun il-portavuċi ta' talba lill-Istat 

Taljan favur it-trasparenza fil-proċeduri attwali kollha, filwaqt li żżomm għajnejha b'mod 

partikolari fuq dik tal-AIA l-ġdida u teżiġi li jitħaffu l-iżjed interventi urġenti: l-għata tal-

wesgħat tal-minjieri u r-rinnovazzjoni tal-impjant tal-kokk.  

Leo Corvace tal-Legambiente semma l-oppożizzjoni tal-assoċjazzjoni għall-proġett "Tempa 

Rossa" tal-ENI, li jsegwi r-raġunament li m'għadux aċċettabbli tal-isfruttattament ta' riżorsi 

mhux rinnovabbli u l-ħela ta' riżorsi naturali. B'mod speċifiku, dan il-proġett jinvolvi żieda 

intollerabbli fir-riskju ta' inċidenti kbar, li jistgħu jkunu letali kemm minħabba t-tixrid ta' 

gassijiet li jaqbdu kif ukoll għall-viċinanza bejn iż-żona tat-tankijiet ta' ħażna u l-ferrovija. 

Roberta Villa u Maria Teresa d’Amato fissru l-prinċipji fundamentali tal-Comitato Taranto 

Lider, imwaqqaf fl-2011: din l-industrija peżanti ma tistax tkun mingħajr dannu għall-

ambjent; li l-prinċipju ta' kawtela kbira u l-prevenzjoni fil-qasam tal-kura tas-saħħa għandhom 

jiġu applikati; il-bżonn li nimxu lil hinn mis-sitwazzjoni industrijali attwali; li partijiet tas-sit 

industrijali li jniġġsu għandhom ikunu magħluqa u ż-żoni kontaminati għandhom jitnaddfu; u 

fl-aħħar nett, il-ħtieġa għal bidla ekonomika u kulturali, b'avvenimenti bħal kunċerti u 

spettakli. B'mod parallel, il-Kumitat afferma ruħu bħala kapurjun tal-kampanja fil-midja dwar 

l-endometrijożi, u b'hekk ta vuċi wkoll lin-nisa. L-endomitrijożi hija marda li tista' toħloq 

dannu kbir lis-sistema riproduttiva femminili, u tikkawża infertilità f'każijiet serji. Rati ogħla 

ta' endometrijożi ġiet ikkawżata mill-emissjonijiet tal-ILVA ta' diossini u PCBs fir-reġjun 

Joniku. Il-kumitat Taranto Lider ikkonsulta ma' esperti legali fil-kawża "ambjent mibjugħ bl-

irħis" fl-2011; dawn l-esperti rrakkomandaw li jitwettqu testijiet xjentifiċi dwar l-impatt 

potenzjali ta' diossini fuq is-saħħa riproduttiva fiż-żona ta' Taranto. Il-Kumitat issa huwa 

mgħammar bi studji aġġornati bħall-istudju ta' koorti koordinat minn Dr Forestieri 

(Ottubru 2016), li jirrapporta 10 % riskju żejjed ta' endomitrijożi korrelat mal-espożizzjoni 

għall-SO2 (sulphur dioxide), li jiżdied għal 14 % fiż-żona msejħa Paolo VI. Għaldaqstant il-

Kumitat fit-12 ta' Jannar 2013 ippreżentata lment sabiex il-ġudikatura tmexxi 
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investigazzjonijiet dwar l-iżvilupp ta' leżjonijiet involontarji u gravi u dwar ir-rabta etjoloġika 

bejn il-patoloġija inkwistjoni u t-tniġġis industrijali. 

Sadanittant il-Kumitat beda jmexxi 'l quddiem abbozz ta' liġi reġjonali li tqis l-endometrijożi 

bħala marda kronika u invalidanti, tipprevedi appoġġ psikoloġiku b'xejn kif ukoll kliniċi 

terapewtiċi għall-pazjenti u fl-aħħar toħloq ukoll reġistru reġjonali speċifiku. F'dan ir-rigward 

nediet ukoll petizzjoni onlajn li ġabret 1,700 firma. Wara li fit-8 ta' Ottubru 2014 ġiet 

imqassma bħala l-Liġi Reġjonali Nru 40"Dispożizzjoni favur il-ħarsien tan-nisa milquta 

mill-endometrijożi", il-kumitat issa qiegħed jissielet sabiex din tidħol fis-seħħ fl-iqsar żmien 

possibbli. Nhar it-23 ta' Frar 2016 irnexxielu joħloq l-Osservatorju Reġjonali tal-

endometrijożi. Sadanittant, studji oħra (eż. Bijomonitoraġġ IESIT u ISS) urew 

konċentrazzjonijiet għoljin ta' kontaminanti assoċjati ma' riskju miżjud sinifikanti għal nisa 

bejn l-20 u t-33 sena fil-muniċipalitajiet ta' Taranto u ta' Statte. Dawn il-konċentrazzjonijiet 

huma tliet darbiet u nofs iktar mill-medja reġjonali, filwaqt li għan-nisa ta' età bejn it-30 u l-

34 sena, ir-riskju jaqbeż il-medja reġjonali b'27 %. 

Taranto-Lider jissielet fuq bosta lati: l-ewwel nett, biex ireġġgħu lura l-mewġa ta' infertilità 

femminili; u t-tieni, jagħtu liż-żgħażagħ opportunitajiet ta' xogħol li m'għadux idur ma' 

fabbriki tal-azzar enormi, iżda minflok ikunu bbażati fuq l-għarfien ta' għażliet ta' karriera 

reali fiż-żona ta' Taranto. Dawn l-opportunitajiet se jistimolaw il-ħiliet intraprenditorjali 

tagħhom u jgħinu biex jiġi mmassimizzat il-valur reali tal-wirt abbundanti storiku, artistiku, 

kulturali u naturali tal-belt. Għal din ir-raġuni, ġew stabbiliti proġetti mmirati biex jinbidlu l-

mentalitajiet, kif ukoll proġetti kulturali u ekonomiċi. Mill-klassijiet tal-iskejjel, dawn l-

iskemi pproduċew xogħlijiet grafiċi u multimedjali ppremjati, kif ukoll ideat ta' 

komunikazzjoni u kummerċjalizzazzjoni biex tinħoloq Brand Taranto, bil-għan li jkun hemm 

ekonomija ġdida msejsa fuq it-turiżmu u l-kummerċ marittimu antik. Taranto mhijiex biss l-

ILVA u l-ENI. It-Taranto vera, li sbuħitha miżmuma mistura, li sabiħa tant li tħoss għafsa 

f'qalbek1, tista' biss tieħu tmun il-ġejjieni lura billi tirkeb fuq l-imgħoddi tagħha bħala belt 

b'vokazzjoni kulturali.  

Marco De Bartolomeo, President tal-grupp "Taranto, città spartana", huwa wkoll kontra r-

reputazzjoni ta' Taranto bħala "il-belt tal-ILVA u tal-ENI". Huwa ssuġġerixxa li l-ILVA hija 

biss viżitatur, filwaqt li l-belt innifisha hija kompletament ħaġa oħra. Huwa beda billi osserva 

irrabjat li fl-2012, meta l-ILVA kienet għadha ma theżżitx miċ-ċiklun tal-inkjesti ġudizzjarji, 

is-settur industrijali kien jipproduċi 14 % tal-PDG tal-belt; Madankollu, il-prezz għal dan kien 

inkalkolabbli: id-deprezzament tad-djar fil-kwartier ta' Tamburi, ix-xħit tal-molluski meqruda 

mit-tossini fil-Mar Piccolo, l-ispejjeż tat-trattamenti kontra l-kanċer, eċċ.. Il-PDG tal-belt 

naqas b'20 %, u r-residenti tal-inħawi qrib il-fabbrika sfaw stigmatizzati. F'dan il-mument, 

kien hemm min ħaseb fit-turiżmu bħala l-ankra tal-fidwa. Iżda l-belt kienet nieqsa mill-

infrastruttura, l-akkomodazzjoni kienet fqira, l-attrazzjonijiet saħansitra inqas evidenti 

f'xenarju bi lwien oskuri. 

Għalhekk twieldet l-idea li jsir stħarriġ dwar Taranto fost nies magħżula mill-erba' kantunieri 

tad-dinja: New York, Moska, Sydney u Rio de Janeiro. Jekk xi wħud tfixklu Taranto ma' 

                                                 
1 Il-poetessa Ada Merini b'dawn il-versi stqarret dan: (Non vedrò mai Taranto bella): Qatt m'jien se nara 'l 

Taranto sabiħa - Qatt m'jien se nara l-Betuli u lanqas il-foresta marina: il-mewġa ġiet saret ġebel u l-qarnit 

jivvibra f'għajnejja. 
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Toronto, bosta oħrajn kienet tiġihom stampa iżjed ċara sewsew malli kienet tingħatalha l-

attribut ta' "Spartana", minħabba li l-mitika Taranto kienet l-unika kolonja tal-Ispartani. U l-

marka Spartana tant hija mifruxa li għandha potenzjal daqs ħames darbiet ikbar minn dak tat-

Torri Eiffel; Fid-dinja kollha hemm 3500 università, azjenda, kumpanija industrijali u tas-

servizzi (inklużi dawk avvanzati) li jużaw il-marka Spartana. Minn hemm, proġett ħa forma 

biex f'Taranto għall-ewwel darba, f'Ottubru 2016, tinġieb "Spartan Race" (ġirja Spartana), l-

iktar sfida ta' ostakoli famuża fid-dinja. Din il-ġirja attirat 12 000 atleta u, għal investiment 

reġjonali ta' biss EUR 35 000, iġġenerat dħul rekord f'jumejn. X'kien is-sigriet ta' dan is-

suċċess? Il-wirt li ħalliet Sparta lid-dixxendenti tagħha: l-ispirtu ta' dawk li ma jaqtgħu 

qalbhom qatt u li jaffaċċjaw id-diffikultajiet filwaqt li jżommu lill-komunità soda, kumpatta 

bħala falanġi Spartana. 

Fi tmiem il-laqgħa, Alessandro Marescotti, President tal-Peacelink, issottometta fajl li fih 

serje ta' aġġornamenti xjentifiċi dwar bosta punti fil-kawża tal-ILVA. Dan jinkludi t-tossiċità 

għolja ta' partikuli dannużi attwali f'Taranto u l-impatt tagħhom fuq l-IQ tat-tfal ta' Tamburi, 

kif ukoll iż-żieda fir-riskju ta' attakki tal-qalb u puplesiji fil-jiem b'ħafna riħ (speċjalment bejn 

is-7.00 u d-9.00), n-nuqqas ta' applikazzjoni tas-sanzjonijiet għal nuqqas ta' konformità mar-

rekwiżiti tal-AIA, li l-iskadenzi għalihom kienu estiżi permezz ta' Digriet tal-Gvern. 

 

19 ta' Lulju 2017 (filgħodu) 

Id-delegazzjoni ntlaqgħet mid-Direttur tar-raffinerija Remo Pasquali, mill-Kap tar-

Relazzjonijiet Istituzzjonali ENI, Francesco Manna u minn Eugenio Lopomo, il-Kap tal-

Proġett Tempa Rossa (iż-żona tal-Alto Sauro fil-qalba tal-Basilikata). Qabel iż-żjara virtwali 

(peress li l-interventi kollha ppjanati bħalissa huma fuq il-karta) ingħataw żewġ sommarji 

qosra fuq l-istandards tas-sigurtà u dawk ambjentali, ħarsa ġenerali lejn it-territorju tar-

raffinerija u lejn il-punti ewlenin tal-proġett Tempa Rossa. 

