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Ievads un darba brauciena mērķis 

Darba braucienu Eiropas Parlamenta Prezidijs apstiprināja 2017. gada 15. maijā pēc 

koordinatoru 22.–23. martā pieņemtā lēmuma to organizēt šādos datumos: no 2017. gada 17. 

līdz 19. jūlijam. Bija paredzēts, ka darba brauciens notiks laikā no 2016. gada 2. līdz 

4. novembrim, bet tas tika atlikts sakarā ar nepietiekamo oficiālo delegācijas dalībnieku 

minimālo skaitu. Darba brauciena mērķis: tikties ar lūgumrakstu autoriem, vietējiem 

iedzīvotājiem un NVO, kas tos atbalsta, līdztekus ar valsts, reģionālajām un vietējām 

iestādēm, kuras ir atbildīgas par vides aizsardzības kontroli un vides aizsardzību, darba 

ņēmēju un vietējo iedzīvotāju veselību, un tikties ar atbildīgajām administratīvajām un 

tehniskajām amatpersonām, kas pārstāv ILVA un ENI, t. i., divus uzņēmumus, kuri darbojas 

Taranto un tās apkārtnē, attiecīgi — tērauda rūpniecības un naftas produktu un dabasgāzes 

ražošanas un piegādes jomā. 

Delegācijai divu dienu ilgā ražošanas uzņēmumu ILVA un ENI apmeklējuma ietvaros bija uz 

vietas jāiepazīstas ar to darbības procesu, jākonstatē vides piesārņojuma avots, kā arī darba 

ņēmēju un iedzīvotāju veselības un drošības jautājumi, tostarp turpmāki riski, kas var 

pasliktināt vispārējo situāciju attiecīgajā teritorijā. Pēc tam bija plānota uzklausīšana valdības 

ēkā Palazzo del Governo (prefektūras mītnē), lai iegūtu faktiskas un juridiskas liecības, kas 

būtu jāņem vērā, lai varētu novērtēt steidzamos pasākumus teritorijas attīrīšanai un 

atveseļošanai, pasākumus pakāpeniskai ietekmes uz vidi mazināšanai, kā arī informāciju par 

pieejamajām rūpniecības iespējām modeļa īstenošanai, kas pilnībā spēj aizsargāt iedzīvotāju 

veselību un vidi, kā arī Taranto teritorijas sociāli ekonomisko labklājību. . 

 

 

Īsa atskaite par sanāksmēm 

2017. gada 18. jūlija rīts 
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Delegācija pulksten 9.00 ieradās pie uzņēmuma ILVA vārtiem, kur to sagaidīja: Taranto 

rūpnīcas galvenais inženieris Antonio Bufalini; Veselības un drošības nodaļas vadītājs Sergio 

Palmisano, kas sniedza plašu priekšstatu par dažādajiem riskiem (ķīmiskais, termiskais, 

troksnis, ko rada autotransports (50 km) un dzelzceļš (200 km)); Integrētās vides atļaujas 

(AIA) un vides aizsardzības darbu nodaļas direktors Alessandro Labile; čuguna lietuves 

sektora vadītājs Salvatore De Felice; velmēšanas sektora vadītājs Benedetto Valli un ārkārtas 

pārvaldības koordinatore Nicola Nicoletti. Sākotnējais apmeklējums beidzas ar milzīgā 

apjoma rūpnīcas maketa apskati (kas aizņem 15 kvadrātmetrus, 4,5 x 3,5). Šī maketa apskates 

nolūks pirmām kārtām bija iepazīstināt locekļus ar galvenajiem tā dēvētā “kombinētā’’ 

ražošanas cikla posmiem, kas sākas ar izejvielu (dzelzs rūdas un fosilā oglekļa) izkraušanu uz 

austrumu mola (piestātnēs Nr. 2–4) un beidzas ar galaprodukta tērauda iegūšanu, un otram 

kārtām, noteikt dažādas ražošanas vienības. 

 

Pirmajā posmā, kas sākas pēc izejvielu izkraušanas no kuģiem (kuri atved kravas no 

Brazīlijas, Austrālijas, Dienvidāfrikas, Ziemeļeiropas) uz austrumu mola, tās transportē pa 

lielām konveijera lentēm un uzglabā plašos atklātos laukumos zem klajas debess, kurus sauc 

par “minerālizejvielu parkiem”.  

Nākamais posms integrētajā ciklā ietver koksa ražošanu desmit tā dēvētajās koksa krāsns 

baterijās, no kurām darbojas četras. 

Čuguns un tērauds ir sakausējumi, kurus ražo domnās1. Ir piecas domnas krāsnis, no kurām 

darbojas trīs, proti, krāsnis Nr. 1, 2 un 4, pārējās divas netiek ekspluatētas, ieskaitot lielāko 

Eiropā — krāsni Nr. 5, kas netiek lietota kopš 2015. gada marta, un gaida ārkārtas vides 

satīrīšanas un uzturēšanas darbus, lai pilnībā atbilstu integrētas vides atļaujas noteikumiem, 

bet krāsni Nr. 3 drīz nojauks, pilnībā īstenojot vides aizsardzības pasākumus, tostarp tajā 

esošā azbesta aizvākšanu un atbrīvošanos no tā. Papildus čuguna ražošanai domnas gāze tiek 

atkārtoti izmantota, lai divās rūpnīcas spēkstacijās ražotu elektroenerģiju un sārņus, kas ir 

šķidra atkritumu masa, ko izmanto stikla un cementa ražošanai. 

Pilnvērtīgas ir divas tērauda ražotnes, kuras uzcēla divu galveno rūpnīcas rekonstrukcijas 

posmu laikā. Tā tika atvērta darbībai 1964. gadā, bet ražošanas apjomu divkāršoja 70. gadu 

sākumā. Aptuveni 70–80 % no tās saražotajiem gatavajiem produktiem tiek nogādāti ar 

kuģiem no rietumu piekrastes piestātnēm uz Eiropas ostām, Turciju, Ziemeļāfriku un citu 

kontinentu valstīm2. 

                                                 
1 Kokss kopā ar aglomerātu (granulēta dzelzs) tiek izmantots kā ķīmiskais reducēšanas reaģents čuguna 

ražošanai (dzelzs un oglekļa sakausējums, kurā oglekļa saturs ir no 1,9 % līdz 5,5 %). Tērauds ir tāds pats 

sakausējums, bet satur mazāk kā 2 % oglekļa).  
2 Konkrēti, čugunu transportē dzelzceļa vagonos, tā dēvētajās torpēdās, un pēc tam to attīra ar pārveidotājiem (ar skābekli, ko 

pūš no augšas). Rezultātā iegūst sakausējumu ar niecīgu oglekļa daudzumu: šķidrais tērauds, ko savāc konteineros jeb tā 

dēvētajos kausos, pāriet cietākā agregātstāvoklī liešanai nepārtrauktas liešanas mašīnās. Piecas no šīm nepārtrauktas liešanas 

mašīnām darbojas šajās divās tērauda ražotnēs.  

Rezultātā tiek iegūts pusfabrikāts paralēlskaldņa formā (platums no 900 līdz 2000 mm, biezums līdz 300 mm un garums līdz 

11 m). Sakarsētie plakanbluķi velmēšanas iekārtās tiek pārveidoti gatavā tēraudā. Apmēram 1300 °C temperatūrā tērauda 

temperatūra pazeminās līdz 900 °C, bet straujo atdzišanu kompensē apstrāde karstās velmēšanas iekārtā (līdz 1250 °C, 

veltņiem atrodoties dažādos attālumos lejupvērstā virzienā). Tādējādi biezais pusfabrikāts plakanbluķis tiek velmēts tik ilgi, 

līdz iegūts vajadzīgais biezums; tas var būt no 243 mm līdz 1,5 mm. 

No velmēšanas iekārtas produkts iznāk tā dēvētās spoles vai lentes veidā (to iegūšanai tiek izmantotas dažāda veida 

velmēšanas iekārtas: Taranto rūpnīcā divas iekārtas ir paredzētas karstajai velmēšanai un viena iekārta — lokšņu ražošanai). 

Loksnes rūpnīca var pārdot kuģu, naftas platformu būvei u. c. vajadzībām vai arī nosūtīt cauruļvadu izgatavošanai; Rūpnīcai 

ir trīs cauruļvadu ražotnes, no kurām viena ir ERW, kas ražo caurules tieši no karstās lentes.  

Velmētos produktus var pārklāt ar cinku (karstās vai aukstās cinkošanas sistēmās; papildus Taranto to veic arī divās 

Dženovas un vienā Novi Ligure rūpnīcā aptuveni 3000 darbinieku. Palielinot to izturību pret oksidēšanos un koroziju, 
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Iekārtu apskates laikā delegācijas dalībniekiem sīku informāciju sniedza jau iepriekš minētie 

vadošie darbinieki (kuriem pievienojās atkritumu poligona tehniskā direktore Carmine Lezza), 

izskaidrojot dažus integrētā cikla problemātiskākos aspektus: 

 Domnas Nr. vadības zāle: no 2015. gada augusta pārbūvēta ar intervences pasākumu 

130 miljonu apjomā. Tās darbība ir automātiska, un operatoru iejaukšanās vajadzīga 

tikai dažu eļļošanas operāciju veikšanai darbības traucējumu gadījumā; 

 divi milzīgi minerālizejvielu (dzelzs rūdas un fosilo minerālvielu) parki, kuros darbojas 

ūdens smidzināšanas iekārta putekļu samazināšanai (ko nodrošina kumulācijas tipa 

automātiskā smidzināšanas sistēma, kas norādīta vides aizsardzības plānā un kurā 

ietverta vēja ātruma sensorierīce, kas, pārsniedzot noteiktu robežlielumu, liek 

hidrantiem darboties automātiski); 

 plakanbluķa ceļš pa otro konveijera lentes līniju (kas ir 1,5 km gara un ko apkalpo 8 

cilvēki, 2007. gadā tajā tika saražoti 6 milj. tonnu), pēc tam notiek pāreja no 

kausēšanas krāsnīm uz apstrādi. 6 slīpēšanas sprosti panāk pakāpenisku biezuma 

samazinājumu, kamēr katrā darbības atkārtošanās reizē lente stiepjas garumā (līdz 1 km 

un pat vairāk) un palielina bīdes ātrumu; tādējādi plakanbluķis, biezumā samazināts 

līdz 40 mm, secīgā kārtībā strauji slīd caur 7 gludapstrādes sprostiem, saņemot tikpat 

lielu spiedienu kā, piemēram, vulkāniskajā presē, pēc tam materiāls tiek dzesēts īpašā 

dušā, visbeidzot tas tiek iesaiņots pārdošanai vai aukstajai velmēšanai; 

 kaļķakmens karjera teritorija ar pilnībā pārklātiem parkiem un atklātiem bīstamu un 

bīstamības ziņā neitrālu atkritumu poligoniem; Jebkurā gadījumā tie ir rūpnīcā radušies 

atkritumi, un, tā kā tie nav organiski, tie nav piemēroti biogāzes ražošanai. Tomēr 

nesaprotamu birokrātisku iemeslu dēļ, lai atļautu poligona darbību, Taranto province ir 

likusi uzņēmumam ILVA iegādāties un uzstādīt biogāzes ražošanas iekārtu, kas ir 

pilnīgi neaktīva. 

Apmeklējumā uz vietas iekārtu kopsavilkuma aprakstu papildināja dažāda rakstura 

informācija, kuru ILVA tehniskie darbinieki sniedza gan pēc savas iniciatīvas, gan atbildot uz 

delegācijas dalībnieku jautājumiem. Svarīgākie no tiem bija saistīti ar vides aizsardzības plāna 

prasībām: 

 to izejvielu izkraušanas posmā, kuras nav videi draudzīgas un tiek uzglabātas slēgtos 

konteineros, kā paredzēts vides aizsardzības plānā (AIA), ILVA ir ieviesusi jaunu CSU 1 

jeb Continuous Ship Unloader (nepārtrauktā režīma kuģa izkrāvēju), kas ļauj 

materiālus pārvietot no kuģa kravas uzglabāšanas nodalījuma uz konveijera lentēm, 

kuras no mola tos nogādā uz rūpnīcu; 

 nākamajā minerālu apstrādes posmā no mola līdz parka zonai notiek pilnīga konveijera 

lentu un šķirošanas torņu pārklāšana, lai novērstu putekļu izkliedēšanu vēja ietekmē 

(2017. gada aprīlī konveijera lente tika slēgta 38,6 km garumā, t. i., apmēram 65 % no 

kopējā lentes 59 km garuma, tas tika īstenots AIA ieteikto komplekso intervences 

pasākumu rezultātā); 

 svarīgākais pasākums, kas paredzēts vides aizsardzības plānā un ar ko nākusi klajā 

sabiedrība AM Investco Italy, kas izveidota divpusēja darījuma rezultātā (85 % Arcelor 

                                                                                                                                                         
tās izmanto visdažādākajās nozarēs, sākot no sadzīves tehnikas līdz automobiļu būvei. 
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Mittal, 15 % Marcegaglia) un kas iegādājusies ILVA ārkārtas administrēšanas procesā, 

attiecas uz domnas krāsnis Nr. 3 demontāžu. Sabiedrība pasākumos iekļāva arī augsnes 

apakškārtas dekontaminēšanu. Pašlaik ekspluatācijā esošās trīs domnas krāsnis ir 

pielāgotas vides aizsardzības plānā ietvertajiem norādījumiem (skatīt turpmāk); 

 tērauda ražotnēs plāno uzstādīt nosūces/depulverizācijas sistēmu no nojumes 

augšpuses, ar 20 m gariem pārvalkiem, kas aptver konventorus un filtrēšanas ierīces, 

lai absorbētu dūmus, kā arī auduma filtrus ar sūkšanas jaudu 3,3 miljoni m3/h; 

 lielāko kalnrūpniecības parku platība aizņem 500 m x 700 m teritoriju (atjaunotās 

AIA1norādījums Nr. 1, kas iekļauts iegādes investīciju plānā), un tajā ir paredzēts 

uzstādīt iespaidīgu divu leņķu struktūru (augsta angāra veidā), kuras izmēri ir apmēram 

700 m x 520 m x 80 m (80 m gara siena, kas līdzvērtīga 25 stāvu ēkai), kas sliesies 

netālu no Tamburi rajona; to aptvers kokiem apauguši kalni, tā dēvētā ekoloģiskā vide, 

un Appia iela, kuras apdzīvotajā centrā jau ir iekopti pretvēja stādījumi. Arī mazāka 

izmēra parki (kur glabā sārņus, homogenizējot ziemeļu un dienvidu aglomerācijas) tiks 

pārklāti līdzīgi diviem lielajiem parkiem kaļķakmens karjera zonā (States pašvaldības 

teritorijā), kas jau ir pārklāti; 

 2014. gada vides aizsardzības plānā (apstiprināts ar 2014. gada 14. marta Ministru 

padomes priekšsēdētāja dekrētu (DPCM)) paredzēta izejvielu mitrināšana ar tā 

dēvētajiem miglas smidzinātājiem, lai samazinātu putekļu izkliedes risku, kamēr 

parkiem vēl nav uzstādīts pārklājums. Atbildot uz konkrētu jautājumu attiecībā uz 

ūdens atgūšanu, ILVA norādīja, ka ir uzstādīta ūdens atgūšanas sistēma, ko veido biezs 

māla zemgrīdas nodalījums, caur kuru ūdens neizsūcas, bet uzkrājas īpašās 

dekantācijas tvertnēs, kas paredzētas ūdens iztvaikošanas novēršanai. Tika veikts vēl 

viens svarīgs precizējums parku teritorijas raksturojuma plānā (lai novērstu vides 

piesārņojumu, kas ir priekšnoteikums vietnes drošībai, un/vai veiktu vietas attīrīšanu); 

tas jau ir pabeigts un acīmredzami ir sniedzis ļoti pozitīvus rezultātus; 

 poligoni ir iekļauti teritorijā, kas nodota līgumslēdzējam uzņēmumam; ILVA turpretī 

atturējās sniegt atbildi uz jautājumu par jaunu izmeklēšanu, ko veic tiesa saistībā ar 

neatļautu bīstamo atkritumu poligonu un par ko kļuvis zināms dažiem lūgumraksta 

parakstītājiem. Uz jautājumu par drošības spēkiem rūpnīcā ILVA atbildēja, ka papildus 

120 iekšējām vienībām, iesaistot ārējos policijas spēkus un ar video novērošanas 

palīdzību, ir iespējams samazināt iebrukuma risku teritorijā, kas vairāk nekā divarpus 

reižu pārsniedz Taranto pilsētas lielumu. 

 

Uz delegācijas aicinājumu sniegt sīkāku informāciju par krāsns Nr. 3 demontāžas un 

attīrīšanas darbu grafiku uzņēmuma ILVA vadība atbildēja, ka: 

 tas nav intervences pasākums tradicionālā izpratnē; tas ir bioloģiskās 

dekontaminācijas pasākums, kas aptver visu rūpnīcu; 

 attiecībā uz domnas krāsni Nr. 3, kas atrodas čuguna ražotnes centrā, ir jānodrošina 

atbilstība drošības prasībām; lai gan to turpmāk neizmantos čuguna ražošanai no 

izejvielām, tā ir jāsaved kārtībā, atvienojot caurules, bet atstājot pieslēgtu tīklam; 

 cauruļvadu sistēma jāattīra, piemēram, no azbesta atliekām; 

                                                 
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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 pēc attīrīšanas pabeigšanas tā tiks daļēji demontēta, pamatojoties uz 

specifikācijām, kas sagatavotas demontāžas darbu iepirkuma procesam; 

 šis process jau ir ievērojami progresējis — piešķirts līgums attiecīgo darbu 

veikšanai. Līdz 2017. gada 30. septembrim valdībai būtu jāapstiprina izmaiņas 

Arcelor Mittal iesniegtajā vides aizsardzības plānā, izmantojot DPCM (Ministru 

padomes priekšsēdētāja dekrētu), lai no 1. oktobra tiktu paātrināts izpildes temps; 

 pilnas demontāžas darbu tehniskā aplēse ir 18 mēneši, sākot no 2017. gada 

1. oktobra; 

 attiecībā uz tehniskās izpildes laiku parku pārklājuma uzstādīšanai līgumslēdzēja 

sabiedrība novērtējusi, ka tas varētu ilgt 24 mēnešus no brīža, kad tā varēs sākt 

darbus. 

Delegācijas vārdā priekšsēdētāja C. Wikström uzsvēra, ka aprakstītās procedūras lielā 

sarežģītība un ilgums, šķiet, liecina, ka netiek ņemtas vērā to cilvēku ciešanas, kas dzīvo 

tuvākajā apkaimē, un ar tām saistītās izmaksas pēdējās desmitgadēs (2007. gadā tika saņemts 

pirmais lūgumraksts par satraucošo dioksīna līmeni). 

ILVAS speciālistu atbilde bija šāda: 

 pašlaik rūpnīca pilnībā atbilst Eiropas un Itālijas tiesību aktiem (pamatojoties uz 

kontroles iestāžu, piemēram, Reģionālās Vides aizsardzības aģentūras (ARPA), 

apkopotajiem datiem), lai gan pārbaužu laikā ikdienas pārvaldībā var rasties daži 

traucējumi; 

 AIA ir paredzēta ārkārtas situāciju pārvaldība, piemēram, tādu kā viesuļvētra, kas 

plosījās virs ILVA 2012. gada 28. novembrī un kas, lai arī neradīja kaitējumu 

domnas krāsnij Nr. 3, veicināja lēmuma to nojaukt pieņemšanu; 

 dekontaminācijas pasākumi rūpnīcā ir daudz plašāki nekā tikai domnas krāsns Nr. 3 

nojaukšana, un tie ietver vēsturisku atkritumu aizvākšanu (piemēram, tādu kā 

dzelzceļa trases, kas netiek izmantotas kopš 2009. gada, vai neizmantotas riepas); 

 situācija jau desmit gadus vairs nav statiska. Apmēram četrus gadus vides 

aizsardzības plāns (pēc 2014. gada 14. marta DPCM) tiek attīstīts, ieviešot 

intervences pasākumus, lai gan ar nelielu aizkavēšanos, ņemot vērā ierobežotos 

finanšu resursus, jo uzņēmums katru gadu cieš zaudējumus; 

 ārkārtas lietu komisāriem ir izdevies atgūt līdzekļus, slēdzot darījumu ar Riva 

ģimeni, t. i., bijušajiem īpašniekiem un piesārņotājiem, vairāk nekā EUR 1 miljardu 

apmērā kā kompensāciju par kaitējumu videi. Šos līdzekļus paredzēts izmantot, lai 

paātrinātu zemes attīrīšanas pasākumus visas Taranto sabiedrības labā; 

 kopējā summa, kas nepieciešama, lai pabeigtu vides aizsardzības plāna intervences 

pasākumu īstenošanu, ir vairāk nekā 2,3 miljardu apmērā (no kuriem 1,150 miljardi 

no līgumslēdzējas sabiedrības un vairāk nekā 1 miljards, ko ārkārtas administrācija 

var piesaistīt saskaņā ar iepriekšminēto līgumu). Pašlaik pēc īpašuma nodošanas ir 

visi nosacījumi, lai šie līdzekļi sniegtu lietderīgu rezultātu līdz minētajiem 

termiņiem; 

 Itālijas Parlaments ir ieviesis normatīvu grozījumu, ar kuru pagarina ārkārtas lietu 

komisāru īstenoto pārraudzības laiku līdz 2024. gadam (pēc ražošanas plāna 
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termiņa beigām). Tas nodrošinās, ka jaunais īpašnieks ievēros savas saistības veikt 

ieguldījumus vai pretējā gadījumā atkāptos no īpašumtiesībām. 

Delegācija arī apstrīdēja rūpnīcas pilnīgu atbilstību Eiropas tiesību aktiem, atsaucoties uz 

jaunāko ISPRA ziņojumu, kas publicēts 2017. gada maijā, saskaņā ar kuru ir jāievēro visas 

AIA iekļautās un apstiprinātās norādes vides jomā (šajā ziņā ILVA ir apgalvojis, ka dokumentā 

ir pieļauta 80 % robežvērtība). Turklāt delegācijas locekļi izteica bažas par to, vai laikus tiks 

pārklātas visu parku teritorijas, kas apkārtējo rajonu iedzīvotājus pakļauj pulverveida 

piesārņojuma izplatībai vējainās dienās, tā dēvētās vēja dienās, par kuru sekām delegācijas 

dalībnieki pārliecinājās personīgi. 

Uz delegācijas jautājumu, vai ir apsvērti citi ražošanas konversijas varianti atkritumu 

materiālu izmantošanai aprites ekonomikas modelī vai pilnīgai iekārtu pārveidošanai, lai 

izmantotu ilgtspējīgu enerģiju, jo tādējādi varētu saskaņot darba, veselības un vides 

aizsardzības jautājumus, radot pievienoto vērtību visai teritorijai, ILVA vadība atbildēja ar 

lielu piesardzību. 

ILVA noraidīja radikālo risinājumu atteikties no tērauda ražošanas, bet norādīja uz 

līgumslēdzējas sabiedrības iespējām arī Taranto eksperimentēt ar jaunajām tiešās redukcijas 

tehnoloģijām, kuru jomā Arcelor Mittal ir lielākais ražotājs pasaulē. Tam ir vienīgā šāda 

rūpnīca Eiropā (Ģentē), kur fosilā kurināmā vietā kā izejviela tiek izmantota dabasgāze. 

Tomēr lielās izmaksas attur no šādu tehnoloģiju ieviešanas. Tomēr šajā jomā tā plāno Taranto 

izveidot pētniecisko centru (piešķirot EUR 30 miljonus, lai pieņemtu darbā 250 inženierus). 

Attiecībā uz aprites ekonomiku ILVA to piemēro kaļķakmens karjeriem, kur ekstrahēto 

materiālu atkārtoti izmanto aglomerācijas/sintēzes posmā vai pārvērš par kaļķiem iekšējās 

krāsnīs, bet izdedži tiek nogādāti atpakaļ karjeros kalcija karbonāta veidā, no kura ir attīrīta 

dzelzs. 

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, ILVA 11 000 darbinieki un  ar to saistīto nozaru 

3000 darbinieki ir no šīs rūpnīcas teritorijas apkārtnes un tur dzīvo. 

 

2017. gada 18. jūlija pēcpusdienas sesija 

 

Delegāciju uzņēma Palazzo del Governo prefekts Donato Cafagna, kurš delegāciju informēja 

par pastāvīgo apaļā galda komiteju, kuras sastāvā ir valsts, reģionālie un vietējie pārstāvji, lai 

pārveidotu Taranto teritoriju, ievērojot vidi, rūpniecisko attīstību, zemes atjaunināšanu un 

atgūšanu. Uzklausīšanas pirmā sesija sākās ar divu ISPRAS pārstāvju uzklausīšanu, kas ir 

Itālijas nacionālais vides aizsardzības un pētniecības institūts. Eksperti bija ieradušies Taranto 

veikt kārtējo pārbaudi (saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES, ar kuru tika reformēta integrēta 

atļauju sistēma rūpniecisko emisiju kontrolei). 

 

Mario Cirillo iepazīstināja ar Nacionālā vides aizsardzības tīkla sistēmu (SNPA), kas 

izveidota 2016. gada jūnijā un darbojas kopš 2017. gada janvāra. ISPRA darbojas sinerģijā ar 

reģionālajām vides aģentūrām, piemēram, ARPA Puglia, kuras pārvalda Vides ministrija. 

Gaetano Battistella, kas ir atbildīgs par vides pārbaužu veikšanu un uzraudzību, apsprieda 

kārtējās ceturkšņa pārbaudes  ILVA ražotnē. Piemēram, viena tāda pārbaude tiek plānota 

nākamajām trim dienām, pamatojoties uz periodisku tehniskās apkopes vadītāja ziņojumu par 

to, kā uz vietas tiek izmantoti labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (LPTP), kas norādīti 

atsauces dokumentos, kurus izstrādājis Kopīgais pētniecības centrs (JRC) Seviļā. Parasti 

ISPRA veic kontroli, saskaņojot datumu ar ILVA. Tomēr nopietnu nelaimes vai darbības 
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traucējumu gadījumā ISPRA var veikt neparedzētas uzņēmuma pārbaudes. Tomēr  

uzņēmumam ILVA iesniegtajos paziņojumos nav precīzi norādīts pārbaudes raksturs un 

apmērs. ISPRA saglabā tiesības veikt nepieteiktas pārbaudes atsevišķās situācijās uz vietas. 

Pēc rūpnīcas teritorijas rīta apskates delegācijas dalībnieku jautājumos visbiežāk izskanēja 

doma, ka ILVA uzņēmums ir tērauda milzis uz māla kājām — smagnējas, novecojušas nozares 

paradigma. ISPRA tehnisko ekspertu skatījumā tā ir rūpnīca, kas jāattīra no vecajām 

tehnoloģijām, lai atbrīvotu vietu jaunām un tādējādi samazinātu atkritumus un vides 

piesārņojumu. Tomēr tas ir lēns posms, kurā vajadzīgi ieguldījumi, turklāt visu laiku. 

Delegācija atgādināja, ka jau pirms diviem gadiem minerālizejvielu parku pārklāšanas 

nepieciešamība bija nepārprotama. Citējot jaunāko ISPRA ziņojumu, saskaņā ar kuru nav 

izpildīti visi AIA norādījumi, delegācija arī atgādināja par atļaujas atsaukšanu un iekārtu 

slēgšanu (kā paredzēts Konsolidētā Vides kodeksa 29. i panta 9. punkta c) apakšpunktā)1. Tika 

lūgts arī paskaidrot atskaites ziņojumu (kā noteikts Direktīvā 2010/75/ES, pamatdokumentā, 

kas regulē integrētās vides atļaujas izsniegšanu vai atjaunošanu2). 

Atzīstot, ka ISPRA 2017. gada maijā publicētā ziņojuma avots nav bijis pareizs (tāpat kā 

iepriekš no rīta to paziņoja ILVA), Battistelli norāda uz nesen veikto pārbaužu sēriju (18 

protokoliem) un precizē, ka atskaites ziņojumā iekļauta informācija tikai par būtiskām un 

bīstamām piesārņojošām vielām, bet tas neietver padziļinātu skatījumu, sīki noskaidrojot, vai 

informācija par augsnes piesārņojumu ir apstiprinājusies (plašāku informāciju skatiet Vides 

ministrijas tīmekļa vietnē: http://aia.minambiente.it/Ilva.aspx). 

 

Patiesībā pašreizējās zinātniskās atziņas nav pietiekamas, lai varētu izmeklēt piesārņojošo 

vielu pārvietošanos. Viņš arī minēja pārbaudes ziņojumus, kuru rezultātā var piemērot 

administratīvas sankcijas vai naudas sodus, ja uzņēmuma apsaimniekotājs nenovērš 

iepriekšējās pārbaudēs konstatētos trūkumus. Runājot par iebildumu, ka desmit dekrēti, kas 

izdoti ILVA glābšanai (jaunākais tika izdots 2016. gada 9. jūnijā), ir nodrošinājuši 

uzņēmumam brīvas interpretācijas iespējas, pat ja tajos nav precizēti 80 % no AIA norādēm 

un uzņēmums neatbilst 20 % no atlikušajām (ieskaitot Nr. 1, kas attiecas uz minerālizejvielu 

parku pārklāšanu), un ISPRA tehniskie eksperti argumentēja, ka mazāk svarīgi jautājumi 

netiek ņemti vērā, jo pastāv daudz svarīgāki jautājumi (šajā gadījumā — politika). Atbildot uz 

priekšsēdētājas C. Wikström pausto kritiku attiecībā uz ILVA neapmierinošo nostāju jautājumā 

par dzīves kvalitāti, kura kā Damokla zobens apdraud apkārtējo rajonu iedzīvotāju dzīvi, 

tehnisko ekspertu viedoklis ir tāds, ka ILVA ir tikai viens no aptuveni 160 veciem 

rūpnieciskajiem uzņēmumiem, kas darbojas valstī (90 termoelektrostacijas, 60 ķīmiskie 

uzņēmumi, 12 pārstrādes uzņēmumi un 1 tēraudlietuve) un kurus uzrauga ISPRA, jo tie ir 

                                                 
1 Likumdošanas dekrēts Nr.152/2006 – ‘’Konsolidētais Vides kodekss” – 29. i panta 9. punkta 

c) apakšpunkts, , kas aizstāts ar 7. panta 9. punktu, Dekrētlikums Nr. 46/14. Skatiet arī šādas piezīmes Vides 

ministrijas tīmekļa vietnē : 

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx  Taranto rūpnīcai ILVA, kura saskaņā ar 2013. gada 4. jūnija 

Dekrētlikumu Nr. 61 (kurā grozījumi izdarīti ar2013. gada 3. augusta Likumu Nr. 89)ir atzīta par valsts 

stratēģisko interešu uzņēmumu. un 2013. gada 31. augusta Dekrētlikumu Nr. 101, Vides ministrija ir izstrādājusi 

šo vietni, lai atvieglotu un veicinātu piekļuvi informācijai un sabiedrības līdzdalību AIA izsniegšanas, 

atjaunošanas, pārskatīšanas un atjaunināšanas procesā saskaņā ar Orhūsas Konvencijas principiem un ar 

Dekrētlikumā Nr. 152/06 noteikto. Konkrēti, tiešsaistē tiek publicēti gan paši plāni, gan arī pamatdokumenti par 

notiekošajām AIA izsniegšanas, atjaunošanas, pārskatīšanas un atjaunināšanas procedūrām, tostarp par 

pārbaudes procedūrām, kas paredzētas, lai izpildītu noteiktos pasākumus. 
2 Komisijas paziņojums: Norādījumi attiecībā uz pamatziņojumu sagatavošanu saskaņā ar 22. panta 2. 

punktu Direktīvā 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (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$ctl19$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
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karstie punkti vides aizsardzības ziņā un vienlaikus ieņem stratēģisku lomu kā sabiedrisko 

pakalpojumu centri un darbvietu radītāji. Pašreizējais posms pārejā no rūpnīcas ārkārtas 

administrēšanas uz daudznacionālas tērauda ražotnes statusu, t. i., nonākšana Arcelor Mittal 

īpašumā, pozitīvi ietekmēs ražošanas atveseļošanos, taču pašlaik tā ir samazinājusies līdz 

6 miljoniem tonnu gadā. Tomēr nav iespējams mainīt iepriekšējā vides aizsardzības plānā 

noteiktās specifikācijas, kurās visi apstiprinātie norādījumi joprojām ir saistoši; pat ja 

jaunajam īpašniekam ir pozitīva attieksme pret rekonstrukciju un tiek sākts jauns emisiju 

atļaujas saņemšanas process, jaunajā AIA iekļautie norādījumi vides aizsardzības jomā 

joprojām būs saistoši. 

 

Vera Corbelli, kura trīs gadus pilda valdības komisāra pienākumus steidzami veicamu 

intervences pasākumu jomā Taranto zemes attīrīšanai, paskaidroja, ka viņas pilnvaras attiecas 

uz vides fizisko sistēma daudz plašākā tvērumā nekā ILVA rūpnieciskais perimetrs (117 km2, 

no kuriem 44 km2 ir zemes un 73 km2 jūras teritorija). Viņa īsi paskaidroja kā ar prioritāro 

intervences pasākumu izvērtēšana četrās svarīgās pilsētas un ārpilsētas teritorijās, tostarp 

balsts interešu rūpnieciskajā zonā, ir īstenota reģenerācijas programma attiecībā uz dažādiem 

iedzīvotāju slāņiem un teritoriju, ietverot vairākas paaudzes (sākot ar skolu pārstrukturēšanu 

un atjaunošanu un beidzot ar kapsētas labiekārtošanu Tamburi rajonā), sakārtojot piekrastes 

teritorijas (sākot ar ostu un bijušo atkritumu poligonu States pašvaldības teritorijas 

rūpniecības zonā, līdz Mar Piccolo (Mazās jūras) ekosistēmas saglabāšanai un jūras gultnes 

attīrīšanai). Programmas pieeja apvieno zinātni un tehnoloģijas ar kultūru. Tas attiecas uz Mar 

Piccolo teritorijas vides atveseļošanu, kas saglabā Taranto jūras vidi, ar mērķi ne vien 

samazināt piesārņojuma līmeņus, bet arī aizsargāt dzīvotnes. Darbības ietver atkritumu 

noplūdes uzskaiti un noplūdes samazināšanu par 50 %, visu veidu lielgabarīta atkritumu 

izcelšanu no jūras gultnes, visvairāk apdraudēto jūras dzīvnieku sugu uzraudzīšanu un 

pārvietošanu (tajā mīt 6 000 dažādas sugas, tostarp, pinna nobilis un jūraszirdziņi). Šie 

pasākumi ir veicami kopīgi ar jūras bruņotajiem spēkiem, finanšu un piekrastes policiju. Šis 

sarežģītais darbs ir veltīts tam, lai atdzīvinātu kultūras, sociālo un ražošanas sistēmu ar mērķi 

pārvarēt veco industriālo mantojumu, kas joprojām nomāc šo pilsētu pie divām jūrām, un 

veicināt turpmāku ilgtspējīgu izaugsmi, iesaistot gan iedzīvotājus, gan arī ILVA un ENI. 