Rigward ir-raffinerija: 

 Iż-żoni rilevanti jokkupaw erja ta' madwar 275 ettaru fil-qasam industrijali, maqsuma 

f'żewġ partijiet mit-triq prinċipali (Statale) 106: il-parti ta' fuq tinkludi l-impjanti u l-parti 

ta' isfel tinkludi l-wesgħa fejn jinħażen il-prodott mhux maħdum, dak nofsu lest u dak 

lest. Il-fabbrika tinsab fl-istess sit bħall-ILVA, li ġe kklassifikat bħala sit industrijali ta' 

interess nazzjonali; 

 iż-żona ta' ħdejn il-baħar, li tikkonsisti f'moll, hija soġġetta għal konċessjoni statali; 

għandha erba' rmiġġi: dawk interni għall-vapuri sa 15-il elf tunnellata, u dawk esterni 

għall-vapuri ta' mhux aktar minn 30 elf tunnellata;  

 ir-raffinerija tipproċessa żejt mhux raffinat li jinġieb bil-bastimenti minn depożiti minn 

barra l-Ewropa, jew permezz ta' pipeline minn Val d'Agri, fil-Bażilikata; għandha wesgħa 

ta' 135 tank tal-ħażna taż-żejt mhux raffinat, prodotti nofshom lesti u lesti; 

 għandha kapaċità ta' 6.5 miljun tunnellata fis-sena; dan se jibqal-istess meta l-proġett 

Tempa Rossa ikun tlesta; il-prodotti ewlenin huma: il-propan, il-butan, taħlita ta' LPG, 

petrol, gażojl, karburanti tal-ġettijiet,żjut kombustibbli u asfalt; 

 impjant huwa ċċertifikat skont l-Istandard Internazzjonali ISO14001 u kiseb 

reġistrazzjoni tal-EMAS, skont ir-Regolamenti (KE) Nru. 761/2001 u (KE) Nru. 196/06; 
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Data statistika essenzjali: 

 433 impjegat tal-ENI (data aġġornata fit-30 ta' Ġunju) b'massimu ta' 600 ħaddiem 

awżiljarju kuljum, għadd li jista' jaqbeż l-1000 matul "shutdowns" ġenerali għall-

manutenzjoni (peż. 1500, xahrejn ilu għal 50 jum); 

 investimenti fil-perjodu ta' bejn l-2011 u l-2014: EUR 150 miljun; u 102 miljun oħra 

għall-2015-18, mingħajr Tempa Rossa. 

Introduzzjoni għall-proġett Tempa Rossa (TR): 

Id-depożitu Tempa Rossa ġie skopert fl-1989 minn Fina (kumpanija Belġjana li mbagħad ġiet 

assorbita mill-kumpanija Franċiża Total); Fl-2002, Total kisbet sehem ta' 25 % fiċ-ċessjoni ta' 

Gorgoglione, li kienet tal-ENI. fl-2002, din kisbet iċ-ċessjoni tas-sehem ta' 25 %, miżmum 

minn Eni, Iċ-ċessjoni hija msemmija għall-muniċipalità fejn tinsab Tempa Rossa, fir-reġjun 

tal-Lucania (issa l-Bażilikata), li qabel kienet tal-briganti. Iż-żejt estratt minn hawn huwa 

għalhekk 50 % proprjetà tat-Total, 25 % tax-Shell u 25 % tal-kumpanija Ġappuniża Mitsui. 

Iż-żejt mhux raffinat tal-Val d'Agri jasal fir-raffinerija ta' Taranto, permezz tal-pipeline taż-

żejt eżistenti, twil 136 km (96 km fil-Bażilikata), tal-kumpanija S.O.M. (ikkontrollata mill-

Eni għal 70 % u mix-Shell għal 30 %). It-Total se tibni konnessjoni, twila 8 km, miċ-ċentru 

taż-żejt TR sal-pipeline. Il-raffinerija ta' Taranto nbniet fl-1964 minn Shell Italiana, li 

ġġestietha sal-1975, meta għaddiet f'idejn il-kumpanija Agip Petrol. Agip Petrol saret ENI 

S.p.A. fl-2003. 

Il-proġett TR huwa biss proġett loġistiku, u ma jaffettwax iċ-ċiklu normali tar-raffinerija. 

F'termini wesgħin, huwa magħmul minn: 

 Il-kostruzzjoni ta' żewġ tankijiet ġodda b'kapaċità totali ta' 180 elf metru kubu (120 u 60 

rispettivament) u l-estensjoni tal-moll eżistenti, li huwa twil 2 km, b'madwar 515-

il metru, bil-bini ta' pjattaforma tal-irmiġġ għat-tankers taż-żejt fil-fażi tat-tagħbija; 

 Xogħlijiet anċillari oħrajn: kamra tal-pompi ġdida għat-trasport taż-żejt, linji ġodda ta' 

trasport mit-tankijiet għall-moll, sistema ta' trattament u rkupru tal-fwar li joħroġ waqt it-

tagħbija tal-vapur u impjant tat-tkessiħ minn qabel taż-żejt mhux maħdum li t-

temperatura ta' 60°C tiegħu fir-raffinerija, trid titniżżel biex ikun jista' jinħażen fit-

tankijiet); 

 Il-proġett huwa konformi mad-Deċiżjoni Nru 121 tal-Kumitat Interministerjali għall-

Ippjanar Ekonomiku (CIPE) tal-21 ta' Diċembru 2001, li tawtorizza d-depożitu TR u l-

pjan reġjonali għall-enerġija u l-ambjent (PEAR). Huwa wkoll ċertifikat EMAS u 

ISO 14001. 

 Il-proġett għandu l-permessi kollha meħtieġa għall-ambjent u s-sigurtà. Il-proċedura tal-

Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) ntemmet fl-2011 bid-digriet ta' awtorizzazzjoni 

ambjentali integrata (AIA) maħruġ mill-Ministeru Taljan għall-Ambjent, b'ħames 

dispożizzjonijiet, li ġew issodisfati kollha qabel ma bdiet il-kostruzzjoni. Minn 

Ġunju 2015, għaddej il-proċess għall-awtorizzazzjoni unika (AUA) mingħand il-
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Ministeru għall-Iżvilupp Ekonomiku (MISE); fl-2013, il-proġett irċieva l-opinjoni 

pożittiva tal-Kumitat Tekniku Reġjonali (CTR) għall-ħruġ tal-awtorizzazzjoni tal-

fattibbiltà1;  

 proċeduri oħrajn ta' awtorizzazzjoni pendenti: konċessjoni statali għall-estensjoni tal-

moll, il-permess għall-bini ta' "utilitajiet" li s'issa ġie miċħud mill-one-stop shop tal-

attivitajiet produttivi (SUAP) tal-Muniċipalità ta' TA;  

 l-aspetti ewlenin tal-kompatibbiltà ambjentali u miżuri ta' mitigazzjoni, għall-

emissjonijiet fl-arja: l-applikazzjoni tal-aqwa tekniki disponibbli (BAT), b'attenzjoni 

partikolari għas-siġilli doppji fuq il-pompi u s-soqfa li jżommu fil-wiċċ tat-tankijiet, 

għall-impjant il-ġdid tal-irkupru tal-fwar b'sistema ta' kombustjoni finali li tipprovdi 

effiċjenza ta' tnaqqis tal-komposti organiċi volatili (KOV) ta' 99.5 % u l-intergrazzjoni 

mal-pjan ta' monitoraġġ tal-arja ambjentali kif ukoll tan-netwerk mal-unità ta' kontroll 

ARPA Puglia għall-ożonu2; bħala protezzjoni tar-riżorsi tal-ilma, hemm ippjanati: sistemi 

ta' tkessiħ b'ċirkwit magħluq, sabiex jiġi evitat it-teħid tal-ilma tal-baħar; il-ġbir u l-

irkupru tal-ilma tax-xita mill-pjattaforma l-ġdida; il-konnessjoni tad-dranaġġ mal-impjant 

tat-trattament tar-raffinerija; għall-ħamrija u s-saff ta' taħt, hemm ippjanati attivitajiet ta' 

restawr u kostruzzjoni ta' tankijiet b'qiegħ doppju; għas-sedimenti u għall-ekosistema tal-

baħar, hemm sensiela ta' miżuri qabel, waqt u wara l-operazzjoni; kontra l-istorbju, it-

tnaqqis tal-emissjonijiet tal-ħsejjes, pereżempju għat-tqegħid tal-arbli tal-moll; 

 Hemm previst pjan speċifiku ta' monitoraġġ għall-ħabitat u l-ispeċijiet madwar ir-

raffinerija, li jaqgħu fin-netwerk ta' Natura 2000; biex jitħares il-pajsaġġ, l-art tat-tankijiet 

il-ġodda se titbaxxa, mhux se joħroġ fwar mit-torrijiet tal-impjant tat-tkessiħ u se jsiru 

xogħlijiet biex jittaffa l-impatt viżiv u biex il-pajsaġġ jiġi żviluppat mill-ġdid; 

 L-ispiża tal-investiment se tkun ta' EUR 300 miljun imqassmin kif ġej: 30 għall-

inġinerija, 105 għax-xiri tal-materjal u 165 għax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni; 

 Wara l-ħruġ tal-AUA, ix-xogħol għandu jdum madwar 24 xahar u se jintużaw 250 

ħaddiem kuljum b'massimu ta' 460 ħaddiem 

 Ġew proposti erba' interventi ta' kumpens: ix-xiri ta' karozzi tal-linja bi fjuwil tal-metan u 

l-installazzjoni ta' pannelli solari fuq il-bini fil-belt ta' Taranto; l-iżvilupp u l-promozzjoni 

ta' MarTa (Mużew Arkeoloġiku Nazzjonali ta' Taranto); u l-iżgurar u l-iżvilupp mill-ġdid 

                                                 
1 L-AUA hija miżura ambjentali unika b'rabta ma' kwistjonijiet ambjentali, introdotta mil-Liġi Nru 35/12 u mid-

Digriet Presidenzjali Nru 59 tat-13 ta' Marzu 2013. Hija tinkludi f'permess wieħed għadd ta' awtorizzazzjonijiet 

ambjentali differenti previsti mil-leġiżlazzjoni tas-settur, bħad-Digriet Leġiżlattiv Nru 152/06. Is-CTR, stabbilit 

taħt id-Direttorat Reġjonali tat-Tifi tan-Nar, is-Salvataġġ Pubbliku u d-Difiża Ċivili, huwa korp konsultattiv 

reġjonali dwar kwistjonijiet ta' prevenzjoni ta' nirien. B'mod partikolari, huwa jevalwa proġetti li jaqgħu taħt l-

ambitu tal-proċeduri għall-ħruġ ta' ċertifikati ta' prevenzjoni tan-nirien għal siti industrijali. Inħoloq bid-Digriet 

Leġiżlattiv 334/99 li ttraspona d-Direttiva 96/82/KE (l-hekk imsejħa Seveso II) dwar il-kontroll ta' perikoli ta' 

aċċidenti kbar fl-użu ta' sustanzi perikolużi. Id-Digriet Leġiżlattiv 105/2015, fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 

2012/18/UE (magħrufa bħala Seveso III) ħassar id-Digriet Leġiżlattiv 334/99 minn Lulju 2015. 