Taranto provinces vietējās veselības aprūpes aģentūras (ASL) jurists un ģenerāldirektors 

Stefano Rossi,  sniedza pārskatu par pakalpojumiem, ko sniedz Michele Conversano 

(profilakses un sabiedrības higiēnas departaments) un Sante Minerba (epidemioloģijas 

statistika), un Cosimo Scarnera (darbvietas veselība un drošība un traumas). Viņš pozitīvi 

izteicās par kontroles sistēmu visā pārtikas ķēdē (sākot ar mīdijām, beidzot ar pienotavām un 

fermām), par statistiku negadījumu jomā (samazinājums, gluži pretēji arodslimību statistikas 

datiem), par Apūlijas reģiona jaunāko vēža reģistru (līdz 2014. gadam), kā arī slimnīcas 

prezidentūras pamatspecializāciju onkoloģijā. Jo īpaši tiek pieminēts 2016. gada oktobrī 

veiktais kohortas pētījums par vides un profesionālās darbības ietekmi uz iedzīvotāju 

saslimstību un mirstību, lai atklātu cēloņsakarību starp rūpnieciskajām emisijām un kaitējumu 

veselībai1. 

                                                 
1 (Kohortas pētījums salīdzina mirstības rādītājus un/vai specifisku slimību izplatību 

dažādās ietekmei pakļautajās populācijās).Visnopietnākie dati rāda, ka vairāk nekā 24 % attiecas uz 

elpošanas orgānu slimībām bērniem Tamburi rajonā un vairāk nekā 26 % uz rūpnieciskā pulverveida 

piesārņojuma ietekmi Paolo VI rajonā. Konkrēti, vairāk nekā 5 % gadījumu konstatēta mirstība no plaušu 

vēža, vairāk nekā 10 % — miokarda infarkts; rūpnieciskā SO2 (sēra dioksīda) iedarbības dēļ: vairāk nekā 

17 % gadījumos konstatēta mirstība no plaušu vēža, vairāk nekā 29 % miokarda infarkta dēļ; abas 
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Atbildot uz delegācijas dalībnieku jautājumiem par satraucošajiem epidemioloģiskajiem 

datiem, kas atklāti attiecīgajā pētījumā, ASL Taranto eksperti apstiprināja ārkārtīgi lielo 

neirokognitīvo deficītu  vietējo iedzīvotāju jaunākajā paaudzē, lai gan tā iemesli nav skaidri 

(vai tikai vides piesārņojuma rezultātā vai saistībā ar iedzīvotāju slikto sociālekonomisko 

situāciju). Dr. Minerba īsumā iepazīstināja ar savā jomā veiktajiem pētījumiem, sākot ar 

aprakstošiem pētījumiem, kuros apkopoti dati par mirstību saistībā ar gaisa piesārņojuma dēļ 

izraisītām slimībām, pēc tam pievēršoties analītiskiem pētījumiem par iemeslu un seku 

saistību ar riska faktoriem un slimībām (kuras ir arī kohortas pētījuma priekšmets). Laika 

gaitā pētījumam tika pievienoti arī citi veselības aprūpes informācijas avoti: pacientu 

stacionārās uzņemšanas un audzēju reģistri.1 

Pēdējo šādu datu reģistru Taranto pilsētā un visā provincē sāka veidot 2012. gadā; jaunākajā 

publikācijā 2016. gada aprīlī ir apkopoti dati, kas savākti laikposmā no 2006. līdz 

2011. gadam. Tie apstiprina vēža augstāku izplatību salīdzinājumā ar vidējo rādītāju vīriešu 

vidū2. 

Iepriekš minēto kohortas pētījumu veica Apūlijas reģions un Lacio reģiona epidemioloģijas 

departaments par personām, kas dzīvojušas Taranto laikposmā no 1998. līdz 2010. gadam. 

Tajā secina, ka rūpniecības indīgo vielu pieaugums, tostarp PM10 smalko pulverveida putekļu 

un sēra dioksīda pieaugums, ir vainojams ne tikai audzēju, bet arī sirds un asinsvadu, kā arī 

elpceļu patoloģiju izraisīšanā. Attiecībā uz vēža rādītājiem  bērniem, kas jaunāki par 14 

gadiem, autoritatīvākais pētījums ir Sentieri3no Augstākā Veselības aizsardzības institūta (ISS) 

2011. un 2014. gadā  veiktais pētījums (tā trešais izdevums tiks publicēts šā gada laikā). Šajā 

sakarā tika konstatēts, ka ir palielinājušies šādi rādītāji: mirstība, ko izraisa visi cēloņi (81 

nāves gadījums), standartizētā mirstības proporcija (SMR) 121, kas ir aptuveni vairāk par 

21 % salīdzinājumā ar reģiona vidējo rādītāju; hospitalizācija akūtu elpošanas ceļu slimību dēļ 

(SHR) 105, t.i., vairāk nekā 5 %,un saslimstība ar visu veidu audzējiem (SIR) 154, kas ir 

aptuveni 54 %, kuriem atbilst vēl 7 gadījumi. 

Šādi sniegtu datu pamatā ir ierobežots gadījumu skaits tikai dažu gadu laikā; pašlaik 

sadarbībā ar ISS tiek meklētas iespējas papildināt statistiku, lai panāktu plašāku savākto datu 

apjomu. Turklāt tika norādīts, ka, lai informētu iedzīvotājus par epidemioloģiskajiem datiem, 

onkoloģijas slimnīcā “Moscati”  tika uzstādīts skārienjutīgs ekrān un tās galvenais mērķis ir 

izplatīt informāciju par saslimstības ar audzējiem biežumu dažādos Apūlijas apgabalos, kas ir 

būtisks solis, lai varētu veikt individuālus un kolektīvus profilakses pasākumus. Runājot par 

vēža izplatību ILVA darbinieku vidū, par visiem savāktie dati apliecina: saslimstību ar pleiras 

mezoteliomu, retu vēža veidu, ko var iegūt, nonākot saskarē ar azbestu, bet slimība izpaužas 

pēc ilgāka laika. Saslimstība ar šo vēža veidu ir 4 vai 5 reizes lielāka, nekā tika gaidīts (uz 200 

                                                                                                                                                         
piesārņojošās vielas ir vainojamas jaunu plaušu vēža gadījumu izraisīšanā iedzīvotāju vidū (vairāk nekā 29 % 

pulverveida vielu dēļ un vairāk nekā 42 % SO2 dēļ) 
https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e. Konkrētāk skatīt: 
https://www.sanita.puglia.it/documents/890301/896208/Relazione+Finale+Studio+di+Coorte 

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

http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto 
2 Skatīt pievienotos secinājumus. 
3 Nacionālais epidemioloģiskais pētījums par teritorijām un apdzīvotajām vietām, kuras pakļautas piesārņojuma 

riskam. Skatīt 2014. gada preses izdevumu kopsavilkumuhttp://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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tūkstošiem iedzīvotāju gada laikā tiek reģistrēti nevis 4 vai 5 gadījumi, bet gan 20). Tāpēc, jo 

īpaši nākamo paaudžu interesēs, ir obligāti jāattīra no azbesta atkritumu poligoni 

rūpnieciskajā teritorijā. 

Jauno tehnoloģiju ieviešana ir ļāvusi kopš 2005. gada ievērojami uzlabot darbinieku drošību 

rūpnīcā: traumas ir samazinājušās vairāk nekā par 70 % no vairāk nekā tūkstoša līdz 

115 gadījumiem. Attiecīgā pētījumā tika konstatēts, ka būtisks faktors, kas izskaidro šīs 

pārmaiņas, ir to darbinieku profesionālā apmācība, kas visvairāk pakļauti traumu riskam. Tika 

minēts traģiska negadījuma piemērs — 2015. gada jūnijā domnas krāsns Nr. 2 darbības laikā, 

iekrītot izkausētā metālā, gāja bojā darbinieks; pēc tam tikai nesen tika pabeigti visi korektīvie 

pasākumi, ko bija noteikušas kompetentās iestādes. Arodslimību pieaugums, lai gan arī tas ir 

satraucošs rādītājs, jo piecu gadu laikā, t. i., no 2010. līdz 2015. gadam, to skaits bija aptuveni 

950, tostarp tikai 200 tika atzītas. Tā ir satraucoša pazīme un daļēji ir saistīta ar ārstu labāku 

informētību par arodslimībām un spēju tās diagnosticēt. Pārsvarā ir konstatētas patoloģijas, 

kas saistītas ar muskuļu un skeleta sistēmas bojājumiem, kuri arī agrāk bijuši izplatīti. 

Turpmākie skaidrojumi tika sniegti par pārbaudes objektu ASL Taranto sakarā ar 

piesārņotājiem pārtikas ķēdē, jo īpaši noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP), kas 

uzkrājas dzīvu būtņu taukos un atrodami, piemēram, aitas un kazas pienā, ja dzīvnieki ganās 

un ēd zāli piesārņotās teritorijās rūpnīcas tuvumā. Paaugstināts dioksīna saturs tika konstatēts 

ne tikai piena analīzēs, bet arī to nokauto dzīvnieku aknās un gaļā, kuri ganāmpulkos 

ganījušies nekultivētos zemes apgabalos, uz aramzemes vai ganībās, kas atrodas tālu no 

rūpnīcas teritorijas. Tādēļ Apūlijas reģiona priekšsēdētājs noteica aizliegumu atļaut ganībām 

izmantot nekultivētus apgabalus 20 km rādiusā. Tāpat arī gliemeņu audzēšanas jomā, pēc tam, 

kad tika konstatēti piesārņotāji Mazās jūras (Mar Piccolo) 1. līča mīdīju audzētavās 

intensīvākās filtrācijas sezonā (vasaras mēnešos), tika noteikts audzēto akvakultūru pārvietot 

uz Lielās jūras (Mar Grande) 2. līci, sākot ar 31. martu. Visbeidzot, 10 km rādiusā gaļas 

dzīvnieku audzētāju asins analīzes atklāja anomālu dioksīda procentuālo daudzumu, bet šie 

dati nav būtiski attiecībā uz pārējiem iedzīvotājiem, kā arī mazajām lopkopības saimniecībām. 

 

Puglijas Reģionālās vides aizsardzības aģentūras (ARPA) jurists un ģenerāldirektors Vito 

Bruno, iepazīstināja ar ARPA Puglia delegāciju: zinātniskais direktors Nicola Ungaro, 

izglītības un informācijas nodaļas pārstāve Maria Spartera, gaisa kvalitātes operatīvās 

vienības pārstāvis Roberto Giua un reģionālais direktorsVittorio Esposito. Atbalstot vides 

datus, kurus snieguši ASL darbinieki, ģenerāldirektors apstiprināja, ka lai gan kopējā situācija 

pēc 2013. gada, t. i., pēc tērauda ražošanas samazināšanās ir uzlabojusies,  tomēr pastāv 

nenoliedzams pierādījums saistībai starp tērauda ražošanu un piesārņojošo vielu izplatīšanos 

Taranto pilsētā. Viņš atgādināja, ka reģionālo vides aizsardzības aģentūru (ARPA) tīklu, 

tostarp ARPA Puglia, izveidoja 2016. gada 16. janvārī. ARPA Puglia koordinē savas darbības 

ar ISPRA darbībām (skatīt iepriekš), īstenojot divkāršas uzraudzības sistēmu. Tā arī sniedz 

atbalstu ASL Taranto par vides jautājumiem. Gaisa kvalitāti Taranto uzrauga 16 kontroles 

vienības (no tām 10 ir ARPA un 6 ILVA pārraudzībā). Lai gan kopš 2013. gada stāvoklis 

emisiju jomā ir uzlabojies, faktiski atbilstot Eiropas vides tiesību aktos noteiktajiem 

ierobežojumiem, tomēr emisijām var būt turpmāka kaitējoša ietekme uz veselību, ņemot vērā 

jau esošo negatīvo pilsētas stāvokli. 

Šajā kontekstā ARPA Puglia darbojas kā uzraudzības un pārbaudes struktūra, lai kompetentās 

iestādes varētu pieņemt politiskus lēmumus par Taranto tērauda ražošanas rūpnīcas jaudas 

pārvaldību. Aģentūra arī veic attiecīgus pasākumus, lai visiem tiktu garantēta droša vide, 
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veselība un darbs. Šajā sakarā ARPA tehniskie speciālisti apstiprina, ka aģentūra ziņo par 

vējainām dienām, tā dēvētajām vēja dienām, lai mudinātu iestādes un nozari veikt 

piesardzības pasākumus, ar kuriem ierobežot kaitīgo ietekmi, ko var radīt nelabvēlīgie vēji 

(piemēram, kāds tika novērots 3. jūlijā).  

Delegācija jautāja, vai ARPA izsniegts negatīvs atzinums par dubultu atkritumu sadedzināšanu 

un glabāšanu atkritumu poligonos ļauj prognozēt līdzīgus iebildumus pret paredzamo tērauda 

ražošanas pieaugumu, ko sagaida jaunie īpašnieki. ARPA speciālisti atbildēja, ka, lai gan 

nepastāv noteikta saikne starp veselības kaitējumiem, kurus pavisam noteikti  varētu  radīt 

atkritumu sadedzināšanas divkāršošana, un hipotētisko kaitējumu, kas izriet no ražošanas 

pieauguma, un pat ja  ILVA īsteno visus AIA norādījumus vides jomā, noteikti tiktu ietekmēta 

iedzīvotāju veselība; Šajā ziņā ražošanas pieaugums, neesot turpmākiem vides  norādījumiem, 

nav paredzams. Konkrētāk Dr. Giua atgādināja, ka, novērtējot veselības kaitējumu, 

pamatojoties uz ARPA veiktajām pārbaudēm, var secināt, ka, pat piemērojot visus 

norādījumus, kas ietverti AIA pārskata ziņojumā uzņēmumam ILVA (plāns, kas nešķiet reāls, 

jo minerālizejvielu parks nav pārklāts), joprojām saglabātos nepieņemams palielinātas 

ražošanas radīts  veselības apdraudējums, piemēram, vēža risks rūpnīcai blakus esošajās 

teritorijās. Šajā saistībā, kā izriet no ARPA Puglia nesaistošā atzinuma, ja ražošanas apjoms 

ievērojami palielinātos, pārsniedzot 8,5 miljonus tonnu gadā, t. i., daudzumu, kas atļauts 

saskaņā ar pašreizējo AIA, vides stāvoklis, visticamāk, kļūtu vēl kritiskāks nekā iepriekš un 

vienlaikus turpinātos veselības situācijas pasliktināšanās.1 

Arodbiedrību UILM, FIOM-CGIL un FIM-CISL vārdā Antonio Talo, Giuseppe Romano un 

Biagio Prisciano ir nākuši klajā ar prasību kopumu, lai “atjaunotu savu turpmāko darba vidi 

un veselību”, kā arī stiprinātu vienoto nostāju, kas tika īstenota jau piecus gadus, pirms tika 

izveidota ārkārtas administrācija un valdība ar 5. jūnija dekrētu ILVA grupu piešķīra jaunajiem 

īpašniekiem. Konstruktīvā pieeja, kas ir ne tikai darbinieku, bet arī visas teritorijas 

interesēs, pamatojas uz priekšnoteikumu par vides aizsardzības plāna absolūtu 

ievērošanu. Tas attiecas uz minerālizejvielu parka pārklāšanu saskaņā ar AM-Investco 

plānu (2023. gada 23. augusts), ko nedrīkst aizkavēt nekādi iemesli. 

Šajā sakarā  Francesco Rizzo no arodbiedrības USB norādīja, ka ILVA tehnisko 

darbinieku un vadītāju organizētais rūpnīcas apmeklējums tika veikts tā, lai izvairītos 

no objektiem, kuros cilvēki grūto apstākļu dēļ cieš un ir pakļauti saslimšanai (saskaņā ar 

USB pausto viedokli situācija komisāru pārvaldes gados ir pasliktinājusies); Viņš 

atgādināja, ka pirms pieciem gadiem valdības ministrs no Romas apsolījis, ka 

pārklājums tiks uzstādīts 6 mēnešu laikā. Taču faktiski visā šajā laikā vienīgais 

risinājums bija slēgt logus, turēt bērnus mājās un izlikties, ka Tamburi rajonā vējainās 

                                                 
1 Šajā sakarā ARPA Puglia 2017. gada 9. aprīlī arī izdeva apsvērumus par AIA piemērošanu jauniem 

pasākumiem un izmaiņām plānotajos vides un veselības aizsardzības pasākumos un darbībās, kas apstiprināts ar 

2014. gada 14. marta Ministru padomes priekšsēdētāja dekrētu (DPCM), nosakot, ka vajadzības gadījumā 

ražošanas uzņēmumiem ir jāpagarina termiņš. Aģentūra savos apsvērumos uzsvēra, ka intervences pasākumi 

vides atveseļošanas jomā, kas paredzēti jau ar iepriekš minēto Ministru padomes priekšsēdētāja dekrētu un kuru 

termiņš tika noteikts 2017. gada jūnijā, pēc tam pagarināts līdz 2017. gada septembrim, tiks pabeigti tikai līdz 

2023. gada augustam. Tā kā lielākā daļa no šiem pasākumiem ir nepieciešami, lai izpildītu nozares LPTP 

(turpmāk Komisijas 2012. gada 28. februāra īstenošanas lēmums, ar ko nosaka labāko pieejamo tehnisko 

paņēmienu (LPTP) secinājumus saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES dzelzs un tērauda ražošanā), šajā sanāksmē 

tika atgādināts, ka jebkura kavēšanās vides atveseļošanā uzņēmumam radītu priekšrocības, bet vides un 

sabiedrības veselības jomai — izmaksas. Būtu jāatceras, ka tērauda ražošanas rūpnīcas, kas neīsteno vai daļēji 

īsteno nozares LPTP, varētu radīt iespējamu ES tiesību aktu pārkāpumu. 
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dienās nekas nenotiek. Vispārīgāk, saskaņā ar darbinieku pārstāvju teikto, rūpnīcas 

vides aizsardzībai ir jābūt īstenotai 100 % līmenī, neaizmirstot nevienu aspektu, sākot 

ar ārkārtas situāciju, ko radījusi azbesta klātbūtne (patlaban rūpnīcā tā daudzums 

pārsniedz 4 tūkstošus tonnu). Papildus vides jautājumiem, arī veselība ir arodbiedrības 

prasību prioritāte. Tādēļ valdībai ir jāizmanto 1 miljards un 100 miljoni, kas atgūti no 

bijušā privātīpašnieka (Riva ģimenes), pārredzamiem un efektīviem attīrīšanas 

projektiem, lai novērstu kaitējumu darbinieku un iedzīvotāju veselībai. Attiecībā uz 

tērauda nozares nākotni Taranto rūpniecības nozares plānā ir jāparedz jauninājumi 

pašreizējā ražošanas procesā, bet nodarbinātība nedrīkst vairot kaitējumu videi un 

veselībai, kā arī izraisīt nepamatotas atlaišanas gadījumus, kā to paudusi AM-Investco. 

Jo ne tikai ILVA darbinieki, bet arī tūkstošiem līgumdarbinieku un citu satelītnozaru 

darba ņēmēju jau ir cietuši nodarbinātības samazināšanas dēļ. Taranto visas 

uzņēmējdarbības centrā ir šī rūpnīca, un 2008. gadā — pēc ILVA darbinieku 

integrācijas — krīze ir izraisījusi vairāk nekā 3000 komercuzņēmumu darbības 

slēgšanu. 

Uz delegācijas dalībnieku Evi un Terricabras jautājumiem par darbinieku prioritātēm 

un to ievērošanu, un alternatīvu iespēju izskatīšanu, lai veidotu citādu rūpniecības 

nākotni, piemēram, pārveidojot ražotnes atbilstīgi atjaunojamās enerģijas ražošanai vai 

aprites ekonomikai. Atbilde, ko sniedza Francesco Brigati (FIOM) bija cerīga: Mūsu 

interesēs nav ILVA „par katru cenu”. Veselības kaitējumu novērtējums, jo īpaši vēža risks 

sievietēm, vīriešiem un bērniem, kurš joprojām ir paaugstināts, bet arvien samazinās, ļauj 

mums pārvarēt dilemmu starp darbu, veselību un vidi. Tādēļ, ja valdība un jaunais īpašnieks 

Arcelor-Mittal vēlētos ieviest tādu pašu ražošanas modeli kā iepriekš, lai sasniegtu augstu 

nodarbinātības līmeni (10 tūkstoši), mūsu atbilde būtu absolūti noraidoša1. 

 

Confindustria Taranto nodaļas vadītājs Vincenzo Cesareo ir pārliecināts par AM-Investco 

spēju ražot videi draudzīgu tēraudu Taranto pilsētā. Patiesībā jau ir veikti vairāki pasākumi, 

un, atšķirībā no iepriekšējā īpašnieka (Riva ģimenes), kas spekulējis ar izejvielu un gatavās 

produkcijas izmaksu atšķirībām, jaunais uzņēmējs īsā laikā parādīs, cik efektīvi un rentabli tas 

spēs organizēt pilnu ražošanas ciklu. Mazie un vidējie uzņēmumi, kas pārdzīvojuši krīzi, jau ir 

iekļauti papildinošas ekonomikas satvarā tērauda nozarē, pateicoties diversifikācijai un 

izcilībai tehniskās apkopes un iekārtu ražošanas procesā, kā arī inovācijām dažādās nozarēs, 

tādās kā, piemēram, kosmosa nozare, kuģu būve, LED āra apgaismojums un ūdeņraža 

ražošana no atjaunojamiem avotiem. Tomēr Confindustria atgādina, ka ne tikai darbinieki un 

pārējie iedzīvotāji ir samaksājuši augstu cenu par ILVA pretrunīgo darbību vides un tiesiskajā 

jomā. Arī daudzi citi uzņēmumi cieta zaudējumus EUR 150–180 miljonu apmērā slikto 

parādu dēļ, kurus valsts pēc pāriešanas uz ārkārtas administrēšanu vairs neatmaksāja, un tāpēc 

tie lūdz novērst šķēršļus to atgūšanai. Tāpēc Confindustria lūdz novērst šķēršļus šo līdzekļu 

atgūšanai. 

 

Confagricoltura Taranto prezidents Luca Lazzaro norāda, ka arī lauksaimniecības nozarē 

daudzi uzņēmumi ir cietuši zaudējumus sakarā ar ārkārtas situāciju vides jomā, tik lielā mērā, 

ka Confagricoltura ierosināja tiesvedību krimināllietā par “vides izpārdošanu” saistībā ar 

tiešu kaitējumu ražošanai gan dzīvnieku audzēšanas jomā (liellopi, kas nokauti piesārņojuma 

                                                 
1 Nostāja, ko 2017. gada 5. septembrī (termiņš, līdz kuram Vides ministrijai jāiesniedz apsvērumi par AIA 

priekšlikumu, kuru pagājušā gada jūlijā iesniedza AM Investco) atkārtoti apsprieda Fiom-CGIL pārstāvis, ir 

šāda: šis priekšlikums nenodrošina veselības aizsardzību ne rūpnīcā, ne ārpus tās. 
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dēļ), gan dārzeņu kultivēšanā (zeme, kas vairs nav kultivējama lauksaimniecības nolūkos) 

teritorijā, kas atrodas rūpnīcas tuvumā.  Provinces mērogā kaitējums ir bijis arī netiešs, 

piemēram, attiecībā uz pārtikas produktiem, kas tiek ražoti piena vai augkopības nozarē 

(Taranto province ir vadošā Eiropā deserta vīnogu un mandarīnu ražošanā). Tādēļ ražotājiem 

ir lielas grūtības saglabāt konkurētspēju, neraugoties uz to, ka ir veikti ievērojami ieguldījumi 

lauku tūrismā (lauku saimniecību pārstrukturēšana). Ražotāji pat negūst labumu no lauku 

attīstības plāna līdzekļiem, jo viņu zeme ir vai nu klasificēta kā pilsētas teritorija vai ir tajās 

pašvaldībās, kuras ir ierindotas pēdējā vietā saistībā ar piekļuvi reģionālajam finansējumam. 

Tāpat līdzekļi ir vajadzīgi, lai ieguldītu steidzamās produktu veicināšanas kampaņās. 

Noslēgumā kāda pozitīva piezīme: pārtikas nozarē nodarbināto skaits ir palielinājies par 9 % 

(skaitlis, kas izskaidrojams ar darbību saglabājušo uzņēmumu daudzumu, kuras var pieņemt 

darbā līdz pat 1500 darbinieku), un tādi produkti kā, piemēram, Primitivo di Manduria 

(Itālijas sarkanais vīns Nr. 1), ir šīs zaļās ekonomikas galvenais virzītājspēks. 

 

Pēc plkst. 17.00 tika uzklausītas vairāku lūgumrakstu iesniedzēju liecības, kā arī to 

iedzīvotāju un NVO viedokļi, kas viņus atbalstīja1. 

Violante Sion k-dze 2012. gadā iesniedza lūgumrakstu Nr. 2207/13. Atsaucoties uz LES 

3. pantu, kurā norādīti Savienības pamatmērķi, proti, “vides augsta līmeņa aizsardzība un tās 

kvalitātes uzlabošana”, lūgumraksta iesniedzēja atgādināja: Tas nebija tas, par ko es domāju, 

rakstot lūgumrakstu, jo Taranto mēs arvien turpinām mirt! Tērauda rūpnīca vēl arvien 

nepārtraukti piesārņo gaisu, augsni un grunti... Kamēr mēs runājam, diskutējam, domājam, 

cilvēki saslimst un mirst, īpaši bērni. Bērniem un visiem Taranto iedzīvotājiem ir tiesības 

dzīvot. Atbildot uz uzaicinājumu, kas tika izteikts, lai ierosinātu intervences pasākumus, es 

lūdzu: sekojiet “vides izpārdošanas” tiesvedības procesam, kura izmeklēšana apstiprina, ka 

Taranto nav iespējama dzīves un tērauda ražošanas līdzāspastāvēšana.2 

Antonia Battaglia k-dze, pārstāvot asociāciju Peacelink un atbalstot “vēsturisko” 

lūgumrakstu Nr. 760/07, uzsvēra ciešās attiecības starp Taranto pilsētu un ILVA, kam 

vajadzētu iedzīvotājiem nodrošināt darbavietas un labklājību. Viņa atgādināja par tiesas 

izmeklēšanu, kad 2008. gadā Peacelink izvirzīja jautājumu par dioksīnu (kuru atklāja, veicot 

aitas siera analīzi). Viņa pauda nožēlu par to, ka kopš 2013. gada septembrī Komisijas 

uzsāktās pirmās pārkāpuma procedūras (kam sekoja pamatots atzinums 2014. gada oktobrī un 

turpmāka procedūra pret Itāliju 2016. gada janvārī par iespējamu nelikumīgu valsts atbalstu3), 

Komisijas dienesti triju gadu laikā ir kavējušies, bet tajā pašā laikā Taranto konstatēts, ka ar 

elpceļu saslimstību saistīta bērnu hospitalizācija Tamburi rajonā pieaugusi par 24 %, kā arī 

palielinājies nāves gadījumu skaits no vēža un sirds un asinsvadu slimībām. Šajā sakarā Dr. 

                                                 
1 Skatīt II pielikuma redakciju angļu valodā, kurā pilnībā vai daļēji ir iekļautas visas runas un sniegtie 

dokumenti. 

 
2 Tiesvedība tika atjaunota 2016. gada 17. maijā un turpinās Taranto Vispārējās tiesas Asīzes tiesas iestādē. 

Tajā ir iesaistītas 44 fiziskas personas un trīs uzņēmumi – Riva Fire, ILVA un Riva Forni Elettrici. “Vides 

izpārdošanas” izmeklēšana tika uzsākta 2009. gadā pēc sūdzībām, ko iesniedza Taranto vides aizsardzības 

asociācijas, tostarp Peacelink, un 2012. gada jūlijā izraisīja tērauda rūpnīcas pārņemšanu, skatīt arī 

III A pielikumu. 

 
3 Skatīt: EK paziņojumu presei 2017. gada 12. decembrī ,”Eiropas Komisija ir pabeigusi tērauda ražošanas 

rūpnīcas ILVA S.p.A. atbalsta pasākumu padziļinātu izpēti. Tā secināja, ka divi Itālijas 2015. gadā piešķirtie 

aizdevumi ILVA atbalstam ietvēra nelikumīgu valsts atbalstu. Tagad Itālijai ir jāatgūst šis nelikumīgais atbalsts 

aptuveni 84 miljonu EUR apmērā no ILVA.” 
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Forestiere koordinētajā atjauninātajā pētījumā par mirstības rādītājiem Taranto ir apstiprināts , 

ka rūpnieciskas izcelsmes smago daļiņu pieaugums izraisa ilgtermiņa ietekmi uz veselību 

(vēzi) un tūlītēju ietekmi (sirdslēkmes). Pēc tam, kad Itālijas tiesu iestādes uzdeva veikt 

preventīvu iekārtu konfiskāciju karstās apstrādes zonā 2012. gada jūlijā, dažus mēnešus vēlāk 

2012. gada decembrī ar valdības dekrētu Nr. 1 par ILVA glābšanu valdība atjaunoja uzņēmuma 

tiesības izmantot rūpnīcas. Kopš tā laika Itālijas un Eiropas iestādes ir samazinājušas 

uzņēmuma ILVA pārbaudes un tas ir ļāvis ILVA, izdodot dekrētu pēc dekrēta (kopumā 10), 

saglabāt ražošanu, turpinot darīt to, kas tika pasludināts par nelikumīgu. 

„Nav īstenota minerālizejvielu parku pārklāšana un ietvju uzstādīšana visā rūpnīcā. ISPRA 

ziņojumu atjauninājumi tiek publicēti ar ievērojamu kavēšanos. Tādēļ mēs lūdzam: lai 

FFV sniedz ieteikumu kā ziņojumu Komisijai nolūkā atjaunot tiesiskumu; lai Itālijas valsts 

ievēro tiesību aktus; lai Eiropas Parlaments, īstenojot savas kontroles pilnvaras pār 

Komisiju, tai nosaka ievērot īpašu piesardzību, uzraugot AIA atjaunošanas procedūru, 

pamatojoties uz jauno Arcelor-Mittal vides aizsardzības plānu. Mēs lūdzam, lai pēc Arcelor 

Mittal uzņēmumu komitejas parauga, kas izveidota Floranžā (Lorēnā), tiktu izveidota arī 

iedzīvotāju komiteja, kas kontrolētu ziņojumus un izdotu atzinumus. Šajā sakarā mēs 

paužam iebildumus par AM rūpniecības vadības plānu, kura mērķis ir palielināt 

produkcijas apjomu līdz 8 miljoniem tonnu 2024. gadā un samazināt personālu (5-

6 tūkstoši). Mēs arī paužam bažas par plāna vides aspektiem, kurš jāīsteno piecu gadu laikā 

(beidzoties 2023. gadā) ar summu EUR 1,14 miljardi; ar tik ierobežotu summu, ņemot vērā 

pasākumus, kurus nepieciešams īstenot: 2013. gadā tiesa aplēsa, ka summa, kas 

nepieciešama, lai novērstu videi nodarīto kaitējumu, ir EUR 8,1 miljardi. 

WWF Taranto prezidents Fabio Millarte ir kategorisks: Saglabājot ILVA kā 

deviņpadsmitā gadsimta rūpniecības uzņēmumu, kurā joprojām izmanto ogles, Taranto 

netiks izglābta. Viņš arī pauda nožēlu, ka  uzņēmuma ILVA nodarbinātības krīze pilsētā, 

kur bija 75 tūkstoši bezdarbnieku, galvenokārt jaunieši, pat laikā, kad rūpnīca strādāja 

ar pilnu jaudu, ir atvirzījusi otrajā plānā jautājumu par pilsētas zaļo zonu un plašākā 

nozīmē veicinājusi dzīves kvalitātes lejupslīdi. 

Legambiente Taranto prezidente Lunetta Franco nosodīja vispārējo pārredzamības 

trūkumu ILVA nodošanas procedūrā AM Investco grupai: informāciju par to varēja 

iegūt tikai no ziņām, ko snieguši masu informācijas avoti.  Protams, kamēr svarīgākie 

intervences pasākumi, kas noteikti vides aizsardzības plānā, ir atlikti līdz 2023. gadam, 

AM Investco plānos, no vienas puses, nav ne miņas no noteikta laika grafika, lai nebūtu 

jākonstatē jebkāda progresa trūkums. Tāpat nav saprotams attīrīšanas un 

dekontaminācijas plāns, kuru valdības komisāriem būs pārvalda ar līdzekļiem, kas 

atgūti no iepriekšējiem īpašniekiem (Riva ģimenes). Legabiente pauž arī bažas par to, 

cik ātri ir atkal atvērta AIA procedūra: tādējādi pilsoņu un asociāciju iesaistīšana 

atļauju izsniegšanas procesā būs vēl problemātiskāka. Tādēļ Legambiente aicina 

Komisiju uzņemties sarunu vadītāja lomu, lai mudinātu Itāliju nodrošināt 

pārredzamību attiecībā uz visām notiekošajām procedūrām, jo īpaši cieši uzraugot 

jauno AIA, un arī prasa ātri īstenot steidzamākos intervences pasākumus: 

minerālizejvielu parku pārklāšanu un koksa ražošanas pārveidi.  

Legambiente pārstāvis Leo Corvace paredz, ka apvienībai būs iebildumi pret ENI 

projektu “Tempa Rossa”, bet tiks saglabāta loģika, lai vairs neizmantotu 

neatjaunojamus resursus un netiktu izšķērdēti dabiskie resursi. Konkrētāk, šis projekts 
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ir saistīts ar lielu negadījumu nepieļaujami augstu risku, kas būtu letāls dēļ uzliesmojošu 

tvaiku izkliedes un dzelzceļa tīkla tuvuma rezervuāru parkam. 

Roberta  Villa un Maria Teresa d’Amato izklāstīja Taranto Lider komitejas, kas dibināta 

2011. gadā, pamatprincipus: smagā rūpniecība nevar būt videi draudzīga; ir jāpiemēro 

maksimālas piesardzības princips un primārā profilakse veselības jomā; nepieciešams 

sniegties tālāk par pašreizējo rūpniecības situāciju; rūpnīcas piesārņojošās ražotnes ir 

jāslēdz un piesārņotās teritorijas ir jāattīra un, visbeidzot, nepieciešamas ekonomikas 

un kultūras pārmaiņas ar tādiem pasākumiem kā, piemēram, koncerti un teātra izrādes. 