2 F'konformità mal-VIA AIA tas-27 ta' Ottubru 2011, se jiġu kkumpensati mhux biss is-36 tunnellata ta' 

emissjonijiet fis-sena previsti fil-proġett inizjali għall-ħażna u t-tagħbija ta' Tempa Rossa, iżda bis-saħħa tat-

teknoloġiji innovattivi għall-irkupru tal-fwar tal-idrokarburi użati għat-tagħbija tat-tankers,  anki bilanċ finali ta' 

28 tunnellata ta' emissjonijiet fis-sena tal-KOV tar-raffinerija inqas meta mqabbel mas-sitwazzjoni ta' qabel l-

operazzjoni, bi tnaqqis totali ta' 64 tunnellata fis-sena. 
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tal-Palazzo di Governo (Prefettura) u l-istitut tal-mużika Paisiello. 

Wara l-preżentazzjoni, F. Manna tenna li ENI għandha l-permessi kollha u l-opinjonijiet tal-

korpi tekniċi tal-korpi kompetenti kollha u li n-nuqqas tal-AUA huwa dovut biss għal 

pożizzjoni politika tar-Reġjun tal-Puglia, li ma kkonfermax il-ftehim.1  

Waqt iż-żjara ħarġu dettalji operattivi dwar l-impjanti ewlenin, bħat-"thermal cracking" 

(proċess ta' dekompożizzjoni bis-sħana tal-gażolji t-tqal); jew, fil-proċess għall-idroġenu, l-

unità Claus ta' konverżjoni tas-sulfur tal-idroġenu (H2S) f'kubrit elementari u l-hekk imsejħa 

passaturi molekulari, li jippurifikaw l-idroġenu mill-fjuwils tal-gass tar-raffinerija; jew it-torċi 

tar-raffinerija (tlieta f'Taranto). F'każ ta' emerġenza jaħarqu l-gassijiet għar-rimi tar-raffinerija 

u xi tankijiet ta' ħażna taż-żejt mhux maħdum (imwassal mill-pipeline jew mill-kanal ta' taħt 

il-baħar konnessa mat-tankers fil-Mar Grande). B'hekk ġiet deskritta aħjar it-topografija tal-

impjanti eżistenti (mifrudin mill-wesgħa tat-tankijiet mit-triq prinċipali 106), b'mod 

partikolari l-pjanta tal-pipeline midfun, li kif jaqbeż għolja, jinżel f'nisġa ta' pajpijiet li tinfirex 

'l isfel biex twassal iż-żejt mhux maħdum fit-tankijiet. Il-pjan direzzjonali għall-miżuri li 

għandhom jittieħdu għall-implimentazzjoni tal-proġett TR ġie ċċarat. Bl-eċċezzjoni tat-tindif 

kontinwu tal-ħamrija, dawn il-miżuri għadhom jeżistu biss fuq il-karta. B'mod partikolari, l-

istrutturi l-ġodda għal: linja ta' trasport taż-żejt mhux maħdum, kamra tal-pompi u sistema ta' 

tkessiħ, tankijiet bi struttura simili għal dawk diġà viżibbli (diga ta' ritenzjoni, għatu li jżomm 

f'wiċċ l-ilma, qiegħ doppju, sistema ta' tifi bir-ragħwa), kif ukoll il-pjattaforma futura, 

mgħammra għal vapuri sa 46 elf tunnellata (li flimkien maż-żieda fil-veloċità ta' tagħbija- 

minn 1000 għal 3000 m3/siegħa-, se tnaqqas il-ħin u r-riskji ta' waqfien tal-vapuri fil-port ta' 

Taranto). Bl-istess mod, se jiġu applikati l-aqwa tekniki disponibbli għall-impjant il-ġdid tal-

irkupru tal-fwar, bi tnaqqis finali ta' 99.5 % tal-fwar. 

Fl-aħħar nett, f'termini ta' loġistika, in-nuqqas f'Taranto ta' aċċess għal binarji tal-ferroviji jew 

pipelines alternattivi huwa rilevanti ħafna. F'termini ta' ċirkwit ta' distribuzzjoni tal-prodott 

tar-raffineriji, dan jimplika li hemm biss alternattiva waħda għal trasport permezz ta' 

bastiment: dak bit-triq, jiġifieri bil-bawżers. Din l-ipoteżi dan l-aħħar tidher li qed tissaħħaħ 

aktar jekk il-MISE jilqa' t-talba tal-impriża konġunta "Gorgoglione" li tittrasporta ż-żejt mhux 

maħdum kollu ta' kuljum prodott f'T.R. b'250 bawżer kuljum, lejn il-maħżen tal-ENI ta' 

Pomezia (Lazio) jew il-Calabria. Dan ġie diskuss f'laqgħa li saret dan l-aħħar f'Ruma 

(18 ta' Lulju) bejn il-Presidenza tal-Kunsill u l-kapijiet tal-ENI, li qed jittamaw li jisfruttaw 

id-depożiti tat-T.R. mit-tieni kwart tal-2018 (anki jekk ir-Reġjun tal-Bażilikata, imdejqa, 

talbet lill-MATTM proċedura speċifika ta' VIA2). Fil-fatt, ir-raffinerija ta' TA diġà tgħabbi 

                                                 
1 Il-Gvern ħa r-responsabbiltà tal-fajl Tempa Rossa wara li naqas milli jilħaq ftehim mar-Reġjun, li ma aċċettax 

il-proġett fin-naħa ta' Taranto wara l-vot kuntrarju tal-Kunsill Reġjonali, li fil-fehma tiegħu l-impatt ambjentali 

f'belt diġà affettwata mill-preżenza tal-Ilva, ikompli jaggrava. U Total, li tmexxi d-depożitu fil-Bażilikata max-

Shell u ma' Mitsui, talbet il-permess biex ma tkomplix tittrasporta ż-żejt mhux raffinat fir-raffinerija ta' Taranto 

mill-pipeline ta' Val d'Agri iżda fl-impjanti ta' Ruma u ta' Falconara Marittima permezz ta' għexieren ta' 

bawżers kuljum. Ara l-artikoli f'Sole 24 Ore tat-2 ta' Settembru 2017 u tat-12 ta' Settembru 2017. Sena mill-

aħħar "le" tar-Reġjun tal-Puglia għall-wasla taż-żejt mhux raffinat tal-Bażilikata fir-raffinerija ta' Taranto, ir-

Raffineria di Roma Spa, kumpanija sussidjarja ta' TotalErg ressqet applikazzjoni quddiem il-Ministeru tal-

Ambjent biex tikseb il-permess għat-trasport taż-żejt mhux raffinat minn Corleto Perticara permezz ta' bawżers 

għal Ruma, lejn iċ-ċentru loġistiku fejn l-attività tar-raffinar twaqqfet fl-2012 u baqgħu biss l-attivitajiet ta' ħżin 

ta' prodotti taż-żejt lesti. Iż-żejt se jasal f'Ruma u wara jintbagħat bil-pipeline taż-żejt eżistenti, fil-bagi tat-

tagħbija konnessi mad-Dipartiment Kostali ta' Fiumicino. Għal dan ir-Raffinerija di Roma S.p.A. ħejjiet Studju 

Ambjentali Preliminari biex juri li l-proġett mhux se jkollu impatti negattivi sinifikanti u li għalhekk mhux se 

jkun hemm bżonn tal-VIA. Ara l-artikolu tal-Gazzetta del Mezzogiorno tal-1 ta' Settembru 2017 
2Ara La Repubblica dated 3 October 2017 
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madwar 600 bawżer kuljum ta' prodotti lesti biex tqassamhom lill-kumpaniji taż-żejt fin-

Nofsinhar tal-Italja (Puglia, Bażilikata, Campania, Calabria u Molise).  

L-aħħar seduta ta' smigħ fil-Prefettura. 

Daniela Spera, l-awtriċi ta' żewġ petizzjonijiet fuq il-proġett TR, iffukat l-intervent tagħha 

fuq il-petizzjoni 1107/2011, ippreżentata f'isem il-Kumitat Legamjonici. B'mod partikolari 

ffukat fuq l-aħħar CM (is-sitt waħda) tat-30 ta' Ġunju 2017, li fiha l-Kummissjoni tirrepeti l-

leitmotiv tagħha "attwalment, anki jekk ma rriżulta ebda ksur tad-Direttivi 2012/18/UE 

(Seveso), 2010/75/UE (emissjonijiet industrijali), 2001/42/KE (valutazzjoni ambjentali 

strateġika) u 2011/92/UE (valutazzjoni tal-impatt ambjentali)", is-sitwazzjoni se tkompli tiġi 

ssorveljata". 

B'referenza għall-ispezzjoni li għamlet id-delegazzjoni fuq il-post, il-petizzjonanta enfasizzat: 

"Żgur li dawn it-tankijiet perikolużi għall-popolazzjoni u li jinsabu maġenb triq traffikuża 

ħafna impressjonawkom xi ftit jew wisq. Aħna dan irrapportajnieh lill-Kummissjoni fil-

kuntest tar-rispett tad-Direttiva Seveso. Sirna nafu b'hekk li l-unika miżura li l-Italja trid tieħu 

f'każ ta' inċident hija l-installazzjoni ta' pannelli elettroniċi partikolari. Il-kwistjoni 

fundamentali fil-fatt hija r-rispett tad-distanzi ta' sigurtà, li lanqas fil-leġiżlazzjoni Ewropea 

mhuma ċari. Bl-istess mod li t-traffiku marittimu fil-Port ta' Taranto (il-proġett TR jipprovdi 

għal żieda annwali ta' 90 tanker) se jwassal għal żieda fit-tniġġis kemm tal-Mar Grande kif 

ukoll tal-Mar Piccolo, dan se jaffettwa wkoll l-elettriku li huwa fornit mill-istazzjoni tal-

ippumpjar tal-ILVA. 

Id- Direttiva Seveso tipprovdi li l-amministratur għandu jipprovdi lill-Kumitat Tekniku 

Reġjonali r-rapport finali dwar is-sigurtà tal-impjant mill-inqas sitt xhur qabel jibdew ix-

xogħlijiet. Il-CTR, sal-lum, għadu jgħidilna li l-ENI għadha ma bgħatitux u mhuwiex rekwiżit 

teoriku. Meta wieħed jaħseb li f'Taranto seħħew mill-inqas żewġ każijiet ta' trombi tal-arja, 

ikkalkulajna li l-impjanti mhumiex se jirreżistu għal qawwa tar-riħ ikbar minn 97.2 km/siegħa 

(tromba tal-grad F2 għandha qawwa ta' bejn 180/250 km/siegħa)-u din mhijiex xi ipoteżi 

fantaxjentifika!   

Rigward il-prodotti tas-sajd u, b'mod partikolari l-molluski, staqsejna lill-Kummissjoni 

tinvestiga l-miżuri nazzjonali, f'każ ta' kontaminazzjoni tal-ħut, u wkoll, jekk is-servizzi tagħha 

setgħux jikkonferma l-implimentazzjoni sħiħa tal-Ordni ta' qerda tal-molluski bivalvi fil-Mar 

Piccolo. Rigward l-ewwel punt, ingħatajna tweġibiet evażivi, peress li l-Kummissjoni tidher li 

hija aktar imħassba dwar l-impatt tat-tniġġis fuq is-suq f'termini ta' kummerċjalizzazzjoni tal-

prodotti, milli fuq it-tniġġis, li fih innifsu huwa inaċċettabbli. Rigward it-tieni punt, id-

dikjarazzjonijiet ta' uffiċjal pubbliku fil-kawża "ambjent mibjugħ bl-irħis" ikkonfermaw is-

suspetti tagħna, jiġifieri li 141 tunnellata biss mill-20 elf tunnellata ta' maskli kkontaminati 

bid-diossina u l-poliklorbifenil żgur inqerdu1. 