Tajā pašā laikā komiteja vadīja mediju kampaņu par endometriozi, dodot iespēju 

izteikties arī sievietēm. Tā patiešām ir slimība, kas izkropļo un iznīcina sievietes 

reproduktīvo sistēmu, smagākos gadījumos izraisot neauglību. To rada dioksīna un PCB 

izplatība Jonijas jūras teritorijā; turklāt atbildība par to ir jāuzņemas ILVA. Taranto 

Lider komiteja konsultējās ar juridiskajiem ekspertiem “vides izpārdošanas” tiesvedības 

procesā 2011. gadā; Eksperti ieteica veikt zinātnisku analīzi par dioksīna iespējamo 

ietekmi uz reproduktīvo veselību šajā Taranto teritorijā. Komitejai tagad ir pieejami 

atjaunināti pētījumi, piemēram, Dr. Forestieri koordinēto kohortas pētījumu (2016. gada 

oktobris), no kura izriet, ka par 10 % ir palielinājies risks, kas saistīts ar SO2 (sēra 

dioksīda)ietekmi uz endometriozes izraisīšanu, tā maksimālais daudzums — 14 % — 

konstatēts Pāvila VI kvartāla apkaimē. Tādēļ 2013. gada 12. janvārī tā tiesu iestādēm 

tika iesniegta sūdzība par veselības kaitējumu un prasība izmeklēt nopietnu problēmu, 

kas attiecas uz minētās slimības etimoloģisko saistību ar rūpniecisko piesārņojumu. 

Vienlaikus komiteja ir atbalstījusi reģionālo likumprojektu, kurā endometrioze atzīta 

par hronisku invaliditāti izraisošu slimību, paredzējusi bezmaksas psiholoģisko atbalstu 

un pacienta ārstēšanu ambulatorā klīnikā un, visbeidzot, izveidojusi reģionālo reģistru 

(tā arī ierosinājusi iesniegt tiešsaistē lūgumrakstu, kam jau ir savākti 1 700 parakstu). 

2014. gada 8. oktobrī tika pieņemts likums Nr. 40”Noteikumi, kas paredzēti, lai aizsargātu 

sievietes, kas slimo ar endometriozi”, un patlaban komiteja cīnās, lai to īstenotu iespējami 

drīz. 2016. gada 23. februārī tās centienu rezultātā izdevās izveidot Reģionālo endometriozes 

observatoriju. Tikmēr arī citos pētījumos (IESIT, ISS biouzraudzība) ir pierādīts, ka augsta 

līmeņa piesārņotāju koncentrācija ir saistīta ar ievērojamu riska pieaugumu sievietēm šajā 

vecuma grupā (20–33 gadi) Taranto un States pašvaldībās. Tas ir 1/2–3 reižu lielāks par 

reģionālo vidējo rādītāju, bet 30–34 gadu vecuma grupā tas par 27 % pārsniedz reģionālajā 

līmenī pastāvošo risku. 

Taranto Lider komiteja cīnās vairākās jomās: no vienas puses, lai mainītu situāciju sieviešu 

neauglības jomā, no otras puses, lai dotu jauniešiem darba perspektīvas, kuras neietekmē 

lielās tērauda rūpnīcas klātbūtne, bet kuru pamatā būtu skaidrība par Taranto teritorijā reāli 

pastāvošajām profesiju iespējām. Šādas iespējas varētu stimulēt jauniešu uzņēmējdarbības 

spējas, lai radītu pievienoto vērtību bagātīgajam divu jūru pilsētas vēsturiskajam, mākslas un 

kultūrvēsturiskajam mantojumam. Tādēļ ir izstrādāti garīgo, kultūras un ekonomisko 

pārmaiņu projekti. To ietvaros jau no skolas gadiem tiek veidoti godalgoti grafikas un 

multimediju darbi, vai arī tie ir vērsti uz komunikāciju un tirgzinību, radot Taranto zīmolu, 

kurā tiek ņemta vērā jaunā ekonomika, kas balstās uz tūrismu un seno jūras amatniecību. 

Taranto pilsētā ir ne tikai ILVA un ENI. Tās patiesais skaistums tiek paslēpts, un par to sāp 
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sirds1, bet pilsēta varēs atgūt nākotni, tikai atjaunojot savu pagātni kā pilsēta ar tās kultūrā 

balstītām profesijām.  

Arī  “Taranto spartiešu pilsētas”  grupas vadītājs Marco De Bartolomeo meklē veidus, kā 

apgāzt nepareizo pieņēmumu, ka Taranto ir ILVA un ENI pilsēta. Viņš ierosināja ka ILVA ir 

tikai tās viesis, bet pati pilsēta ir pavisam kas cits. Tas sākas ar skarbu faktu konstatāciju, ka 

2012. gadā, kad tiesas izmeklēšana vēl nebija skārusi ILVA, rūpniecības nozare veidoja 14 % 

no pilsētas IKP. Tomēr maksa par to bija neaprēķināma: tikai domājot vien par Tamburi rajona 

māju vērtības krišanos, Mazās jūras mīdiju iznīcināšanu tajās atklāto indīgo vielu dēļ, par 

vēža ārstēšanas izmaksām veselības aprūpē un tā tālāk un tālāk. Pilsētas IKP pieaugums 

samazinājās par 20 % un iedzīvotāji, kuru mājvietas atradās rūpnīcas tuvumā, tika uzskatīti 

gandrīz vai par lepras slimniekiem. Saskaroties ar situāciju, daži pievērsās tūrismam kā 

risinājumam. Bet pilsētā nebija infrastruktūras, tūristu uzņemšanas iespējas bija vājas, viņu 

piesaistīšana šādā bezcerīgā situācijā nebija iedomājama. 

Tāpēc radās ideja veikt aptauju par Taranto, izjautājot cilvēkus, kas sastapti četrās pasaules 

malās: Ņujorkā, Maskavā, Sidnejā un Riodežaneiro. Kāds Taranto bija sajaucis ar Toronto, 

daudziem citiem ideja kļuva skaidrāka saistībā ar Spartas tēmu, jo antīkās vēstures laikos 

Taranto bija vienīgā Spartas kolonija un Spartas zīmols ir tik plaši zināms, ka tās potenciāls ir 

piecas reizes augstāks par Eifeļa torni; pasaulē varētu būt vairāk nekā 3 500 universitāšu, 

lauku saimniecību, rūpniecības, pakalpojumu vai augsti attīstīta terciārā sektora uzņēmumu, 

kas izmanto Spartas zīmolu. Tādēļ radās ideja Taranto pirmo reizi 2016. gada oktobrī 

piedalīties “spartiešu sacīkstēs” — pasaulē slavenākajā šķēršļu joslā. Tas piesaistīja 12 000 

sportistu un, ņemot vērā reģionālās investīcijas EUR 35 tūkstošu apmērā, divu dienu laikā 

radīja rekordaugstus ieņēmumus. Vai šī ir veiksmes atslēga? Spartas mantojums tās 

nākamajām paaudzēm: to cilvēku gars, kuri nekad nepadodas un cīnās ar grūtībām, saglabājot 

spēcīgu sabiedrību, kas ir tikpat saliedēta kā spartiešu falanga. 

Šodienas sanāksmes beigās Peacelink priekšsēdētājs Alessandro Marescotti iesniedza 

dokumentāciju, kurā iekļauta dažāda veida atjaunināta zinātniskā informācija par daudziem ar 

ILVA saistītiem aspektiem. Sākot no pašreizējā Taranto konstatētā pulverveida piesārņojuma 

palielinātās toksicitātes līdz tās ietekmei uz Tamburi rajonā dzimušo bērnu intelektuālo 

attīstību, paaugstinātam infarkta un insulta riskam vēja laikā (jo īpaši no plkst. 7.00 līdz 9.00, 

soda nepiemērošanai par to, ka netiek pildīti AIA norādījumi, kuru īstenošanas termiņi ir 

pagarināti ar dekrētu). 

 

2017. gada 19. jūlija rīts 

Delegāciju atbalstīja naftas pārstrādes rūpnīcas direktors Remo Pasquali,  atbildīgais par ENI 

institucionālajām attiecībām Francesco Manna, un Eugenio Lopomo, kurš atbild par Tempa 

Rosas (Tempa Rossa) projektu (Tempa Rosa ir vieta Alto Sauro (Alto Sauro) apgabalā pašā 

Bazilikatas (Basilicata) centrā). Pirms virtuālā apmeklējuma (tā kā visi plānotie pasākumi 

valstī ir noformēti rakstveidā) notika divas īsas informatīvas sanāksmes par drošības un vides 

aizsardzības noteikumiem, pārstrādes rūpnīcas teritorijas izvietojumu un Tempa Rosas 

projekta svarīgākajiem jautājumiem. 

                                                 
1 Dzejniece Ada Merīni to ir izteikusi šajās dzejas rindās (Nekad neredzēšu Taranto skaistu): Nekad neredzēšu 

Taranto skaistu – tās bērzu birzis vai piejūras mežu: šļāc naftas vilnis stindzinošs, man acīs pulsē astoņkājis. 
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Attiecībā uz naftas pārstrādes rūpnīcu: 

 attiecīgās teritorijas aizņem aptuveni 275 hektārus rūpnieciskajā zonā, kuru divās daļās 

sadala valsts ātrgaitas autoceļš 106: rūpnīcas ir ziemeļos un izejvielu, pusfabrikātu un 

saražoto produktu glabāšanas parks ir dienvidos. Rūpnīca atrodas tajā pašā vietā, kur 

ILVA, un tā ir noteikta par valsts interešu rūpniecības objektu; 

 uz jūras teritoriju, kurā ietilpst piestātne, attiecas valdības koncesija; tās rīcībā ir 

4 pietauvošanās vietas: iekšējās — kuģiem līdz 15 tūkstošiem tonnu, ārējās — kuģiem 

līdz 30 tūkstošiem tonnu;  

 pārstrādes rūpnīca pārstrādā jēlnaftu, ko no naftas ieguves vietām ārpus Eiropas ieved ar 

kuģiem vai transportē pa Val d'Agri naftas cauruļvadu Bazilikatā; Tās rīcībā ir parks ar 

135 naftas rezervuāriem, pusfabrikātiem un gatavajiem produktiem; 

 tās pārstrādes jauda ir 6,5 miljoni tonnu gadā; tā nemainīsies, kad tiks īstenots Tempa 

Rosas projekts; galvenie produkti ir: propāns, butāns, LPG degvielas maisījums, 

motoreļļa (nafta), gāzes eļļas, lidmašīnu degviela, uzliesmojošas eļļas un bitumens; 

 rūpnīca ir sertificēta saskaņā ar starptautisko ISO 14001 standartu un ieguvusi EMAS 

reģistrāciju saskaņā ar (EK) Regulām Nr. 761/2001 un (EK) Nr. 196/06; 

Būtiski statistikas dati: 

 433 ENI darbinieki (dati atjaunināti 30. jūnijā) ar līdz pat 600 palīgdarbiniekiem dienā, 

skaitlis, kas var pārsniegt 1 000 vispārējās apkopes darbu laikā (piemēram, 1 500 pirms 

diviem mēnešiem uz 50 dienām); 

 ieguldījumi 2011.–2014. gadā: EUR 150 miljoni; un laika posmā no 2015. gada līdz 

2018. gadam EUR 102 miljoni, izņemot Tempa Rosa. 

Sākotnējie dati par Tempa Rosas projektu (T.R.): 

Tempa Rosas naftas lauku 1989. gadā atklāja FINA, kas ir Beļģijas uzņēmums, ko vēlāk 

pārņēma Francijas uzņēmums Total; minētais uzņēmums 2002. gadā ieguva līdzdalības daļas 

25 % apmērā, kas bija ENI turējumā Gorgoglione koncesijai. Koncesija ir nosaukta 

pašvaldības vārdā , kurā atrodas Tempa Rosa, Luciana (tagad Bazilikata) reģionā, kuras 

apkārtnē reiz sirojuši laupītāji. Tādējādi no iegūtās jēlnaftas 50 % pieder Total, 25 % Shell un 

25 % Japānas uzņēmumam Mitsui. Val d'Agri jēlnafta nonāk Taranto naftas pārstrādes rūpnīcā 

pa 136 km garo naftas cauruļvadu (96 km tā atrodas Bazilikatā), kas pieder sabiedrībai S.O.M. 

(kuru 70 % apmērā kontrolē ENI un 30 % — Shell). Total paredzējis uzbūvēt savienojumu 

8 km garumā no T.R. naftas centra līdz cauruļvadam. Taranto naftas pārstrādes rūpnīcu uzcēla 

1964. gadā Shell Italiana, kuru tā vadīja līdz 1975. gadam, kad vadību pārņēma Agip Petrol. 

Agip Petrol kļuva par ENI S.p.A. 2003. gadā. 

projekts ietver tikai loģistiku, tas neietekmē pārstrādes rūpnīcas parasto darba ciklu, un lielos 

vilcienos to var raksturot šādi: 
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 divu jaunu tvertņu būvniecība ar kopējo jaudu 180 tūkstoši m3 (attiecīgi — 120 un 60) un 

pašreizējā tilta paplašināšana, garums 2 kilometri, platība 515 m2, tauvas vietas 

platformas izveide naftas tankkuģiem naftas kravas iekraušanai; 

 citi papilddarbi: sūkņu telpu jēlnaftas transportēšanai, jaunas transportēšanas līnija no 

tvertnēm līdz piestātnēm, tvaika apstrādes un attīrīšanas sistēma, kurš noplūst kuģu 

piekraušanas laikā, un jēlnaftas dzesēšanas iekārta (naftas temperatūra, kura pārstrādes 

iekārtā tiek uzturēta 60 temperatūrā, ir jāsamazina, lai to varētu uzglabāt tvertnēs); 

 projekts atbilst Itālijas Iekšlietu ministrijas Ekonomikas plānošanas komitejas (CIPE) 

2001. gada 21. Decembra lēmuma Nr. 121, ar kuru tika izdota atļauja T.R. naftas laukam, 

un reģionālajam enerģētikas un vides plānam (PEAR). Tas atbilst arī EMAS un ISO 

14001; 

 projektam ir visas nepieciešamās atļaujas vides un drošības jomā. Ietekmes uz vidi 

novērtējuma (EIA)  procedūra noslēdzās 2011. gadā ar  Itālijas ministrijas izdotu dekrētu 

par integrēto vides atļauju (AIA) ar  pieciem noteikumiem, kas visi tika izpildīti pirms 

būvniecības uzsākšanas. Kopš 2015. gada jūnija Ekonomikas attīstības ministrija 

(MISE)* ir uzsākusi vienotās atļaujas (AUA) apstiprināšanas procesu; 2013. gadā 

reģionālā tehniskā komiteja (CTR) projektam sniedza pozitīvu atzinumu par atļauju 

priekšizpētes veikšanai;1  

 citas neapstiprinātas procedūras: koncesijai nolūkā pagarināt piestātni, atļauja būvēt 

„sabiedrisko pakalpojumu objektu”, ko līdz šim neatbalsta Taranto pašvaldības vienotā 

saimnieciskā vienība (SUAP);  

 galvenie aspekti atbilstībā vides prasībām  un emisijas samazināšanas pasākumi attiecībā  

uz emisijām gaisā: labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) piemērošana, jo 

īpaši attiecībā uz tvertņu peldošo sūkņu un jumtu slēgumu divkāršajām plombām, 

jauno tvaika savākšanas iekārtu ar galīgās sadedzināšanas sistēmu, kas samazina 

gaistošu organisko savienojumu (GOS) piesārņojumu par 99,5 %, un apkārtējā 

gaisa uzraudzības plāna, kā arī ozona uzraudzības tīkla integrācija ar ARPA 

Puglia2; ir paredzēts nodrošināt ūdens resursu aizsardzību: slēgtas ķēdes dzesēšanas 

sistēmas, lai novērstu jūras ūdens izmantošanu; nokrišņu ūdens savākšana un 

izmantošana uz jaunās platformas; naftas pārstrādes rūpnīcas pieslēgšana kanalizācijas 

tīklam; attiecībā uz augsni un augsnes apakškārtu ir paredzēta attīrīšana un dubultdibena 

tvertņu uzstādīšana; attiecībā uz nogulumiem un jūras ekosistēmu — paredzēts veikt 

                                                 
1 AUA ir unikāls pasākums vides jautājumu jomā, kas ieviests ar likumu Nr.°35/12 un 2013. gada 13. marta 

prezidenta dekrētu Nr. 59. Tas zem viena nosaukuma ietver dažādas vides atļaujas, kuras paredzētas nozares 

regulējumā, piemēram, Dekrētlikumā Nr. 152/06. CTR, kuru izveidoja Ugunsdzēsēju brigāžu, sabiedriskās 

palīdzības un civilās aizsardzības reģionālā direktorāta ietvaros, ir reģionālā padomdevēja iestāde ugunsgrēku 

novēršanas jautājumos. Jo īpaši tā novērtē projektus, kas attiecas uz procedūru jomām, lai izdotu ugunsgrēku 

novēršanas sertifikātus ražotnēm. To izveidoja ar dekrētlikumu Nr. 334/99, ar ko transponēja Direktīvu 96/82/EK 

(kas zināma kā Seveso II direktīva) par lielu avāriju risku novēršanu un kontroli. Dekrētlikums Nr. 105/2015, ar 

ko īsteno Direktīvu 2012/18/ES (tā dēvēto Seveso-III) un no 2015. gada jūlija atceļ Dekrētlikumu Nr. 334/99. 