L-aħħar iżda mhux l-inqas, id-dritt taċ-ċittadin li jaċċessa l-informazzjoni dwar is-saħħa u l-

ambjent. Staqsejna diversi drabi lill-ASL ta' Taranto (Dipartiment tal-Prevenzjoni) għal 

kopja tar-rapporti tat-testijiet u tar-riżultati tal-analiżijiet tal-kampjuni li saru fuq il-molluski 

qabel l-2008 u fis-sentejn bejn l-2014 u l-2015. Ir-rapporti ksibnihom biss wara li tlabna l-

medjazzjoni tal-Kummissjoni, u sal-lum għadna qed nistennew ir-riżultati tal-analiżijiet. 

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

_petrolio_da_tempa_rossa_a_roma-177289422/  
1 Ara l-artikolu tal-Gazzetta del Mezzogiorno tat-28 ta' Ġunju 2017 

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

fantasma.html 

http://dir.va/
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/904872/cozze-alla-diossina-il-giallo-su-20mila-tonnellate-fantasma.html
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/904872/cozze-alla-diossina-il-giallo-su-20mila-tonnellate-fantasma.html
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Għaldaqstant qed nitolbu lill-Kumitat għall-petizzjonijiet tal-PE sabiex jiffoka fuq dan in-

nuqqas kroniku tal-awtoritajiet responsabbli mill-għoti ta' informazzjoni dwar l-ambjent liċ-

ċittadini, li fil-fehma tagħna, huwa ksur sistematiku tal-Konvenzjoni ta' Aarhus.1 

 

Antonia Battaglia, introduċiet l-aspetti tal-proġett ENI T.R. li anki Peacelink ilha ssegwi 

kontinwament mill-2015, fejn tat lill-Kummissjoni Ewropea, bi qbil ma' COVA Contro 

(assoċjazzjoni ta' volontarjat ambjentali tal-Bażilikata), sensiela sħiħa ta' data li turi li fil-

Bażilikata l-istrati u l-katina alimentari diġà huma kkontaminati. It-tweġiba tal-Eżekuttiv ta' 

Brussell, sfortunatament sal-lum għadha pjuttost vaga. Quddiem il-kawtela żejda tal-

Kummissjoni biex tirrikonoxxi l-possibbiltà ta' ksur miċ-ċentru taż-żejt ENI tar-regolamenti 

Ewropej dwar l-ambjent u s-saħħa, Peacelink u Cova contro bagħtu materjal ġdid biex 

jiċċaraw għadd ta' kwistjonijiet ambjentali pendenti. 

Luciano Manna (Peacelink) insista fuq in-nuqqas ta' ppubblikar u trasparenza tar-riżultati 

tal-verifiki li saru fis-siti tal-ENI mis-sistema tan-netwerk ISPRA/ARPA. B'mod partikolari, l-

aħħar spezzjoni tal-ISPRA, li saret f'Mejju 2016, ġiet ippubblikata fis-sit tal-Ministeru, 13-

il xahar wara: fit-2 ta' Lulju 2017! U d-dewmien huwa kkaratterizzat minn sensiela ta' 

nuqqasijiet ta' konformità. Fil-fatt il-mistoqsijiet imqajma mill-ISPRA waqt l-ispezzjoni ta' 

Mejju, ġew irreġistrati biss f'Novembru 2016. Wara t-tweġibiet tal-ENI, fit-

22 ta' Diċembru 2016 l-ISPRA bagħtet ir-riżultati lill-ARPA (inkarigata mill-abbozz tar-

rapport). U r-rapport tal-ARPA jiżvela nuqqasijiet jew kontradizzjonijiet li mhux ta' min 

wieħed jinjorahom. Għall-mistoqsija: kemm-il valvola tas-sigurtà hemm biex jevitaw it-tixrid 

mit-tankijiet? It-tweġiba tal-ENI kienet: 23 għal 130 tank. L-ARPA innotat ukoll in-nuqqas 

totali ta' "kalzetti" fuq is-sistema tas-saqaf tat-tankijiet li jżomm f'wiċċ l-ilma u li jintużaw 

biex irażżnu l-emissjonijiet tal-irwejjaħ. Anki fuq il-mollijiet fejn iseħħu t-tagħbija u l-ħatt 

mill-vapuri, m'hemmx sistema ta' twissija ta' emissjoni ta' H2S u KOV oħrajn, li huma komuni 

ħafna waqt li l-vapuri jkunu marbuta. Rigward l-ilma ta' taħt l-art li suppost jinġibed u jiġi 

ppurifikat qabel jintrema fil-baħar, id-diskrepanza bejn ir-rapport tal-ARPA u d-

dikjarazzjonijiet tal-ENI hija kbira ħafna. L-ARPA sabet sustanzi niġġiesa fid-drejnijiet għall-

baħar, l-ENI wieġbet li l-impjanti tagħha kienu qed jaħdmu perfettament fl-istess data u ħin 

tal-kontrolli tal-ISPRA. Għalkemm il-Ministeru tenna li s-sustanzi niġġiesa żgur ġejjin mid-

drejnijiet tar-raffinerija. 

Angelo Cannata, President ta' Le Sciaje, enfasizza li l-assoċjazzjoni kulturali tiegħu tipprova 

toħloq strumenti ta' parteċipazzjoni attiva fil-Governaza tal-Belt, billi tiffoka mhux biss fuq it-

trobbija tal-maskli (hemm 30 azjenda Tarantina attivi fil-Mar Piccolo), iżda b'mod ġenerali 

fuq il-kwalità tal-ħajja, it-tqassim mill-ġdid tal-ġid marbut mar-riżorsi tal-belt u fuq il-

problemi tax-xogħol. L-impjieg ma jdurx esklużivament madwar l-industrija tal-ħadid u tal-

azzar, minħabba li d-data dwar xogħol mhux iddikjarat turi numru eċċessiv ta' ħaddiema 

mhux iddikjarati li jitħallsu "minn taħt". Għalkemm Taranto hija f'nofs triq bejn Lecce u 

Matera, hija deskritta bħala komunità urbana fi kriżi industrijali sħiħa, mingħajr ma jitqies li 

l-kriżi tolqot ukoll id-dimensjoni kulturali u turistika tal-belt. L-assoċjazzjonijiet tat-territorju 

għalhekk jitolbu lill-Kumitat għall-petizzjonijiet biex jappoġġja mhux biss l-approċċ ta' 

sanzjonar, iżda anki l-ħolqien ta' prattiki alternattivi ta' żvilupp tal-ekonomija ekoloġika u 

soċjali, li jaqdu l-interessi tal-komunità lokali, aktar milli jobdu l-loġika tal-investimenti 

nazzjonali u multinazzjonali fis-settur tal-azzar. 

                                                 
1 Ara wkoll il-Komunikazzjoni bil-miktub tad-19 ta' Lulju 2017 tal-Kumitat Legamjonici lill-Kumitat għall-

Petizzjonijiet 
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Fi tmiem il-jum iddedikat lill-ENI, id-direttur tar-raffinerija, Remo Pasquali, flimkien mal-

uffiċjal kap eżekuttiv Carlo Guarrata, u l-Kap tar-Relazzjonijiet Istituzzjonali Francesco 

Manna, wieġbu għall-mistoqsijiet ta' kjarifika u dettalji, li sarulhom mid-delegazzjoni dwar 

id-data u l-informazzjoni pprovduti miċ-ċittadini. F'dan ir-rigward, jenħtieġ li ssir distinzjoni 

bejn l-installazzjonijiet tar-raffinerija, il-pipelines u l-moll eżistenti, u l-proġett loġistiku 

futuristiku Tempa Rossa. 

Premessa dwar it-traffiku marittimu fil-port ta' Taranto: studju fl-2015, kien jindika preżenza 

ta' 730 vapur, filwaqt li fl-2016, l-istudju żvela tnaqqis ta' 50 % bi 350 unità biss. 

Il-faċilitajiet tar-raffinerija 

 Spezzjonijiet AIA ordinarji fuq is-sit għall-impjant eżistenti, li jsiru fuq bażi annwali 

(Novembru 2015, Mejju 2016, Mistoqsija 3 2017 — id-data għadha mhix magħrufa) qatt ma 

ħarġu twissijiet ambjentali sinifikanti. Minflok, huma għamlu suġġerimenti għal titjib tas-

sikurezza li l-ENI għandu jwettaq waħdu, pereżempju billi jkunu konformi mar-regolamenti 

għal impjanti ta' kombustjoni kbar (b'effett mill-1 ta' Jannar 2016). 

Għall-ilmenti tad-delegazzjoni dwar sensiela ta' nuqqasijiet u ksur li ħarġu waqt l-aħħar żjara 

ta' spezzjoni tal-ISPRA, il-kapijiet tal-ENI wieġbu li: 

 Dawn iż-żjarat jirrigwardaw l-aġġornamenti tal-AIA għar-raffinerija u mhux il-

proġett TR Bħalissa għaddejja r-reviżjoni tal-AIA, għalhekk l-ENI qed tistenna li 

tissejjaħ il-Konferenza tas-Servizzi prevista mil-liġi Taljana dwar is-simplifikazzjoni 

amministrattiva; 

 Is-sejbiet tal-ISPRA huma biss suġġerimenti għal titjib, li l-ENI qed tlesti li tadotta 

permezz ta' teknoloġiji ġodda; 

 Rigward, pereżempju, il-kalzetti (tagħmir imfassal biex inaqqas l-emissjonijiet tal-

KOV mill-parti ta' fuq tat-tankijiet b'saqaf li jżomm f'wiċċ l-ilma), tliet snin ilu l-ENI 

bdiet minn jedda programm biex tqiegħed dawn il-kalzetti fit-tankijiet kollha; b'75 % 

minnu diġà mwettaq, il-programm se jitlesta sal-2018; 

 Rigward il-valvoli tas-sigurtà (biex tiġi evitata l-pressjoni żejda), dawn ġew installati 

kompletament. In-nuqqas irrapportat jirrigwarda lill-valvoli awtomatiċi li wara li 

jsaffu l-ilma tax-xita, iwassluh fis-sistema tad-drenaġġ (u b'hekk jiġi evitat li s-saqaf li 

jżomm fil-wiċċ jgħereq). 18-il xahar ilu l-ENI bdiet tarma dawn il-valvoli awtomatiċi 

fuq it-tankijiet kollha. Għaldaqstant mhux rekwiżit iżda rakkomandazzjoni biex 

jitlesta programm li nbeda b'mod volontarju. 

 Rigward il-kapaċità ta' qbid tal-emissjonijiet waqt it-tagħbija u l-ħatt fuq il-moll, din 

hija kompletament żgurata; il-kumment tal-ISPRA jirreferi għall-possibbiltà li jiġu 

rreġistrati b'mod awtomatiku l-emissjonijiet fl-atmosfera tal-punt ta' emissjoni S6 (l-

impjant tal-irkupru tal-fwar tal-moll għat-tagħbija tal-vapuri), li jiġi attivat biss f'każ 

ta' waqfien tar-raffinerija. F'din il-kundizzjoni r-Raffinerija ma tistax tirkupra l-fwar 

tat-tagħbija tal-vapuri bis-sistema ta' "blow down" tar-raffinerija nfisha (possibbiltà 

prevista għal massimu ta' 40 jum fis-sena). Matul dawn l-aħħar tliet snin, ir-raffinerija 

qatt ma kienet f'din il-kundizzjoni. Ġie speċifikat fl-aħħar nett li bħala prekawzjoni 

f'kundizzjonijiet normali l-punt ta' emissjoni S6 jiġi mblokkat bi "flanġ solidu" 
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(flangia cieca), bħala miżura ta' prekawzjoni. L-attivazzjoni tirrikjedi l-intervent ta' 

operatur. Dan isir skont proċedura speċifika li tiddeskrivi fid-dettall l-operazzjonijiet 

ta' monitoraġġ u reġistrazzjoni meħtieġa mill-awtorizzazzjoni fis-seħħ. Barra minn 

hekk, sistema ġdida ta' rkupru tal-fwar mal-moll għar-raffinerija qiegħda fl-istadji ta' 

ppjanar. Ladarba din is-sistema tkun qed titħaddem, din se tisboq il-mod attwali ta' 

ġestjoni tal-operazzjonijiet ta' rkupru tal-fwar tat-tagħbija ta' prodotti u ta' żejt mhux 

maħdum ta' Val d'Agri. 