2 Saskaņā ar 2011. gada 27. oktobra EIA ne tikai emisijas būs līdzvērtīgas 36 tonnām samazinājuma gadā, kā 

paredzēts Tempo Rosa glabātuves un iekraušanas iekārtu sākotnējā plānā, bet arī, izmantojot inovatīvas 

tehnoloģijas, oglekļa ūdeņraža tvaiku attīrīšanai, kas veidojas tankkuģu iekraušanas laikā, pārstrādes iekārtu 

GOS emisiju galīgā bilance būs 28 tonnas gadā zemāka nekā pirms darbības uzsākšanas, ar kopējo 

samazinājumu 64 tonnas gadā. 
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virkni iepriekšēju, projekta laikā un pēc projekta beigām īstenojamu pasākumu; pasākumi 

trokšņa novēršanai, samazinot skaņu emisijas, piemēram, piestātnes stabu uzstādīšanā; 

 Ir paredzēts īpašs monitoringa plāns attiecībā uz dzīvotnēm un sugām, kas sastopamas 

naftas pārstrādes rūpnīcas apkaimes teritorijās un kas ietvertas Natura 2000 tīklā; lai 

aizsargātu ainavu, jaunās tvertnes būs zemākas, no dzesēšanas iekārtas torņiem nenotiks 

tvaiku noplūde, tiks veikti darbi, lai objektu uzlabotu vizuāli un pārskatītu tā ietekmi uz 

ainavu; 

 Ieguldījumu izmaksas būs EUR 300 miljoni, kurus sadalīs šādi: EUR 30 miljoni 

inženierdarbiem, EUR 105 miljoni materiāliem un EUR 165 miljoni celtniecības 

darbiem; 

 Pēc AUA izdošanas darbu ilgums būs apmēram 24 mēneši un tajos tiks nodarbinātas 250 

darbaspēka vienības dienā, maksimums — 460 vienības. 

 Ir ierosinātas četras kompensācijas shēmas: ar metānu darbināmu autobusu iepirkšana un 

fotoelementu paneļu uzstādīšana uz ēkām Taranto pilsētā; MarTa attīstīšana un 

sekmēšana (Taranto nacionālais arheoloģijas muzejs); un Palazzo di Governo 

(prefektūras), un Paisiello mūzikas nodrošināšana un atjaunināšana. 

Uzstāšanās nobeigumā F. Manna atgādināja, ka ENI ir visas nepieciešamās atļaujas un 

atzinumi no visu kompetento iestāžu tehniskajām struktūrām un ka AUA nav piešķirta tikai 

politiskas nostājas dēļ, kuru pauž Apūlijas reģions, kurš nav apstiprinājis vienošanos1.  

Apmeklējuma laikā radās operatīvās darbības jautājumi saistībā ar galvenajām rūpnīcām, 

piemēram, par termisko krekingu (termisks sadalīšanas process, kuru izmanto smago gāzeļļu 

gadījumā); vai saistībā ar ūdeņraža procesu, Claus vienību ūdeņraža sulfāta (H2S) pārvēršanai 

par sēru elementārformā un molekulāriem sietiem, kas attīra ūdeņradi no pārstrādes iekārtas 

gāzveida kurināmā; vai pārstrādes degļiem (trīs atrodas Taranto). Ārkārtas situācijas 

gadījumā, šie degļi sadedzina pārstrādes iekārtu un dažu jēlnaftas uzglabāšanas tvertņu gāzes 

atlikumus (ko transportē pa cauruļvadu vai atkrastes cauruļvadu, kas savienots ar tankkuģiem, 

kas atrodas Mar Grande). Tādējādi labāk tika iezīmēta pašreizējo iekārtu topogrāfija (kuras 

valsts nozīmes autoceļš Nr. 106 atdala no tvertņu jeb rezervuāru parka), it īpaši pazemes 

cauruļvada maršruts, kas virzās lejup no kalna, nogāzē veidojot tīkla atzarus, pa kuriem 

jēlnaftu nogādā uz tvertnēm. Ir precizēts pasākumu, kas jāveic, lai īstenotu T.R. projektus, 

ceļvedis. Izņemot pašreiz notiekošo augsnes attīrīšanu, šie pasākumi joprojām pastāv tikai uz 

                                                 
1 Valdība ir apkopojusi Tempa Rosa dokumentāciju pēc tam, kad tā nav panākusi vienošanos ar reģiona vadību, 

kas Reģionālās padomes balsojumā ir noraidījusi projektu Taranto iedzīvotāju vārdā, jo par ietekmi uz vidi šajā 

pilsētā bažas jau bija radījusi ILVA darbība. Uzņēmums Total, kas pārvalda Bazilikatas naftas lauku kopā ar 

Shell un Mitsui, ir lūdzis atļauju transportēt neapstrādātu jēlnaftas ekstraktu vairs ne uz Taranto naftas 

pārstrādes rūpnīcu, izmantojot Val d'Agri naftas cauruļvadu, bet ar desmitiem tankkuģu dienā uz Romas un 

Falconara Marittima rūpnīcām. Skatīt „IL Sole 24 ore”, 2.9.2017. un 12.9.2017. Gadu pēc Apūlijas reģiona 

pēdējā noraidījuma dot atļauju transportēt Bazilikatas jēlnaftu uz Taranto naftas pārstrādes rūpnīcu sabiedrībai 

Raffineria di Roma Spa, ko kontrolē TotalErg, tā iesniedza pieteikumu Vides ministrijai, lai iegūtu atļauju 

jēlnaftas transportēšanai autocisternās no Corleto Perticara uz loģistikas centru Romā, kur pārstrādes rūpnīca 

kopš 2012. gada ir beigusi savu darbību un ir palikusi tikai gatavu naftas produktu uzglabāšanas funkcija. Uz 

Romu atgādāto naftu, izmantojot esošo naftas cauruļvadu, transportēs līdz Fjumičīno (Fiumicino) krasta 

iekraušanas sektora bojām. Tādēļ Raffineria di Roma S.p.A. ir sagatavojusi sākotnēju vides izpēti, lai pierādītu, 

ka projekts neradīs būtisku negatīvu ietekmi uz vidi un tāpēc nebūs nepieciešams turpināt VIA procedūru. Skatīt 

„Gazzetta del Mezzogiorno”, 1.9.2017. 
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papīra. Konkrēti, tika iezīmētas jaunas struktūras attiecībā uz jēlnaftas transportēšanas līniju, 

sūkņu telpu un dzesēšanas iekārtām, tvertnēm, kuru struktūras līdzīgas jau esošajām 

struktūrām (piesārņojuma lokalizācijas dambis, peldošais jumts, dubultdibens, putu 

ugunsdzēšanas sistēma), kā arī nākotnē paredzēto platformu, kas tiks aprīkota kuģiem ar 

kravnesību līdz 46 tūkstošiem tonnu (pielāgota lielākam naftas kravas iekraušanas 

ātrumam — no 1000 līdz 3000 m3/h, samazinot kuģu uzturēšanās laiku Taranto ostā un ar to 

saistītos riskus). Tāpat jaunajā tvaika savākšanas iekārtā tiks izmantotas labākās pieejamās 

tehnoloģijas, kas nodrošinās galīgo tvaika izplūdes samazinājumu līdz pat 99,5 % apmērā. 

Visbeidzot, loģistikas ziņā Taranto ir nepietiekama piekļuve dzelzceļa posmiem vai 

alternatīviem cauruļvadiem. Runājot par pārstrādes produktu izplatīšanas shēmu, tas nozīmē, 

ka pārvadājumiem ar kuģi ir tikai viena alternatīva: sauszemes transports, izmantojot tvertnes. 

Pēdējā laikā kļūst reālāka iespējamība, ka Ekonomikas attīstības ministrija (MISE) pieņems 

kopuzņēmuma “Gorgoglione” piedāvājumu visu ik dienas T.R. saražoto jēlnaftu ar 

250 autocisternām transportēt uz ENI glabātuvi Pomēzijā (Lacio) vai uz Kalabriju. Tas tika 

apspriests nesenajā 18. jūlija sanāksmē Romā, kur tikās Padomes prezidentūra un ENI vadība, 

kas vēlas panākt T.R. ekspluatāciju, sākot no 2018. gada otrā ceturkšņa (lai gan Bazilikatas 

reģions, pretēji, ir pieprasījis MATTM sākt konkrētu VIA procedūru1). Faktiski jau tagad 

Taranto naftas pārstrādes rūpnīca aptuveni 600 kravu gatavās produkcijas dienā nosūta uz 

visiem naftas uzņēmumiem Dienviditālijā (Apūlijā, Bazilikatā, Kampānijā, Kalabrijā un 

Molīzē).  

Pēdējā uzklausīšanas sesija prefektūrā. 

Daniela Spera k-dze, divu lūgumrakstu autore saistībā ar T.R. projektu, koncentrējās uz 

lūgumrakstu Nr. 1107/2011, ko viņa iesniegusi Legamjonici komitejas vārdā. Jo īpaši viņa 

vērsa uzmanību uz pēdējo lūgumrakstu (6. pēc kārtas), kas sniegts 2017. gada 30. jūnijā, kurā 

Komisija atkal pauž jau daudzkārt atkārtoto apgalvojumu “lai gan nekādā veidā nav pārkāptas 

Direktīvas 2012/18/ES (Seveso), 2010/75/ES (rūpnieciskās emisijas), 2001/42/EK 

(stratēģiskais vides novērtējums) un 2011/92/ES (ietekmes uz vidi novērtējums), tiks 

turpināta situācijas uzraudzība...”. 

Atsaucoties uz delegācijas veikto objekta apskati, lūgumraksta iesniedzēja uzsver: “Mums ir 

radies konkrēts viedoklis par šīm iedzīvotājiem bīstamajām tvertnēm, kas atrodas pie ļoti 

noslogota autoceļa. Par to esam ziņojuši Komisijai saistībā ar Seveso direktīvas ievērošanu. 

Tomēr uzzinājām, ka vienīgais pasākums, kas Itālijai jānodrošina, ņemot vērā iespējamus 

avārijas gadījumus, ir īpašu elektronisku paneļu uzstādīšana. Būtībā pats svarīgākais 

jautājums ir drošības attāluma ievērošana, bet par to joprojām nav skaidrības pat Eiropas 

tiesību aktos. Tieši tāpat kā jūras satiksme Taranto ostā (T.R. projekts paredz ikgadēju 

pieaugumu par 90 tankkuģiem) palielinās Mar Grande un Mar Piccolo piesārņojums, tas arī 

ietekmēs spēku, ko nodrošina ILVA sūkņu stacija. 

 Seveso Direktīva nosaka, ka uzņēmumam vismaz 6 mēnešus pirms rūpnīcas darbības 

uzsākšanas jāiesniedz reģionālajai tehniskajai komitejai (RTK) galīgais ziņojums par iekārtu 

drošību. Līdz šim RTK ir norādījusi, ka ENI to nav to sniegusi un ka tā nav teorētiski noteikta 

prasība. Ņemot vērā, ka Taranto ir notikušas vismaz divas apstiprinātas lielāko viesuļvētras 

epizodes, mēs esam aprēķinājuši, ka augi neizturēs vēja ātrumu, kas pārsniedz 97,2 km / h 

(F2 klases tornado vēja ātrums ir 180/250 km / h) — un tā nekādā ziņā nav tālejoša iespēja!   

                                                 
1Skatīt La Repubblica 2017. gada 3. oktobra izdevumu 

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

_petrolio_da_tempa_rossa_a_roma-177289422/  

http://dir.va/
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Jo īpaši attiecībā uz zvejniecības produktiem un mīdijām mēs esam lūguši Komisiju izmeklēt 

nacionālos pasākumus zivju piesārņojuma gadījumā, un mēs arī esam jautājuši, vai tā 

dienesti var apstiprināt, ka rīkojums par gliemeņu iznīcināšanu Mar Piccolo tika pilnīgi 

īstenots. Pirmkārt, mēs esam saņēmuši izvairīgas atbildes, jo Komisija, šķiet, ir vairāk 

nobažījusies par nepieņemamo ietekmi uz produktu tirdzniecību tirgū nekā par pašu 

piesārņojumu. Attiecībā uz otro aspektu, pamatojoties uz paziņojumiem no oficiāliem 

avotiem, esam guvuši apstiprinājumu savām aizdomām par „vides izpārdošanas” procesu, 

saskaņā ar kuru ar dioksīnu un PCB piesārņota ir tikai 141 tonna no 20 tūkstošiem tonnu 

mīdiju, kuras vienkārši tika norakstītas zaudējumos kā iznīcināmas1. 

Visbeidzot, ne mazāk svarīgas ir iedzīvotāju tiesības piekļūt informācijai par veselību un vidi. 

Vairākas reizes mēs esam lūguši Taranto ASL (profilakses departaments) iesniegt testa 

ziņojuma kopiju un paraugu analīžu rezultātus, kas veikti par mīdijām pirms 2008. gada un 

2014.-15. gadu divu gadu periodā. Pirmkārt, šos dokumentus esam saņēmuši tikai ar 

Komisijas starpniecību, mums vienmēr ir nācies gaidīt. Tādēļ mēs aicinām EP Lūgumrakstu 

komiteju vērst uzmanību uz to, ka iestādes, kas ir atbildīgas par vides informācijas nodošanu 

iedzīvotājiem, mūsuprāt, pastāvīgi nepilda savus pienākumus, un tas ir sistemātisks Orhūsas 

konvencijas pārkāpums.2 

 

Antonia Battagla pārstāvēja ENI T.R. projekta aspektus, ka Peacelink kopš 2015. gada ir 

nepārtraukti novērojis saistībā ar COVA Contro (brīvprātīgo vides apvienību Bazilikatas 

reģionā), sniedzot Eiropas Komisijai virkni datu, kas pierāda, ka gruntsūdeņi un pārtikas ķēde 

Bazilikatā jau ir piesārņota. Diemžēl Briseles izpildvaras pārstāvju atbilde līdz šim ir visai 

izvairīga. Saskaroties ar pārmērīgo piesardzību, kādu Komisija ievēro, lai atzītu iespējamos 

ENI naftas centra pārkāpumus, īstenojot Eiropas tiesību aktus ietekmes uz vidi un veselības 

jomā, Peacelink un  COVA Contro  ir nosūtījuši jaunus materiālus, lai precizētu vairākus 

neskaidrus vides jautājumus. 

Luciano Manna (Peacelink) vēlreiz atkārtoja to, ka trūkst publicitātes un pārredzamības 

saistībā ar ISPRA/ARPA tīkla sistēmas veikto analīžu rezultātiem ENI ražotnēs. Jo īpaši 

jaunākā ISPRA pārbaude, ko veica 2016. gada maijā, ministrijas vietnē netika publicēta 13 

mēnešus līdz pat 2017. gada 2. jūlijam! Turklāt šāda kavēšanās ir simptomātiska, tāpat kā 

citas neatbilstības. Ar ISPRA starpniecību maija pārbaudes laikā pieprasītā informācija tika 

iekļauta protokolā tikai 2016. gada novembrī. Pēc ENI atbilžu saņemšanas 2016. gada 

22.decembrī ISPRA nosūta konstatējumus ARPA (kas ir atbildīga par ziņojuma 

sagatavošanu). Savukārt ARPA ziņojums atklāj tikai nenozīmīgus trūkumus vai pretrunas. 

Atbildot uz jautājumu par to, cik daudz drošības vārstu ir ierīkoti, lai novērstu noplūdi no 

glabāšanas tvertnēm, ENI atbilde bija, ka ir 23 vārsti 130 tvertnēm. ARPA ir arī norādījusi uz 

pilnīgu blīvierīces trūkumu tvertņu peldošo jumtu sistēmā, kas spētu aizturēt emisijas, kurām 

raksturīga spēcīga smaka. Tāpat piestātnēs, kur notiek kuģu kravas iekraušana un 

izkraušana, nav uzstādītas brīdināšanas sistēmas, lai novērstu H2S un citu GOS noplūdes, kas 

kuģu tauvošanās manevru laikā notiek ļoti bieži. Attiecībā uz notekūdeņiem, kuri ir jāizsūknē 

un jāattīra, pirms tie tiek novadīti jūrā, ir milzu neatbilstība starp ARPA ziņojumu un ENI 

apgalvojumiem. ARPA ir atradusi piesārņotājus, kas jūrā nonākuši ar novadītajiem 

notekūdeņiem, bet ENI uz to atbildēja, ka ISPRA veiktās pārbaudes laikā viņu sistēma 

                                                 
1 Skatīt „Gazzetta del Mezzogiorno”, 

1.9.2017.http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/904872/cozze-alla-diossina-il-giallo-su-20mila-

tonnellate-fantasma.html 
2 Skatīt arī 2017. gada 17. jūlija paziņojumu, ko rakstījusi Legamjonici komiteja Lūgumrakstu komitejai. 

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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strādājusi nevainojami, kaut arī ministrija atkārtoti norāda, ka piesārņotāju izraisītāja 

nepārprotami ir naftas pārstrādes rūpnīca. 

Angelo Cannata — Le Sciaje priekšsēdētājs uzsvēra, ka viņa kultūras apvienība cenšas radīt 

instrumentus aktīvai līdzdalībai pilsētas iekšējās pārvaldības struktūrā, koncentrējoties ne tikai 

uz gliemju audzēšanu (Mar Piccolo darbojas 30 Taranto uzņēmumi), bet vispārīgāk par 

dzīves kvalitāti, bagātības pārdalīšanu, kas saistīta ar pilsētas resursiem un nodarbinātības 

problēmu.   Nodarbinātība nav vērsta tikai uz dzelzs un tērauda rūpniecību, ņemot vērā, ka 

dati par nedeklarētu darbu liecina, ka pārmērīgi lielam skaitam nedeklarēto darba ņēmēju 

maksā “aploksnē”. Taranto, kas atrodas starp Lecce un Matera, patiesībā ir pilsēta, kas 

ieslīgusi rūpnieciskā krīzē, nemaz nerunājot par faktu, ka krīze ietekmē arī pilsētas kultūras 

dzīvi un tūrisma jomu. Tādēļ vietējās asociācijas lūdz Lūgumrakstu komiteju ne tikai atbalstīt 

to pieeju attiecībā uz sankciju piemērošanu, bet arī sniegt atbalstu alternatīvas zaļās 

ekonomikas un sociālās attīstības prakses izveidei, kura atbilstu vietējās kopienas interesēm, 

nevis tikai pakļautos valsts un daudznacionālo investīciju loģikai tērauda rūpniecības jomā. 