 Fir-rigward tar-riskji ta' tixrid ta' żejt mill-vapuri rmiġġjati mal-moll jew f'każ ta' 

ħabta bejniethom, it-tnejn huma minimi: kemm minħabba li l-vapur jingħata 

assistenza kontinwa, minbarra mis-sistema ta' prevenzjoni (uffiċjali tat-tifi tan-nar), 

minn kumpaniji terzi speċjalizzati, li permezz ta' ħaddiema u mezzi jipproteġu ż-żona 

tal-baħar sabiex jindirizzaw kull tip ta' emerġenza; u min-naħa l-oħra, għaliex l-

awtorità tal-port u l-uffiċċju tal-kaptan tal-port, li jissorveljaw it-traffiku kollu fil-Mar 

Grande, huma estremament stretti fl-imblukkar ta' aċċess jew ittrakkar tal-bastimenti 

jekk il-kundizzjonijiet tat-temp ma jkunux xierqa, irrispettivament mill-ħtiġijiet tar-

raffinerija; 

 Ir-raffinerija bħala impjant ta' riskju għoli teħtieġ AIA u pjanijiet ta' emerġenza 

esterni u interni, konformi mad-Direttiva Seveso. Dawn huma dokumenti li 

jiddeskrivuha fid-dettall fil-mument li tibda topera u jirrikjedu għalhekk 

aġġornamenti kontinwi. Għal dan il-għan, il-leġiżlazzjoni Taljana tipprovdi proċess 

ta' reviżjoni twil li jgħalaq b'AIA ġdida u pjanijiet oħrajn ta' emerġenza. Jekk waqt l-

ispezzjonijiet jirriżulta li hemm possibbiltajiet ġodda biex titjieb il-prestazzjoni 

ambjentali, il-korp ta' kontroll jissuġġerixxi l-BATs xierqa lill-ENI permezz ta' 

rakkomandazzjoni, u wara li jintemm il-proċess ta' reviżjoni biss ikunu jistgħu 

jinbidlu f'rekwiżiti ġodda tal-AIA. Għaldaqstant rakkomandazzjoni tal-ISPRA ma 

tfissirx rekwiżit tal-AIA (anki jekk l-opinjoni pubblika ġeneralment tħawwad waħda 

mal-ieħor); 

 Il-pjan ta' emerġenza attwali tfassal abbażi tar-Rapport ta' Sigurtà tal-2012, taħt il-

patroċinju tal-Prefettura li tikkoordina lill-korpi ta' kontroll kollha. Ir-Rapport ta' 

Sigurtà tal-2015 wasal biex jitlesta u jiġi analizzat, u kif tintemm din il-fażi, il-Prefett 

se jorganizza l-ħruġ mill-ġdid tal-pjan ta' emerġenza1    

Proġett loġistiku Tempa Rossa 

- Rigward il-premessa dwar it-traffiku marittimu: 

Għalkemm huwa minnu li l-proġett TR jinvolvi żieda massima ta' 90 unità, huwa 

jipprevedi wkoll li jsaħħaħ kemm il-kapaċità ta' qbid b'ċiklu magħluq tal-fwar tat-tankers, 

kif ukoll tal-operazzjonijiet ta' tagħbija/ħatt, bi tnaqqis sinifikanti tal-ħin ta' waqfien (-

30 %) u għalhekk tal-possibbiltà ta' riskju ta' emissjonijiet ta' ħsara.  

- Rigward is-sigurtà: 

                                                 
1 Fl-Italja kien hemm żmien ta' waqfien peress li daħal fis-seħħ id-Digriet Leġiżlattiv 105/2015 li implimenta d-

Direttiva 2012/18 (l-hekk imsejħa "Seveso III") u ħassar id-Digriet Leġiżlattiv 334/99 li qabel kien jirregola s-

settur. Ara 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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Mill-pjan preliminari tas-sigurtà ħarġu xi rekwiżiti li fil-fażi tad-dettall l-ENI tintrabat li 

tikkonforma magħhom; ladarba jsir l-impjant, se jitlaqqal-Kumitat Tekniku Reġjonali 

biex janalizza l-pjan ta' sigurtà finali. Ikun biss wara l-approvazzjoni ta' dan il-pjan li l-

impjant ikun jista' jitħaddem. Kulma ġie preskritt fil-pjan preliminari (approvat bl-

awtorizzazzjoni tal-fattibbiltà) qed isir fil-fażi tal-inġinerija u se jsir fil-fażi tal-

kostruzzjoni. 

- Rigward l-allegata frammentazzjoni tal-awtorizzazzjonijiet għall-istess proġett: 

"Hija dovuta għal interpretazzjoni ħażina tal-proċess ta' titjib tal-impjant ta' rkupru tal-

fwar tar-raffinerija. "Hija dovuta għal interpretazzjoni ħażina tal-proċess ta' titjib tal-

impjant ta' rkupru tal-fwar tar-raffinerija. Biex tiġi applikata għal dan il-għan it-

teknoloġija proposta fl-istudju għal TR, ġiet ippreżentata applikazzjoni separata biex 

jintuża l-istess proċess, bħal BAT, anki għar-raffinerija tradizzjonali. "Huwa minnu li 

b'dan il-mod mat-tnaqqis ta' 36 tunnellata fis-sena, stmat għall-proġett TR. Madankollu ż-

żewġ impjanti, bl-applikazzjoni tal-istess teknoloġija, huma fiżikament differenti, peress 

li l-ewwel wieħed huwa maħsub għall-attivitajiet ta' ħażna għal TR., filwaqt li t-tieni 

wieħed huwa maħsub għal dawk ta' raffinerija. Minn dan ġejjin iż-żewġ applikazzjonijiet, 

bir-riżultati rispettivi tagħhom, imwettqa fi żminijiet differenti. 

Nuqqas ta' fehim ieħor ġej mill-fatt li l-proġett TR se juża l-pipeline eżistenti (144 km) li 

jġorr iż-żejt mhux maħdum minn Viggiano (Bażilikata) għal Taranto. F'dan ir-rigward, l-

impriża konġunta tat-Total, id-detentriċi tal-konċessjoni, talbet lill-awtoritajiet nazzjonali 

u reġjonali l-permess biex tibni ċentru ġdid taż-żejt u pipeline ta' 8 km, li jaqbad mal-

pipeline eżistenti, taħt il-proġett TR. Madankollu, f'dan il-każ ukoll, l-applikazzjonijiet 

imressqa minn Total fil-Bażilikata u minn ENI f'Taranto, huma maħruġa minn entitajiet 

differenti u għandhom interlokuturi istituzzjonali differenti għall-proċess f'reġjuni 

differenti, u għalhekk ma jistgħux jaqgħu taħt l-istess permess. 

Għall-mistoqsijiet tad-delegazzjoni dwar l-approċċ tal-ENI lejn iċ-ċittadini u n-nies li jgħixu 

qrib ir-raffinerija, li jidhru li huma esklużi mill-pjanijiet ta' żvilupp industrijali: filwaqt li l-

kisba tal-fiduċja tagħhom għandha tkun l-ewwel prijorità tal-kumpanija, il-kapijiet tal-ENI 

ddikjaraw li għalkemm għandha ħafna aspetti, is-sitwazzjoni deskritta, l-ENI hija intenzjonata 

bis-sħiħ li tkompli taqsam mal-pubbliku l-informazzjoni dwar il-proġett TR, skont il-

Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-aċċess għall-informazzjoni ambjentali, b'diversi inizjattivi, 

minn kampanji fuq il-midja għal laqgħat pubbliċi, iżda mingħajr ma tipprovdi d-dettalji.  

Għall-aħħar mistoqsija tad-delegazzjoni dwar jekk l-ENI tħossx li hija antikwata li tinvesti 

aktar minn biljun euro fi proġetti li jiddependu fuq il-faħam, minflok jużaw sorsi ta' enerġija 

rinnovabbli u bijofjuwils, Francesco Manna wieġeb li l-kumpanija għandha l-għan li tnaqqas 

l-emissjonijiet ta' CO2 bi 80 % f'ħames snin (nofs il-mira diġà ntlaħqet) u ta l-eżempju ta' 

raffinerija ekoloġika ta' żjut veġetali f'Gela. Għalkemm il-mira tibqa l-qlib tar-relazzjoni bejn 

ir-riżorsi tal-enerġija, bil-promozzjoni ta' dawk għal futur differenti, l-ENI trid torganizza 

wkoll it-tranżizzjoni (EUR 1 biljun ta' domanda, li ma tirrigwardax lill-ENI iżda lil Total & 

Co). 

Konklużjonijiet 

Il-preżenza ta' delegazzjoni mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet f'Taranto, 10 snin wara t-tressiq 
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tal-ewwel petizzjoni (760/2007) dwar twissija rigward id-diossina fl-arja, għandha 

tirrappreżenta żvolta lejn il-parteċipazzjoni effettiva taċ-ċittadini, tal-partijiet soċjali u tas-

soċjetà ċivili fl-għażliet strateġiċi tal-Gvern Taljan, tar-Reġjun tal-Puglia, tal-awtoritajiet 

lokali li għandha ssir f'sinerġija mal-kumpaniji ILVA u ENI, mingħajr ma jiġu esklużi l-

operaturi ekonomiċi u soċjali l-oħrajn, fil-proċess ta' tfassil ta' ġejjieni u benesseri komuni 

għall-Belt ta' Taranto; wieħed li ma jibqax kompletament dipendenti fuq l-industrija peżanti u 

attività produttiva dejjem ikbar. Hemm qbil fl-Ewropa tal-istituzzjonijiet u taċ-ċittadini dwar 

l-opportunità li jinbena mudell ta' żvilupp urban sostenibbli u parteċipattiv li jkun kapaċi 

jirrikonċilja l-identità marbuta mal-istorja u l-ambjent ta' għajxien tagħha u mal-imgħoddi 

industrijali reċenti tagħha. 

Hemm qbil fl-Ewropa tal-istituzzjonijiet u taċ-ċittadini dwar l-opportunità li jinbena mudell 

ta' żvilupp urban sostenibbli u parteċipattiv li jkun kapaċi jirrikonċilja l-identità marbuta mal-

istorja antika tagħha u mal-imgħoddi industrijali reċenti tagħha. Waqt il-verifiki fuq il-post 

tal-impjanti u s-servizzi prinċipali viżibbli fil-fabbrika tal-ILVA u tal-ENI, li individwalment 

imissu ma' żona industrijali u portwarja darbtejn u nofs akbar mill-belt, li tmexxiet bi 

professjonalità, disponibbiltà u sens ta' ospitalità mill-maniġers amministrattivi u tekniċi taż-

żewġ kumpaniji. Waqt il-verifiki, il-membri tad-delegazzjoni saru konxji mill-kumplessità 

estrema tal-proċessi industrijali u teknoloġiċi tal-passat u tal-preżent. Huma esperjenzaw 

ukoll impatt fiżiku u psikoloġiku qawwi: kemm mill-arja li tinbela' u mill-irwejjaħ li jxommu 

fiċ-ċentri abitati qrib l-impjanti, fil-ġranet tar-riħ, kif ukoll mis-sens ta' fgar li jinvadi l-ħajja 

tal-abitanti tad-distrett ta' Tamburi, li kuljum huma f'kuntatt mad-dħaħen taċ-ċmieni tal-

fabbriki, minkejja l-hekk imsejħa għoljiet ekoloġiċi, jew meta jimxu mat-triq li tgħaddi minn 

fost l-iskjera ta' tankijiet ta' ħażna taż-żejt. Għalhekk, l-aktar reazzjoni spontanja għal dan l-

istat permanenti ta' assedju f'darhom, kienet l-istedina ripetutament magħmula lir-

rappreżentanti tal-kumpanija li jwaqqfu din il-klima ta' relazzjonijiet sterili bejn il-kapijiet 

industrijali u l-popolazzjoni kkonċernata, kif ukoll il-ħaddiema, għax bid-djalogu, bl-

informazzjoni kontinwa u bil-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fid-deċiżjonijiet li jirrigwardaw il-

kwalità tal-ħajja ordinarja biss, jista' jinbena futur fuq bażi soda u sostenibbli li tkun sors ta' 

mġiba reżiljenti. L-UE aderixxiet għall-Konvenzjoni ta' Aarhus1 bid-Deċiżjoni 2005/370/KE 

tas-17 ta' Frar 2005. Mhix sorpriża għalhekk li waqt is-smigħ mal-interlokuturi istituzzjonali u 

korporattivi, ġiet imsemmija ħafna drabi l-Konvenzjoni ta' Aarhus b'referenza għad-drittijiet 

taċ-ċittadini għall-aċċess għall-informazzjoni ambjentali. 

Irrispettivament mill-empatija tal-membri tad-delegazzjoni lejn iċ-ċittadini, li l-petizzjonijiet 

tagħhom huma wieħed mill-kurduni tal-istitut taċ-ċittadinanza tal-Unjoni, fl-artikolazzjoni 

attwali mogħtija lilha bl-Artikolu 20 tat-TFUE, iż-żewġ pilastri tad-dilemma li ilha taħkem 

lill-belt taż-żewġt ibħra għal aktar minn 20 sena (mill-1995, meta l-ILVA - li sa dak iż-żmien 

kienet pubblika, taħt il-patroċinju tal-IRI - ġiet privatizzata2): l-emerġenza tal-ambjent u tas-

saħħa u dik tal-impjiegi u l-pjanijiet ta' rkupru industrijali u ta' rijabilitazzjoni industrijali, 

imnedija mill-Kummissarji Straordinarji u issa mħallsin mill-proprjetarji l-ġodda. U skont is-

                                                 
1 . Il-PE flimkien mal-Kunsill ukoll adotta d-Direttiva 2003/4/KE dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif 

ambjentali. 
2 L-ILVA mwaqqfa f'Ġenova fl-1 ta' Jannar 2005. Bil-bini tal-IRI fl-1933 għaddiet f'idejn pubbliċi. Fl-1961 bil-

bini tal-park industrijali l-ġdid tal-azzar f'Taranto, l-ILVA ħadet l-isem ta' ITALSIDER. Wara l-likwidazzjoni ta' 

din fl-1988, reġgħet ħadet l-isem ta' ILVA. Wara madwar 20 sena proprjetà tal-familja Riva, fil-21 ta' Jannar 

2015, b'digriet ministerjali, tqiegħdet taħt ammininstrazzjoni straordinarja. sal-5 ta' Ġunju 2017, meta l-

proprjetà ġiet trasferita lill-impriża konġunta Am Investco Italy permezz ta' sejħa għall-offerti internazzjonali 
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sensittività politika, l-għarfien tat-territorju u tal-vokazzjonijiet soċjoekonomiċi tiegħu, jew il-

paragun ma' realtajiet industrijali oħrajn fis-settur tal-azzar, iżda ġestiti b'mod sostenibbli u 

reżiljenti, kull parteċipant sema' u qabbel opinjonijiet u proposti waqt iż-żjarat, kollha espressi 

b'kompetenza u spiss anki b'passjoni kbira, il-viżjoni personali tal-futur possibbli għall-belt, l-

abitanti u l-mexxejja tagħha, il-ħaddiema tal-ILVA u tal-ENI, u wkoll għall-impjegati 

anċillari, għall-agrikoltura, is-sajd u t-turiżmu. Essenzjalment, il-bażi tat-tluq biex jissaħħaħ 

il-ftehim bejn il-partijiet opposti hija: it-teħid ta' deċiżjonijiet meqjusa u t-tqassim tar-

responsabbiltajiet għal mudell ta' żvilupp fuq tliet livelli: ambjentali – soċjali – ekonomiku, 

mingħajr ma l-ewwel tnejn jiġu sottomessi għall-aħħar wieħed, u jittieħdu lezzjonijiet mill-

iżbalji tal-passat.  

Fir-rigward tal-ILVA pereżempju, ġie enfasizzat li s-sitwazzjoni attwali ma għadhiex statika 

bħal dik ta' għaxar snin ilu; peress li mill-approvazzjoni tal-Pjan Ambjentali tal-2014 (DPCM 

14/3/14) twettqu sensiela ta' interventi li wasslu biex jintlaħaq 80 % tal-limitu tal-konformità 

mar-rekwiżiti ambjentali tal-aħħar AIA. Madankollu, in-nuqqas ta' kopertura tal-parks 

primarji (l-aktar rekwiżit importanti), li jaffettwa b'mod qawwi l-kwalità tal-arja, ġie injorat. 

L-iskadenza tagħha qed tibqa' tittawwal, jekk huwa minnu li l-proprjetarju l-ġdid, 

AM Investco, huwa marbut li jlesti x-xogħol fi żmien 24 xahar (pġ. jew 36, skont sorsi oħrajn, 

bi skeda indefinita fil-fatt, u twila żżejjed, meta mqabbla ma' dak li huwa indikat 

(31 ta' Diċembru 2016) fit-tabella sommarja tal-AIA tas-26 ta' Ottubru 2012. Għalhekk il-

pessimiżmu tad-Dott.Giua ta' ARPA Puglia jidher li huwa tabilħaqq iġġustifikat. Skontu, 

"anki jekk ir-rekwiżiti tad-Digriet tar-reviżjoni tal-AIA jiġu applikati 100 %, is-sitwazzjoni 

tar-riskju tal-kanċer fiż-żoni ta' madwar l-ILVA se tibqa' ta' livell inaċċettabbli" (pġ. 11). 

Barra minn hekk, għalkemm l-osservazzjonijiet (f'14-il punt kritiku) tal-istess ARPA Puglia, 

dwar l-applikazzjoni għal proċedura ġdida ta' AIA mressqa minn AM InvestCo quddiem il-

MATTM, ġew ippubblikati biss fil-5 ta' Settembru li għadda, ma nistgħux hawnhekk ninjoraw 

dak li ntqal dwar is-suġġett: “modifiki jew żidiet ma' pjan ta' miżuri u ta' ħarsien tal-ambjent u 

tas-saħħa, jew attivitajiet oħra ta' attivitajiet awtorizzati li huma meħtieġa għall-operat tal-

impjant jippermetti estensjoni ta' skeda ta' żmien għat-twettiq ta' dawn l-interventi. 

Inevitabbilment, taħt dawn iċ-ċirkostanzi, l-istandards ta' protezzjoni ambjentali kif definiti 

fid-dispożizzjonijiet ta' 2011 u 2012 AIA u fil-pjan approvat permezz tad-Digriet tal-Prim 

Ministru maħruġa fit-14 ta' Marzu 2014 ma tistax tiġi ggarantita, tal-inqas matul il-perijodu ta' 

transizzjoni.” u barra minn hekk: "It-tħaddim tal-impjanti tal-kumpless tal-azzar fin-nuqqas 

tal-BATs tas-settur, jew bl-implimentazzjoni ta' wħud minnhom, jista' jikkawża ksur fil-livell 

Komunitarju; din is-sitwazzjoni hija saħansitra agħar fid-dawl taż-żieda ppjanata fil-

produzzjoni, li ma tistax issir mingħajr it-twettiq tal-BATs kollha u/jew tal-miżuri ppjanati 

favur l-ambjent"1 

Anki l-pjattaforma ta' talbiet, ippreżentata mill-junjins lid-delegazzjoni fit-18 ta' Lulju (pġ. 

12) għall-pjan ambjentali u industrijali, tidher li ma laħqitx l-effetti mixtieqa fuq il-livell ta' 

remunerazzjoni u l-għoti tas-sensji, jekk il-proprjetarja l-ġdida ma rrispettatx l-impenji li 

ħadet mal-Gvern Taljan rigward in-negozjar tal-impjiegi, fl-att ta' ċessjoni2. 

Waqt iż-żjara tagħha fir-raffinerija tal-ENI u s-smigħ dwar il-proġett T.R. id-delegazzjoni 

                                                 
1Għal aktar dettalji ara s-sit tal-ARPA: http://www.arpa.puglia.it/web/guest/articolo/-

journal_content/56_INSTANCE_NZzi/13879/1721608  
2 http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ilva-il-piano-di-rilancio-prevede-4mila-esuberi-5928080a-50db-48ff-

83ec-b8ad5d293966.html http://www.lastampa.it/2017/10/06/economia/ilva-il-piano-am-investo-ai-sindacati-

mila-esuberi-restano-in-mila-abXhr4SBBqGL0lhqivvzdI/pagina.html 

http://www.arpa.puglia.it/web/guest/articolo/-journal_content/56_INSTANCE_NZzi/13879/1721608
http://www.arpa.puglia.it/web/guest/articolo/-journal_content/56_INSTANCE_NZzi/13879/1721608
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ilva-il-piano-di-rilancio-prevede-4mila-esuberi-5928080a-50db-48ff-83ec-b8ad5d293966.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ilva-il-piano-di-rilancio-prevede-4mila-esuberi-5928080a-50db-48ff-83ec-b8ad5d293966.html
http://www.lastampa.it/2017/10/06/economia/ilva-il-piano-am-investo-ai-sindacati-mila-esuberi-restano-in-mila-abXhr4SBBqGL0lhqivvzdI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/10/06/economia/ilva-il-piano-am-investo-ai-sindacati-mila-esuberi-restano-in-mila-abXhr4SBBqGL0lhqivvzdI/pagina.html
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setgħet tinnota dewmien u nuqqasijiet simili fid-dokumenti mibgħuta liċ-ċittadini, u 

diskrepanzi bejn il-valutazzjoni tal-fatti min-naħa tal-petizzjonanti u dik ipprovduta mill-

maniġment superjuri tal-kumpanija (D. Spera u L. Manna, p. 22). Huma ta' tħassib ukoll ċerti 

inċertezzi, bħad-distanzi ta' sigurtà bejn iż-żona tal-ħażna taż-żejt mhux maħdum u t-traffiku 

pubbliku jew il-kontaminazzjoni tal-bivalvi, li minkejja d-digriet biex jinqerdu, jidhru li fil-

parti l-kbira baqgħu fis-suq. U anki fil-każ tal-aħħar implikazzjonijiet tal-kwistjoni tal-ENI d-

delegazzjoni la sabet ruħha fl-istess ċirku vizzjuż ta' informazzjoni unilaterali, inkompluta jew 

nieqsa, li jgergru fuqu ċ-ċittadini. Huwa minnu li fl-aħħar spezzjoni mill-Arpa u mill-Ispra fl-

impjant ENI f'Taranto, f'Mejju 2016, instabu problemi serji, li minħabba fihom l-MATTM 

bagħat inġunzjoni lill-ENI (bid-data tal-5 ta' Lulju 2017) għal nuqqas ta' konformità mar-

rekwiżiti ta' awtorizzazzjoni. Għal din l-inġunzjoni, l-Operatur kellu jwieġeb billi juri li solva 

l-problemi serji b'azzjonijiet korrettivi; u jekk il-problemi jibqgħu, l-inġunzjoni tista' twassal 

għas-sospensjoni tal-attività awtorizzata u wkoll għar-revoka tal-AIA bl-għeluq tal-impjant 

skont l-Artikolu 29(i)(9) tal-Kodiċi dwar l-Ambjent tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 152 tat-

3 ta' April 2006.1 Din l-informazzjoni ntbagħtet lis-segretarja fuq inizjattiva tal-Kumitat 

Peacelink; min-naħa l-oħra, la l-operatur u lanqas is-servizzi kompetenti tal-Kummissjoni 

Ewropea ma ħasbu biex jibagħtuha lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet, imqar tard. 