Dienas beigās, kas bija veltīta ENI, naftas pārstrādes direktors Remo Pasquali kopā ar 

izpildirektoru Carlo Guarrata un Francesco Manna, kas ir atbildīgs par institucionālajām 

attiecībām, atbildēja uz delegācijas pieprasījumiem sniegt paskaidrojumus un precizējumus, 

pamatojoties uz iedzīvotāju sniegtajiem datiem un informāciju. Šajā sakarā nepieciešams 

nošķirt pašreiz darbojošās naftas pārstrādes rūpnīcas iekārtas, cauruļvadus un piestātnes no 

Tempa Rosas loģistikas projektā paredzētajiem. 

Sākotnējie dati par kuģu satiksmi Taranto ostā: 2015. gada pētījumā ziņots par 730 kuģiem, 

savukārt 2016. gadā veiktais pētījums atklāja 50 % samazinājumu (tikai 350 kuģu). 

Pārstrādes rūpnīcas iekārtas 

 Regulārās pārbaudes saskaņā ar AIA, kuras notiek katru gadu (2015. gada novembrī, 

2016. gada maijā, 2017.gada trešajā ceturksnī — datums vēl nav zināms), nekad nav beigušās 

ar nopietniem trauksmes signāliem vides jomā. Tā vietā ir ierosināti ieteikumi drošības 

uzlabošanai, kurus ENI ir izpildījusi, piemēram, veicot pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 

noteikumiem par lielām sadedzināšanas iekārtām (sākot ar 2016. gada 1. janvāri). 

Uz delegācijas iebildumiem par vairākiem trūkumiem un nepilnībām, kas konstatētas pēdējās 

ISPRA veiktās pārbaudes laikā, ENI augstākā līmeņa vadība atbildēja šādi: 

 šie apmeklējumi attiecas uz AIA atjauninājumiem pārstrādes rūpnīcā, nevis TR 

projektu. Pašlaik tiek veikts AIA pārskats, tāpēc ENI gaida, lai tiktu sasaukta 

pakalpojumu konference, kas paredzēta saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem par 

administratīvo vienkāršošanu; 

 ar ISPRA konstatējumiem ir tikai ieteikti uzlabojumi, kurus ENI gatavojas īstenot, 

izmantojot jaunās tehnoloģijas; 

 runājot par blīvierīces trūkumu (ierīce, kas paredzēta, lai samazinātu gaistošo 

organisko savienojumu emisijas no tvertņu peldošo jumtu sistēmas), pirms trim 

gadiem ENI uzsāka patstāvīgi īstenot programmu, kurā paredzēts šādas ierīces 

uzstādīt visām tvertnēm; tā jau ir īstenota 75 % apmērā, un tā tiks pabeigta līdz 

2018. gadam; 
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 runājot par drošības vārstiem (lai novērstu pārmērīgu spiedienu), tie ir pilnībā 

uzstādīti. Tika ziņots, ka trūkst automātisko vārstu, ar ko novadīt notekūdeņus un 

lietus ūdeni notekūdens sistēmā, tā novēršot peldošā jumta nogremdēšanu. Pirms 

18 mēnešiem ENI sāka tvertnes aprīkot ar automātiskiem vārstiem, ar tiem paredzot 

nodrošināt visas tvertnes. Tas nav norādījums, bet gan ieteikums pabeigt brīvprātīgi 

uzsākto programmu; 

 runājot par spēju savākt emisijas kravas iekraušanas/izkraušanas laikā kuģa 

pietauvošanās vietā piestātnē, tā ir pilnībā nodrošināta. Ar ISPRA starpniecību 

panāktais atbrīvojums attiecas uz iespēju automātiski reģistrēt S6 emisijas punktu 

(tvaika savākšanas iekārtu kuģu kravu iekraušanas vietā piestātnē), kura tiek 

aktivizēta tikai naftas pārstrādes rūpnīcas darbības apstāšanās gadījumā. Šādā 

situācijā naftas pārstrādes rūpnīca nevar savākt kuģu kravu iekraušanas procesā 

radītos tvaikus ar pašas rūpnīcas “izpūšanas” sistēmu (paredzēts, ka maksimums līdz 

40 dienām gadā). Pēdējos trīs gados pārstrādes rūpnīca vēl nav nonākusi šādā 

situācijā. Visbeidzot, normālos apstākļos S6 emisijas punkts ir bloķēts ar īpašu “aklo 

uzmalu”, kas ir kā piesardzības pasākums. Tāpēc tā iedarbināšanai ir nepieciešama 

operatora iejaukšanās. Tas notiek saskaņā ar īpašu procedūru, kurā ir sīki izklāstītas 

uzraudzības un reģistrācijas darbības, ko paredz spēkā esošā atļauja. Paredzēts arī 

pārstrādes rūpnīcas piestātnē uzstādīt jaunu tvaika savākšanas iekārtu. Kad šī sistēma 

darbosies, tā nomainīs pašreizējo metodi Val d'Agri naftas produktu un jēlnaftas kravu 

iekraušanas procesā radītā tvaika savākšanas darbību pārvaldībai. 

 Runājot par naftas noplūdes riskiem piestātnes tauvas vietās vai kuģu sadursmēs, abos 

gadījumos šie riski ir minimāli: gan tāpēc, ka papildus profilakses sistēmai 

(ugunsdzēsējiem) kuģim pastāvīgi sniedz palīdzību trešo personu specializēts 

uzņēmums, kurš ar saviem darbiniekiem un līdzekļiem pārvalda jūras teritoriju, lai 

tiktu galā ar jebkuru ārkārtas situāciju; un, no otras puses tādēļ, ka ostas pārvalde un 

ostas kapteinis, kas pārrauga visu Mar Grande ostas satiksmi, ir ārkārtīgi stingri, 

bloķējot piekļuvi vai attauvojot kuģus, ja laika apstākļi nav piemēroti neatkarīgi no 

rafinēšanas rūpnīcas vajadzībām; 

 naftas pārstrādes rūpnīcai kā augsta riska rūpnīcai saskaņā ar Seveso direktīvu ir 

nepieciešama AIA, kā arī ārējie un iekšējie ārkārtas situāciju plāni. Šie dokumenti 

atspoguļo rūpnīcas situāciju brīdī, kad tie stājušies spēkā, tāpēc tie ir pastāvīgi 

jāatjaunina. Šajā nolūkā Itālijas tiesību aktos ir paredzēts ilgs pārskatīšanas process, 

kura rezultātā tiek izsniegta jauna AIA un izstrādāti citi ārkārtas situāciju plāni. Ja 

pārbaužu gaitā rodas jaunas iespējas uzlabot pasākumu efektivitāti vides jomā, 

kontroles organizācija sniedz ENI ieteikumus par atbilstošiem LPTP, kas tikai 

pārskatīšanas procesa beigās var kļūt par jauniem AIA norādījumiem. ISPRA 

ieteikums nav gluži tas pats, kas AIA sniegts norādījums (lai gan sabiedrība jauc vienu 

ar otru). 

 Pašreizējais ārējās rīcības plāns ārkārtas gadījumā tika izstrādāts, pamatojoties uz 

2012. gada drošības ziņojumu, ko prefektūras vadībā sagatavoja sadarbībā ar visām 

kontroles struktūrām. 2015. gada drošības ziņojuma norādes ir izpildītas, un ir veikta 

tā analīze, kā arī šā posma beigās prefekts organizēs atkārtotu ārkārtas rīcības plāna 
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izdošanu1.    

Loģistikas projekts Tempa Rossa 

- Saistībā ar jūras satiksmes paziņojumu: 

radītu maksimālo kuģu skaita pieaugumu par 90 vienībām, projektā ir paredzēts arī 

palielināt spēju savākt tankkuģu kravas iekraušanas/izkraušanas laikā radīto tvaiku, 

izmantojot slēgta cikla sistēmu, ievērojami samazinot kuģa stāvēšanas laiku (par 30 %) 

un tādējādi arī iespējamo kaitīgo emisiju risku.  

- Attiecībā uz drošību: 

no sākotnējā drošības plāna ir pārņemtas vairākas prasības, kuras ENI apņemas precīzi 

izpildīt: kad rūpnīca būs uzbūvēta, tiks sasaukta reģionālā tehniskā komiteja, lai 

izanalizētu galīgo drošības plānu. Tikai pēc pēdējās apstiprināšanas rūpnīca varēs uzsākt 

darbību. Visas sākotnējā plānā paredzētās prasības, kas apstiprinātas ar tehniski 

ekonomisko pamatojumu, inženierdarbu gaitā tiek iekļautas un tiks īstenotas būvniecības 

posmā. 

- Attiecībā uz iespējamo viena projekta atļauju sadrumstalotību: 

šāds viedoklis radies, nepareizi interpretējot naftas pārstrādes rūpnīcas tvaika savākšanas 

iekārtas uzlabošanas procesu. Lai šajā nolūkā piemērotu tehnoloģiju, kas ierosināta 

T.R. izpētē, tika izmantots atsevišķs gadījums, īstenojot to pašu procesu, piemēram, 

LPTP, kādu piemēro attiecībā uz tradicionālu pārstrādes rūpnīcu. Tik tiešām, šādā veidā 

var panākt emisiju samazinājumu par aptuveni 36 tonnām gadā, kā tika lēsts 

T.R. projekta aprēķinos (praktiski tas nozīmē 0 emisijas, veicot darbību tādā režīmā, kā 

noteikts atļaujas piešķiršanas dekrētā), tam pievienot vēl 28 tonnas gadā, kopējais 

samazinājums ir 64 tonnas gadā. Tomēr abas rūpnīcas, kurās izmanto to pašu tehnoloģiju, 

ir fiziski atšķirīgas, jo pirmās rūpnīcas darbības joma ir uzglabāšana T.R. projekta 

ietvaros, bet otrās — naftas pārstrāde. Tādējādi abi gadījumi un iegūtie rezultāti attiecas 

uz dažādiem laikiem. 

Otra kļūdīšanās ir saistīta ar faktu, ka T.R. projektā tiks izmantots esošais cauruļvads 

(144 km), pa kuru no Viggiano (Bazilikata) jēlnafta tiks transportēta uz Taranto. 

Kopuzņēmums ar koncesijas turētāju Total ir lūdzis valsts un reģionālajām iestādēm 

atļaut būvēt jaunu eļļas centru un 8 km garu cauruļvadu, kas būtu savienots ar esošo 

cauruļvadu, saskaņā ar TR projekta nosaukumu. Tomēr šajā gadījumā pieteikumus, ko 

Total iesniedza Bazilikata un ENI Taranto, izsniedz atsevišķas iestādes, un procesam 

dažādos reģionos ir dažādi institucionālie sarunu partneri, tāpēc uz tiem nevar attiekties 

viena atļauja. 

Atbildot uz delegācijas jautājumiem par ENI pieeju attiecībām ar sabiedrību un iedzīvotājiem, 

kuri dzīvo naftas pārstrādes rūpnīcas apkārtnē, un kas, šķiet, neiekļaujas rūpnieciskās 

attīstības plānu īstenošanā tika pausts, ka viņu uzticības atgūšana ir uzņēmuma galvenā 

                                                 
1 Itālijā tas bija pārtraukuma periods, jo stājās spēkā likumdošanas dekrēts 105/2015, ar ko ievieš Direktīvu 

2012/18 (tā dēvēto par “Seveso III”), un atcēla Dekrētu Nr. 334/99, ar kuru iepriekš regulēja nozari. Skatīt 

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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prioritāte, turklāt ENI vadītāji norādīja, ka, lai gan aprakstītā situācija nav viennozīmīga, ENI 

saskaņā ar Orhūsas konvenciju par vides informācijas pieejamību vēlas turpināt informēt 

sabiedrību par T.R. projektu, īstenojot dažādas iniciatīvas, sākot ar kampaņām plašsaziņas 

līdzekļos līdz publiskām asamblejām, bet viņi nesniedza sīkāku informāciju.  

Uz delegācijas noslēdzošo jautājumu, vai ENI neizjūt savu atpalicību, ieguldot vairāk nekā 

miljardu euro projektos, kas saistīti ar fosilo oglekli saturošu energoresursu izmantošanu, 

nevis meklējot risinājumus atjaunojamo enerģijas avotu un biodegvielas jomā, Francesco 

Manna atbildēja, ka uzņēmuma mērķis ir piecu gadu laikā samazināt CO2 emisijas par 80 % 

(šā mērķa īstenošana ir jau pusē), un minēja piemēru par ekoloģisku augu eļļas rafinēšanas 

rūpnīcu Dželā (Gela). Ja mērķis joprojām ir mainīt attiecību energoresursu izmantošanā, 

piešķirot prioritāti tiem, kuri tiks izmantoti nākotnē, arī ENI ir jārisina jautājums par pāreju uz 

šādiem resursiem (pieteikuma prasība EUR 1 miljarda apmērā attiecas nevis uz ENI, bet uz 

Total & Co). 

Secinājumi 

Šim Lūgumrakstu komitejas delegācijas veiktajam Taranto apmeklējumam, kas notiek 

10 gadus pēc pirmā lūgumraksta (Nr. 760/2007) iesniegšanas, kurš bija saistīts ar bažām par 

dioksīna izplatību gaisā, vajadzētu veicināt būtisku pavērsienu iedzīvotāju, sociālo partneru 

un civilās sabiedrības efektīvā līdzdalībā, lai Itālijas, kā arī Apūlijas reģiona valdība un 

vietējās struktūras sinerģijā ar sabiedrībām ILVA un ENI, neizslēdzot arī visu citu ekonomikas 

dalībnieku un sociālo partneru iesaistīšanos, izstrādātu nākotnes un attīstības perspektīvas 

Taranto pilsētai; tai nevajadzētu būt saistītai tikai un vienīgi ar tehnoloģijām un ražošanu. 

Eiropas iestādes un pilsoņi ir vienisprātis par iespēju panākt ilgtspējīgu un līdzdalīgu pilsētu 

attīstību, kas var saskaņot pilsētas vēsturi un dzīves vidi ar nesenajām rūpniecības norisēm. 

Eiropa, ko veido tās iestādes un iedzīvotāji, apvieno iespēju veidot ilgtspējīgu un sabiedrības 

virzītu pilsētattīstības modeli, kas varētu paust tās identitāti, saistītu gan ar tās tūkstošiem 

gadu seno vēsturi, gan neseno rūpniecības attīstību. Eiropas Parlamenta deputātu delegācija ir 

pabeigusi intensīvu darba braucienu un uzklausīšanas programmu, kura ir piesaistījusi lielu 

uzmanību ne tikai plašsaziņas līdzekļu vidē, bet arī sociālo partneru un visu citu pilsoniskās 

sabiedrības dalībnieku aprindās. Svarīgāko iekārtu un pakalpojumu pārbaudes uz vietas laikā 

delegācijas locekļi guva vispārēju izpratni par ļoti sarežģītajiem rūpnieciskās un tehnoloģiskās 

attīstības procesiem agrāk un tagad. Kā arī guva dažādus fiziskā un psihoemocionālā ziņā 

drūmus iespaidus: par gaisu, kas jāelpo, un smakām, kas izplatās rūpnieciskajai zonai tuvējās 

apdzīvotajās teritorijās, par Tamburi rajona iedzīvotāju vienīgo izeju vējainās dienās 

uzturēties slēgtās telpās, ik dienas vērojamiem dūmiem, kas ceļas no skursteņiem un pārklāj 

apzaļumotos pakalnus, vai gājienu pa ceļu, kas ved gar naftas tvertnēm. Spontāna reakcija uz 

šādu situāciju, būtībā pastāvīgu ieslodzījumu pašu mājās, ir vairākkārt paustais aicinājums 

uzņēmumu pārstāvjiem, lai tie pārtrauktu šādas neproduktīvas attiecības starp rūpniecības 

nozares līderiem un uzņēmumu darbiniekiem, kā arī skartajiem iedzīvotājiem, jo tikai ar 

savstarpēju dialogu, pastāvīgu informētību un pilsoņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā par 

ikdienas dzīves kvalitāti mēs veidojam nākotni uz stabila un ilgtspējīga pamata, no kā izriet 

attiecīgi elastīga rīcība. ES pievienojās Orhūsas konvencijai1 ar 2005. gada 17. februāra 

Lēmumu 2005/370/EK. Iestāžu un uzņēmumu pārstāvju uzklausīšanas laikā vairākas reizes 

tika minēta Orhūsas konvencija, norādot uz iedzīvotāju tiesībām attiecībā uz pieeju vides 

informācijai. 