Fl-aħħar nett, mill-fatti kollha nnotati u mill-ħafna mistoqsijiet mingħajr tweġiba, id-

delegazzjoni hija konvinta, li s'issa s-sistema ta' kontrolli, anki dawk mill-Eżekuttiv Ewropew, 

tal-konformità mar-regoli Komunitarji dwar l-ambjent, is-saħħa u s-sigurtà tal-impjanti 

industrijali inkwistjoni ma ħadmitx kif suppost, bir-riżultat li ċ-ċittadini ta' Taranto jħossuhom 

li tħallew waħedhom jiġġieldu kontra l-"imtieħen tar-riħ". 

 

Rakkomandazzjonijiet 

Fid-dawl ta' dak kollu li ntqal hawn fuq, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet qed jagħmel dawn ir-

rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kummissjoni Ewropea u lill-awtoritajiet nazzjonali, 

reġjonali u lokali: 

1. Jiddeplora n-natura ripetittiva u evażiva u l-kontenut astratt u inkomplut tal-

komunikazzjonijiet tal-Eżekuttiv lill-membri (disa' dwar it-tniġġis ambjentali kkawżat 

mill-ILVA u sitta dwar il-proġett ENI Tempa Rossa). Minn Ottubru 2014, b'mod 

partikolari, meta nħarġet opinjoni motivata bħala parti minn proċedura ta' ksur 

(2013/2177) tad-Direttiva dwar l-emissjonijiet industrijali (2010/75) u minn 

Jannar 2016, meta nbdiet proċedura skont l-Artikolu 108(2) tat-TFUE rigward l-

għajnuna illegali mill-Istat lill-ILVA (2016/C 142/04), il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

ma baqax ikun informat dwar l-eżitu, l-iskadenzi u l-problemi mhux solvuti għaż-żewġ 

proċeduri pendenti. B'konsegwenza ta' dan, id-delegazzjoni ma setgħetx tagħmel użu 

mill-fatti jew elementi rilevanti sabiex taqdi kif xieraq il-kompiti investigattivi tagħha. 

(F'dan ir-rigward jirreferi għall-obbligi li jirriżultaw mill-paragrafi 10 u 11 tar-

                                                 
1 Awtorizzazzjoni Integrata Ambjentali (AIA) Nru DVA/DEC/2010/273 tal-24 ta' Mejju 2010 u l-emendi u ż-

żidiet sussegwenti għall-operat tar-Raffinerija ENI S.p.A. Raffinerija ta' Taranto. L-ewwel inġunzjoni skont l-

Artikolu 29(i)(9), tad-Digriet Nru 152/06, li mbagħad ġie emendat minħabba n-nuqqas ta' konformità mar-

rekwiżiti ta' awtorizzazzjoni stabbiliti fin-nota ISPRA Prot. Ara l-email ta' L.Manna tat-13 ta' Settembru 2017 
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Riżoluzzjoni dwar l-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2015, approvata fit-

2 ta' Diċembru 2016, li ġew injorati għalkollox1); 

2. Jinnota li l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, b'setgħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet 

jew ta' kontroll fuq l-applikazzjoni tar-regolamenti fis-seħħ dwar l-ambjent, is-saħħa u 

s-sigurtà pubblika jistgħu u għandhom jerġgħu jġeddu l-fiduċja taċ-ċittadini fil-pjanijiet 

ambjentali u l-proġetti industrijali tal-kapijiet tal-kumpaniji ILVA u ENI, u jiżguraw l-

adozzjoni immedjata ta' miżuri koerenti maħsuba biex jitħarsu totalment is-saħħa, is-

sigurtà pubblika u l-ambjent. Jirrakkomandalhom li: jipprattikaw trasparenza sħiħa u 

jiftħu d-djalogu, ixerrdu l-informazzjoni minn kull naħa u jinvolvu b'mod effettiv liċ-

ċittadini fid-deċiżjonijiet kollha li jirrigwardaw il-kwalità tal-ħajja ta' kuljum 

f'konformità sħiħa mal-obbligi tal-Konvenzjoni ta' Aarhus u tad-Direttiva 2003/4/KE 

dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali; 

3. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti u obbligatorja ta' konformità mar-rekwiżiti tal-

awtorizzazzjoni ambjentali integrata; iħeġġeġ għalhekk lill-Kummissjoni Ewropea 

sabiex titlob lill-ILVA tissodisfa d-dispożizzjonijiet kollha tad-Deċiżjoni tat-

28 ta' Frar 2012 dwar l-aqwa tekniki disponibbli (BAT) għall-produzzjoni tal-ħadid u 

tal-azzar ex Direttiva 2010/75/KE, kif stabbilit ukoll fid-Digriet tar-rieżami tas-

26 ta' Ottubru 2012, u sabiex tevalwa mingħajr dewmien jekk l-operat tal-impjanti 

mingħajr il-BAT tas-settur jew b'parti minnhom biss jikkostitwixxix ksur Komunitarju; 

4. Jinnota, madankollu, l-affermazzjoni tal-awtoritajiet ambjentali u tas-saħħa lokali li, 

anki b'100 % applikazzjoni tal-istandards għall-ħarsien tal-ambjent definiti fid-

dispożizzjonijiet tal-AIA 2011 u 2012, u tal-Pjan approvat bid-DPCM tal-

14 ta' Marzu 2014, is-sitwazzjoni permanenti tar-riskju tal-kanċer, ta' żieda fl-attakki 

tal-qalb u ta' puplesiji fil-jiem mirjieħa, u wkoll ta' tumuri, diżabilitajiet fit-tfal u 

infertilità fin-nisa fiċ-ċentri abitati madwar l-ILVA tibqa' ta' livell inaċċettabbli; 

5. Jisħaq li l-obbligi ambjentali li l-impjant tal-ILVA għandu jissodisfa biex inaqqas 

drastikament l-impatt ta' tniġġis tiegħu fuq it-territorju fil-biċċa l-kbira mhumiex 

rispettati, la ma sarux l-interventi importanti għall-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem, bħall-

għata tal-minjieri tal-minerali; jinnota li l-awtoritajiet lokali tas-saħħa enfasizzaw li anki 

fil-każ li l-ILVA tissodisfa bis-sħiħ dawn l-obbligi ambjentali, ir-riskji għas-saħħa tal-

bniedem se jibqgħu f'livelli inaċċettabbli minħabba l-attività industrijali speċifika tal-

impjant tal-ILVA; jindika kif għadd ta' studji epidemjoloġiċi sabu kemm il-perċentwali 

ta' mard serju bħall-kanċer, mard tal-qalb u mard respiratorju huma ferm ogħla fiż-żona 

ta' Taranto milli fil-bqija tar-Reġjun u li l-okkorrenza ta' xi mard minn dan huwa 

direttament attribwibbli għall-attività industrijali speċifika tal-ILVA; 

                                                 
1 (2016/2146(INI)) par.10. Iqis li fir-rwol tagħha bħala gwardjana tat-trattati, b'mod partikolari f'dak li għandu 

x'jaqsam ma' kwistjonijiet ambjentali, il-Kummissjoni għandha tmur lil hinn minn sempliċi eżami tal-konformità 

proċedurali, u tiffoka aktar fuq il-kontenut propju tal-kwistjoni ewlenija; ifakkar fil-prinċipju ta' prekawzjoni u 

fl-ispirtu aħħari tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE ta' prevenzjoni ta' ħsara irrimedjabbli fuq żoni ekoloġikament 

sensittivi, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tadotta approċċ li jippermettilha tagħmel użu mis-setgħat u mill-

prerogattivi tagħha fuq bażi ex ante; 

Par. 11. Se jieħu aktar ħsieb fil-futur biex jiżgura li l-Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament b'mod regolari 

dwar il-progress tal-proċeduri ta' ksur imressqa kontra Stati Membri individwali, sabiex tiġi ffaċilitata 

kooperazzjoni aħjar u sabiex il-petizzjonanti kkonċernati jkunu jistgħu jiġu infurmati dwar il-progress fi stadju 

bikri; 
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6. it-tħassib taċ-ċittadini, tal-imsieħba soċjali u tar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili dwar 

iż-żieda ppjanata fil-produzzjoni u l-iskeda għat-tlestija tal-pjan ambjentali, bi skadenza 

sat-23 ta' Awwissu 2023, fl-applikazzjoni għal AIA ġdida għall-ILVA mressqa minn 

AM Investco Italy, fil-5 ta' Lulju 2017. Isostni li din it-talba, fl-istat attwali, ilha 

irrikonċiljabbli mal-erba' prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 191 tat-TFUE dwar il-politika 

ambjentali tal-UE: ta' prekawzjoni, ta' protezzjoni, ta' tiswija tal-ħsara ambjentali u tal-

kawżalità, magħruf bħala "min iniġġes, iħallas". Għalhekk, f'dan il-kuntest iħeġġeġ: 

minn naħa, lill-awtoritajiet nazzjonali jwieżnu r-riskji kollha u l-konsegwenzi ta' 

kwalunkwe deċiżjoni favur l-applikazzjoni ta' AIA ġdida1; min-naħa l-oħra, lis-servizzi 

kompetenti tal-Kummissjoni jimmonitorjaw, u jekk ikun meħtieġ, jintervjenu mal-

awtoritajiet nazzjonali, sabiex jiżguraw, fir-rispett tar-rekwiżiti tal-forma u tas-sustanza, 

l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-proċediment mibdi fl-

1 ta' Awwissu 2017, anki f'konformità mal-kummenti ppubblikati minn ARPA Puglia, 

fil-5 ta' Settembru 20172; 

7. Jikkonstata li d-DPCM tad-29 ta' Settembru 2017, anki jekk laqa', għad li parzjalment, l-

osservazzjonijiet ippreżentati minn entitajiet, assoċjazzjonijiet u trade unions, xorta 

stabbilixxa fost l-oħrajn: 

 - Bħala miżura tranżitorja, limitu massimu għall-produzzjoni ta' 6 miljun tunnellata 

azzar fis-sena, sa ma jintemmu l-interventi previsti, biex b'hekk tinżamm il-pressjoni 

ambjentali attwali, li llum bla dubju hija inqas milli fl-imgħoddi, u fil-limiti ffissati 

Taljani u Ewropej, speċjalment f'dik li hi l-kwalità tal-arja, kif sabu n-netwerks pubbliċi 

u privati preżenti fuq it-territorju ta' Taranto;  

 - L-iskadenza tal-obbligu ta' realizzazzjoni ta' bosta interventi anki qabel l-2023, f'ċerti 

każijiet anki lejn l-aħħar tal-2018, bħal pereżempju għall-għeluq totali taċ-ċineg 

trasportatriċi, l-għeluq totali tal-bini, it-tħammil straordinarju tad-drejnijiet, l-interventi 

fl-ilma mormi perikoluż maġenb kull impjant, l-installazzjoni ta' kapep fiż-żona GRF 

(Gestione Rottami Ferrose), l-interventi fl-impjanti tal-kokk, filtri ġodda fl-impjant ta' 

sinterizzazzjoni, rimi ta' skart storiku akkumulat preżenti fl-istabbiliment;  

 - AM Investco Italy tidħol għall-impenji, il-pjanijiet u l-programmi kollha meħuda mill-

Amministrazzjoni Straordinarja fil-qasam tat-tneħħija tal-asbestos preżenti fl-

istabbiliment, mingħajr preġudizzju għall-obbligi previsti mil-liġi Taljana; 

 - "Osservatorju Permanenti il-Pjan tal-Implimentazzjoni Ambjentali”, immexxi b’mod 

konġunt xieraq kollu lill-istituzzjonijiet u lill-awtoritajiet ċentrali u lokali. Ladarba jiġu 

prodotti, osservatorju id-dokumenti jsiru aċċessibbli direttament għall-pubbliku 

permezz tas-sit web uffiċjali tal-Ministeru tal-Ambjent u l-Ħarsien tal-Art u l-Baħar3. Il-

korp il-ġdid beda l-ħidma tiegħu fit-8 ta' Marzu 2018 billi fela s-sitwazzjoni tal-

andament tax-xogħlijiet anki f'din il-fażi ta' tranżizzjoni bejn l-Amministrazzjoni 

Straordinarja u AM Investco Italy; 

                                                 
1 F'dan ir-rigward, ġew approvati, bid-DPCM tad-29 ta' Settembru 2017 l-emendi għall-Pjan tal-miżuri u tal-

attivitajiet ta' protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa elenkati fid- DPCM tal-14 ta' Marzu 2014 għall-finijiet ta' 

implimentazzjoni sħiħa tar-rekwiżiti fl-Awtorizzazzjoni Ambjentali Integrata (AIA) tal-impjant ILVA S.p.a. ta' 

Taranto 
2 Ara n-nota 1 f'qiegħ il-paġna l-KM tal-5 ta' Lulju 2017, bil-ħsieb tal-missjoni ta' informazzjoni, b'mod 

partikolari l-ittri b u c. 
3 http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/09/30/229/sg/pdf
https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Ilva-in-Gazzetta-il-Piano-delle-misure-di-tutela-ambientale-/eece3034-ab81-411f-8637-7ec73daf3887
http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
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 - Kompetenza waħda tibqa' f'idejn l-Amministrazzjoni Straordinarja ta' ILVA Spa għat-

twettiq tal-interventi neċessarji tat-tqegħid f'sigurtà, tar-restawr u tar-rijabilitazzjoni 

ambjentali taż-żoni ta' proprjetà li mhumiex se jkunu suġġetti għal trasferiment għand 

AM Investco Italy; 

8.  Iqis b'mod partikolarment pożittiv, kif attestat mix-xogħlijiet tal-Osservatorju 

Permanenti, li beda x-xogħol biex jitgħattew il-minjieri tal-minerali miftuħa, u li 

għalhekk l-intervent illum mistenni jitlesta diġà lejn l-ewwel xhur tal-2020 għall-

minjiera miftuħa u immedjatament wara, għall-parti fossili, għaldaqstant qabel iż-żmien 

previst mid-DPCM ta' Settembru 2017;  

9. Jikkonstata b'mod favorevoli wkoll l-ipoteżi ta' ftehim formali attwalment taħt eżami, u 

jittama li dan jiġi konkluż pożittivament, bejn il-Gvern Taljan, ir-Reġjun tal-Puglia, il-

Komun ta' Taranto u suġġetti interessati oħrajn biex jissaħħu, fil-qafas tad-DPCM 

reċenti, l-inizjattivi kollaborattivi utli għal ħarsien aqwa tas-saħħa u tal-ambjent, u 

b'hekk tkun iffaċilitata konklużjoni aktar rapida tal-interventi AIA u tar-restawr. 

10. Iħeġġeġ lis-servizzi tal-antitrust tal-Kummissjoni, sabiex jirrapportaw dwar iż-żminijiet 

u r-riżultati tal-proċedura ta' verifika għal pożizzjoni dominanti possibbli fis-suq 

Ewropew tal-azzar ta' ArcelorMittal (fajl Nru 8444)1 wara l-akkwist tal-ILVA mill-

impriża konġunta AM InvestCO Italy, u, għalhekk, jistieden lill-awtoritajiet Taljani 

jiċċaraw jekk u sa fejn, wara din il-proċedura, l-interventi pprovduti minn digriet AIA 

ġdid jistgħu jsiru mill-Kummissarji Straordinarji, li l-mandat tagħhom ġie estiż; 

11. Jiddeplora li, irrispettivament min-nuqqas ta' ftehim mar-Reġjun tal-Puglia, li fil-fatt 

issospenda l-proċedura ta' awtorizzazzjoni unika għall-proġett ENI ta' modifiki loġistiċi 

u fid-disinn tal-pjanti fl-imħażen taż-żejt mhux maħdum li jkun ġej mid-depożitu ta' 

Tempa Rossa, għaddew 13-il xahar mill-ispezzjoni fir-raffinerija ENI ta' Taranto, 

f'Mejju 2016, u l-pubblikazzjoni f'Lulju 2017, tar-rapport finali fuq is-sit tal-Ministeru 

għall-Ambjent; jinnota li dan id-dewmien huwa ħjiel li jikxef in-nuqqas ta' 

komunikazzjoni trasparenti lill-pubbliku mill-korpi nazzjonali, reġjonali jew lokali 

responsabbli mill-kontrolli ambjentali u tas-saħħa dwar il-proċess ta' approvazzjoni ta' 

dokumenti rilevanti, bħar-rapport finali dwar is-sigurtà għall-proġett Tempa Rossa; 

12. Jistieden lis-servizzi tal-Kummissjoni jipprovdu aġġornament dettaljat tal-aħħar CMs 

mibgħuta fit-28 ta' Frar 2017 u fit-30 ta' Ġunju 2017. Dan l-aġġornament għandu 

jinkludi mhux biss l-informazzjoni u d-data nieqsa, kif ħareġ f'aktar minn okkażjoni 

waħda mill-paragun bejn il-verżjoni tal-fatti mogħtija mill-petizzjonanti u mill-

assoċjazzjonijiet taċ-ċittadini, minn naħa, u mill-kapijiet tekniċi u amministrattivi tal-

ENI, min-naħa l-oħra, li t-tnejn kienu preżenti fis-smigħ tad-19 ta' Lulju, iżda wkoll id-

dokumenti ta' investigazzjoni u ta' kwalunkwe miżura, bħall-inġunzjoni notifikata lill-

ENI fil-5 ta' Lulju 2017; 

13. Jilqa' l-issoktar tan-negozjati ma' ArcelorMittal, fuq inizjattiva tal-Gvern Taljan, biex 

jiġu salvagwardjati l-impjiegi u l-livelli adegwati ta' pagi kemm għall-ħaddiema tal-

ILVA kif ukoll tal-ħaddiema anċillari, iżda jħeġġeġ lill-partijiet jegħlbu d-dilemma bejn 

ix-xogħol, minn naħa, is-saħħa u l-ambjent min-naħa l-oħra, billi joħolqu pjan ta' 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8444 
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rijabilitazzjoni ambjentali li jnaqqas anki r-riskju ta' mard, bħal dak tat-tumur tal-plewra 

kkawżat mill-asbestos prodott fil-fabbrika; 

14. Jirrakkomanda lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali u lill-istituzzjoniijiet tal-UE 

fis-setturi fejn japplika l-prinċipju tas-sussidjarjetà, biex iqisu mhux biss it-teknoloġija 

industrijali l-aktar innovattiva u ekoloġikament sostenibbli żviluppata minn 

ArcelorMittal, pereżempju għall-użu tal-preridott bħala materja prima għall-azzar, iżda 

wkoll li jappoġġjaw, jinċentivaw u jikkoordinaw l-inizjattivi, promossi mill-

assoċjazzjonijiet taċ-ċittadini, mill-impriżi żgħar u medji, mill-korpi lokali fl-oqsma tal-

agrituriżmu, tas-snajja tradizzjonali tal-baħar, tal-isport u tal-kultura; għal dan il-għan 

iħeġġeġ lill-atturi soċjoekonomiċi lokali u lill-gvernijiet lokali kollha jkomplu 

jiżviluppaw il-professjonijiet lokali li huma essenzjali biex Taranto tkun tista' tieħu triq 

oħra, billi titgħallem mill-passat millenarju tagħha biex tibni futur għaliha bbażat fuq l-

ambjent, is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja u mfassal fuq il-ħtiġijiet tal-belt u tal-abitanti 

tagħha; 

15.  Jappella biex tkun ivverifikata l-promozzjoni ta' mudell ekonomiku komplementari, 

ibbażat fuq il-produzzjoni sħiħa u l-użu ta' enerġiji rinnovabbli u fuq it-tisħiħ adegwat 

tas-sistema ekonomika u produttiva fis-setturi kulturali, turistiku u agroalimentari taż-

żona ta' Taranto, li potenzjalment ikun kapaċi jiżgura rkupru tal-livelli attwali ta' 

impjiegi u jtejjeb il-kundizzjonijiet soċjoekonomiċi, tas-saħħa u tal-ambjent tagħhom; 

16. Iqis, bħala l-aħħar soluzzjoni, li l-problemi serji li affettwaw serjament lis-saħħa taċ-

ċittadini u lill-ambjent għal ħafna snin għandhom iwasslu għall-abbandun mill-aktar fis 

possibbli tal-mudelli industrijali li jniġġsu li huma attivi fiż-żona ta' Taranto; jenfasizza 

li t-tindif tal-ambjent għandu jitlesta kollu u li r-rikonverżjoni industrijali tal-impjanti 

eżistenti għandha tibda minnufih, bl-implimentazzjoni ta' mudell ekonomiku li jiffoka 

fuq il-produzzjoni u l-użu ta' enerġiji rinnovabbli u fuq il-promozzjoni tas-setturi 

kulturali, turistiċi u agroalimentari fiż-żona ta' Taranto.  

17. Jitlob li tkun garantita l-applikazzjoni tal-iskemi ta' kumpens previsti mill-ordinament 

nazzjonali - mingħajr preġudizzju għar-regoli interni u Ewropej tad-dritt fil-qasam tal-

fallimenti biex jitħallsu l-kredituri ddikjarati fil-kuntest tal-proċedura kollettiva - bħala 

kumpens għad-dannu li ġarrbu ċ-ċittadini ta' Taranto u l-ħaddiema tal-istabbilimenti tal-

ILVA u tal-ENI bħala kopertura ekonomika lill-persuni li diġà għandhom mard 

dijanjostikat, kif ukoll lill-qraba tagħhom f'każ ta' mewt. iqis li din il-miżura se tagħti 

appoġġ ekonomiku lil dawk affettwati, filwaqt li fl-istess ħin tipprovdi inċentiv biex il-

kumpaniji jnaqqsu l-impatt ambjentali, tas-saħħa u tas-sigurtà tal-attivitajiet tagħhom; 
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