                                                 
1 . EP ir pieņēmis arī Padomes Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai. 
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Neatkarīgi no delegācijas izpratnes par situāciju, kādā ir iedzīvotāji, kuru lūgumraksti veido 

vienu no Savienības pilsoniskās sabiedrības institūta tā dēvētajām nabas saitēm, pamatojoties 

uz pašreizējo LESD 20. panta formulējumu, delegācijas dalībnieku uzmanība ir pastāvīgi 

pievērsta diviem galvenajiem problemātiskajiem jautājumiem, kurus pilsēta pie divām jūrām 

apspriež jau vairāk nekā 20 gadus (kopš 1995. gada, kad sabiedrība ILVA — lai gan piederēja 

publiskajam sektoram — ar IRI aizgādību tika privatizēta1): vides, darba un veselības 

aizsardzība ārkārtas situācijās un rūpniecības atjaunošanas un vides atveseļošanas plāni, kas 

tika izstrādāti īpašu komisāru vadībā un kā saistoši nodoti jaunajiem īpašniekiem. Atkarībā no 

politiskā jutīguma, zināšanām par teritoriju un tās sociālekonomiskajiem nodarbinātības 

aspektiem vai salīdzinot ar citiem rūpniecības uzņēmumiem, kas darbojas tērauda rūpniecības 

nozarē un tiek pārvaldīti ilgtspējīgā un elastīgā veidā, katram darba brauciena dalībniekam, 

pamatojoties uz objektu apmeklējumiem un uzklausīšanā dzirdēto, kā arī ņemot vērā 

kompetentos atzinumus un priekšlikumus, kas bieži tika izteikti īpaši dedzīgi, bija iespēja 

izveidot savu perspektīvo priekšstatu par pilsētu, tās iedzīvotājiem, administrāciju, ILVA un 

ENI darba ņēmējiem, kā arī tiem, kas strādās rūpniecības, lauksaimniecības, zvejniecības un 

tūrisma nozarē. Vienkāršāk sakot, sākuma punkts nolīgumam starp iebildumu iesniedzējām 

pusēm ir līdzsvarota lēmumu pieņemšana un dalīšanās atbildībā par trīs virzienu attīstības 

modeli: vides un sociāli ekonomiska, nepakļaujot pirmajiem diviem elementiem uz trešo, 

vienlaikus gūstot mācības no pagātnes kļūdām.  

Attiecībā uz ILVA tiek uzsvērts, ka pašreizējā situācija vairs nav statiska, kā tas bija pirms 

desmit gadiem; kopš 2014. gada vides plāna apstiprināšanas (2014. gada 14. marta ministru 

prezidenta dekrēts) ir ieviesti vairāki pasākumi, kas atbilst 80 % jaunāko AIA vides 

aizsardzības prasību. Tādējādi otrajā plānā paliek neizpildītais norādījums Nr. 1 — ar pārklāju 

nosegt lielākos izejvielu parkus, lai novērstu negatīvu ietekmi uz gaisa kvalitāti. Norādījuma 

termiņš tiek attālināts, pat neraugoties uz to, ka jaunais īpašnieks AM Investco ir apņēmies 

pabeigt šo darbu 24 vai 36 mēnešu laikā (6. lpp.)  — saskaņā ar citiem avotiem izpildes laiks 

ir vai nu faktiski neierobežots vai arī pārāk ilgs, salīdzinot ar to, kāds bija norādīts 

(2016. gada 31. decembrī) AIA 2012. gada 26. oktobra kopsavilkuma tabulā. Tādēļ Dr Giua 

pesimisms no ARPA Puglia šķiet pilnīgi pamatots. Pēc viņa teiktā, “pat tad, ja AIA pārskata 

ziņojuma noteikumi tiek piemēroti 100% apmērā, vēža riska situācija teritorijās, kas atrodas 

blakus ILVA, saglabāsies nepieņemamā līmenī” (11. lpp.). Lai gan ARPA Puglia apsvērumi 

par 14 būtiskiem jautājumiem attiecībā uz jaunas AIA procedūras pieprasījumu, ko AM 

Investco iesniedza MATTM, tika publicēti tikai 5. septembrī, nedrīkst neņemt vērā tajos 

pausto: „Grozījumi vai papildinājumi vides un veselības aizsardzības pasākumu plānā vai 

cita veida atļaujās, kas nepieciešamas rūpnīcas darbībai, ļauj pagarināt laiku, kas vajadzīgs 

šo pasākumu veikšanai. Tādējādi vismaz pārejas posmā neizbēgami netiks nodrošināti tie 

vides aizsardzības standarti, kas noteikti AIA 2011. un 2012. gada norādījumos un minētajā 

plānā, kas apstiprināts ar 2014. gada 14. marta Ministru padomes priekšsēdētāja dekrētu”un 

turklāt: „Metāla ražošanas kompleksa ražošanas iekārtu ekspluatēšana, ja nozares LPTP nav 

vispār vai ir tikai daļēji īstenoti, varētu būt iespējams pārkāpums Kopienas līmenī; šī 

situācija ir vēl kritiskāka, ņemot vērā plānoto ražošanas pieaugumu, ja nav paredzēta visu 

                                                 
1 ILVA tika dibināta Dženovā 1905. gada 1. janvārī. Ar IRI izveidošanu 1933. gadā tā nonāca publiskā sektora 

pārvaldībā. 1961. gadā, sākot Taranto jaunā tērauda ražošanas centra būvniecību, ILVA ieguva nosaukumu 

ITALSIDER. Pēc tā likvidēšanas 1988. gadā tā atguva nosaukumu ILVA. Pēc tam, kad tā apmēram 20 gadus 

bija piederējusi Riva ģimenei, ar ministra izdoto 2015. gada 21. janvāra dekrētu. Tas beidzās 2017. gada 

5. jūnijā, kad starptautiska konkursa rezultātā tās nekustamais īpašums tika nodots kopuzņēmumam AM Investco 

Italy. 
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LPTP un/vai noteikto vides pasākumu īstenošana”1. 

Arī 12. lpp. minētā informācija, ko arodbiedrības iesniedza delegācijai 18. jūlijā (un kas bija 

apkopota īpašā sūdzību iesniegšanai paredzētā platformā), liecina, ka, šķiet, nav sasniegta 

cerētā ietekme, ko vides un rūpniecības plānam vajadzēja radīt algu līmeņa un darbinieku 

atlaišanas ziņā, ja ir taisnība, ka jaunais īpašnieks nav ievērojis ar Itālijas valdību noslēgto 

vienošanos sarunās par darba līgumiem2. 

ENI pārstrādes rūpnīcas apmeklējuma laikā un uzklausot T.R. projektā iesaistītās puses, 

delegācija iedzīvotāju nosūtītajos dokumentos atklāja līdzīgu kavēšanos vai nepilnības, kā arī 

atšķirības lūgumraksta iesniedzēja faktu vērtējumā salīdzinājumā ar uzņēmuma augstākā 

vadītāja sniegto versiju (D. Spera un L. Manna, 22. lpp.). Turklāt būtiski ir arī daži vēl 

nenoskaidroti jautājumi, piemēram, drošības attālums starp jēlnaftas uzglabāšanas vietu un 

publisko autoceļu vai piesārņojuma saindētās gliemenes, kuru lielākā daļa, neraugoties uz 

rīkojumu tās iznīcināt, šķiet, ir palikusi tirgū. Kā pēdējais pavērsiens ENI stāstā ir jāmin tas, 

ka delegācija tika iesaistīta tajā pašā vienpusējas, acīmredzami nepilnīgas vai vispār 

iztrūkstošas informācijas apburtajā lokā, par ko tai sūdzējās iedzīvotāji. Ir saņemtas ziņas, ka 

pēdējā pārbaudē, ko ARPA un ISPRA veikušas ENI rūpnīcā Taranto 2016. gada maijā, tika 

atklāta virkne būtisku problēmu, un šajā saistībā MATTM 2017. gada 5. jūlijā nosūtījusi ENI 

brīdinājumu par neatbilstību atļaujas norādījumiem. Uz šādu brīdinājumu uzņēmuma vadībai 

ir jāreaģē, pierādot, ka ar izlēmīgām darbībām ir novērstas atklātās problēmas; un, ja bažas 

joprojām pastāv, brīdinājums var izraisīt atļautās darbības apturēšanu, kā arī AIA atcelšanu un 

iekārtas slēgšanu saskaņā ar 29. i panta 9) punktu 2006. gada 3. aprīļa likumdošanas dekrēta 

Nr. 152 vides kodeksā.3 Šī informācija tika sniegta sekretariātam pēc Peacelink komitejas 

iniciatīvas; tomēr ne uzņēmuma vadība, ne Eiropas Komisijas kompetentie dienesti nav sevi 

apgrūtinājuši, lai to nosūtītu Lūgumrakstu komitejai. 

Visbeidzot, ņemot vērā faktu sarežģītību un daudzos neatbildētos jautājumus, delegācija ir 

pārliecināta, ka līdz šim pārbaužu sistēma, tostarp arī to, kuras veic Eiropas Komisija, lai 

novērtētu konkrēto rūpniecības uzņēmumu atbilstību spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem 

vides, augu veselības un drošības jomā, nedarbojās pareizi, tādēļ Taranto iedzīvotāji jūtas 

pamesti vieni cīņā ar vējdzirnavām. 

 

Ieteikumi 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Lūgumrakstu komiteja sniedz Eiropas Komisijai un valsts, 

reģionālajām un vietējām iestādēm šādus ieteikumus: 

                                                 
1Sīkāku informāciju skatiet ARPA vietnē: 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 
3 2010. gada 24. maija Integrētās vides atļaujas (AIA) atsauce Nr. DVA/DEC/2010/273, ar vēlākiem grozījumiem 

attiecībā uz Taranto naftas pārstrādes rūpnīcas ENI S.p.A darbību. Taranto pārstrādes rūpnīca. Pirmais 

brīdinājuma paziņojums saskaņā ar Likumdošanas dekrēta Nr. 152/06 29. panta i) punkta 9.) apakšpunktu, kas 

vēlāk tika grozīts attiecībā uz atļaujas noteikumu neievērošanu, kas izklāstīti 2017. gada 27. jūnija ISPRA 

atsauces numurā Nr. 31737. Skatīt e -pastu no L. Manna (2017. gada 13. septembris) 

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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1. Pauž nožēlu par atkārtotiem nebūtiskiem, satura ziņā abstraktiem un neskaidriem 

izpildes paziņojumiem (9. — par ILVA izraisīto vides piesārņojumu un 6. — par ENI 

Tempa Rosa projektu). Jo īpaši kopš 2014. gada oktobra, kad tika izteikts argumentēts 

atzinums, atsaucoties uz pārkāpuma procedūru (2013/2177) attiecībā uz rūpniecisko 

emisiju direktīvu (2010/75) un no 2016. gada janvāra, kad procedūra tika uzsākta 

saskaņā ar LESD 108. panta 2. punktu par nelikumīgu valsts atbalstu ILVA (2016/C 

142/04), Lūgumrakstu komiteja nav informēta par rezultātiem, termiņiem vai 

neatrisinātajiem jautājumiem saistībā ar kādu no izskatāmajām procedūrām. Līdz ar to 

delegācija nevarēja izmantot attiecīgos faktus un elementus, lai pilnībā veiktu 

izmeklēšanas uzdevumus. (Šajā sakarā jāpievērš uzmanība saistībām, kas izriet no 10. 

un 11. punkta rezolūcijā par Lūgumrakstu komitejas darbību 2015. gadā, kas 

apstiprinātas 2016. gada 2. decembrī un kuras pilnībā neņem vērā1); 

2. Norāda, ka valsts, reģionālajām un vietējām varas iestādēm, kurām ir lēmumu 

pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār spēkā esošos tiesību aktu par vidi, veselību un 

sabiedrības drošību piemērošanu, ir jāatjauno iedzīvotāju uzticība vides plānu un 

rūpnieciskiem projektiem, kuros ir iesaistīti ENI un ILVA augstākā līmeņa vadītāji, un 

šajā nolūkā ir nekavējoties jāveic saskaņotus pasākumus, lai pilnībā aizsargātu veselību, 

sabiedrības drošību un vidi. Komiteja iesaka: nodrošināt pilnīgu pārredzamību un sākt 

dialogu, izplatīt informāciju, kas nebūtu vienpusēja, un efektīvi iesaistīt iedzīvotājus 

visu lēmumu pieņemšanā par ikdienas dzīves kvalitāti, pilnībā ievērojot saistības, kas 

izriet no Orhūsas konvencijas un Direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas 

pieejamību sabiedrībai; 

3. uzsver, ka ir steidzami un pilnībā jāievēro visi integrētās vides atļaujas norādījumi, tādēļ 

mudina Eiropas Komisiju pieprasīt, lai ILVA izpildītu visus noteikumus, kas paredzēti 

2012. gada 28. februāra lēmumā par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 

paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz dzelzs un tērauda ražošanu (Direktīva 2010/75/ES), 

kā noteikts 2012. gada 26. oktobra dekrētā, kā arī nekavējoties novērtēt, vai rūpnīcu 

ekspluatēšana, ja nozares LPTP nav vispār vai ir tikai daļēji īstenoti, nav uzskatāma par 

pārkāpumu Kopienas līmenī; 

4. tomēr norāda, ka pat gadījumā, ja 100 % apjomā piemērotu vides aizsardzības 

standartus, kas noteikti 2011. un 2012. gada AIA, kā arī plānā, kas apstiprināts ar 

2014. gada 14. marta DPCM, pastāvīgais onkoloģiskā apdraudējuma risks, infarkta un 

insulta gadījumu pieaugums vējainās dienās, kā arī saslimstība ar audzējiem, zīdaiņu 

invaliditāte un sieviešu neauglība apdzīvotajās teritorijās ILVA apkārtnē paliks 

nepieņemamā līmenī; 

5. uzsver, ka lielā mērā netiek ievērotas saistības vides jomā, kas ILVA rūpnīcai jāizpilda, 

lai ievērojami samazinātu tās piesārņojošo ietekmi uz teritoriju, kā arī nav īstenoti 

būtiski svarīgi pasākumi cilvēka veselības aizsardzībā, piemēram, minerālizejvielu 

                                                 
1 (2016/2146(INI)) 10.punkts. Uzskata, ka, pildot savus pienākumus kā līgumu uzraudzītājam, it īpaši attiecībā 

uz vides jautājumiem, Komisijai vajadzētu pārsniegt vienkāršu oficiālu procesuālās atbilstības pārbaudi un 

vairāk pievērsties pamatjautājuma faktiskajam saturam; atgādina piesardzības principu un ES vides tiesību aktu 

galīgo mērķi novērst neatgriezenisku kaitējumu ekoloģiski jutīgām teritorijām un mudina Komisiju pieņemt 

pieeju, kas ļautu tai izmantot ex ante pilnvaras un prerogatīvas; 

11. punkts. Turpmāk rūpēsies, lai nodrošinātu, ka Komisija regulāri ziņo Parlamentam par pārkāpumu 

izmeklēšanas gaitu, kas vērsts pret atsevišķām dalībvalstīm, lai veicinātu labāku sadarbību un ļautu informēt 

iesaistītos lūgumrakstu iesniedzējus par progresu agrīnā stadijā. 
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parku pārklāšana; norāda, ka vietējās veselības aprūpes iestādes ir apliecinājušas, ka pat 

tad, ja ILVA pilnībā izpildītu šīs saistības, tās rūpnieciskās darbības specifikas dēļ vides 

radītais apdraudējums cilvēku veselībai joprojām būs nepieļaujami augsts; apliecina 

daudzos un dažādos epidemioloģiskos pētījumos konstatēto, ka nopietnas audzēju 

patoloģijas, sirds un asinsvadu, kā arī elpceļu saslimšanu procentuālais īpatsvars 

Taranto apkaimē ir ievērojami augstāks nekā pārējā reģionā, un ka vairāku šo slimību 

izcelsme ir tieši saistīta ar ILVA rūpnieciskās darbības specifiku; 

6. piekrīt iedzīvotāju, sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju paustajām 

bažām par plānoto ražošanas pieaugumu un laika grafiku vides plāna pabeigšanai, kas 

ilgst līdz 2023. gada 23. augustam, kā apliecināts AM Investco Italy 2017. gada 5. jūlijā 

iesniegtajā pieteikumā par jaunu AIA uzņēmumam ILVA. Uzskata, ka faktiskajā 

situācijā šāds lūgums ir nesavienojams ar četriem principiem, kas izklāstīti LESD 

191. pantā saistībā ar ES vides politiku: piesardzības pasākumi, preventīvas darbības, 

vides kaitējuma un cēloņsakarību prioritāšu koriģēšana, kas pazīstama kā princips 

„piesārņotājs maksā”. Tādēļ šajā sakarā mudina: no vienas puses, valsts iestādes ņem 

vērā visus iespējamā labvēlīgā lēmuma riskus un sekas attiecībā uz pieprasījumu pēc 

jauna AIA1; no otras puses, Komisijas atbildīgos dienestus — uzraugot valsts iestāžu 

darbību, nepieciešamības gadījumā tajā iejaukties, lai, pienācīgi ievērojot formas un 

būtības prasības, tiktu nodrošināta informācija un sabiedrības līdzdalība procedūrā, kas 

uzsākta 2017. gada 1. augustā, ņemot arī vērā ARPA Puglia komentārus, kuri tika 

publiskoti 2017. gada 5. septembrī2; 

7. Norāda, ka 2017. gada 29. septembra  DPCM, kas, pat ja tikai daļēji, ņemot vērā 

komentārus, ko iesniegušas iestādes, organizācijas un arodbiedrības, it īpaši ir ietverti 

šādi noteikumi: 

 - kā pārejas pasākumu līdz paredzēto pasākumu pabeigšanai noteikt maksimālo 

ražošanas apjomu, proti, 6 miljonus tonnu tērauda gadā, tādējādi garantējot, lai slogs 

videi saglabātos pašreizējā līmenī, kas patlaban, bez šaubām, ir mazāks nekā agrāk, un 

atbilstu Itālijas un Eiropas noteiktajām robežvērtībām, galvenokārt attiecībā uz gaisa 

kvalitāti, par ko liecina Taranto teritorijā esošo publisko un privāto struktūru 

konstatējumi;  

 - daudziem pasākumiem piemērojamās īstenošanas prasības termiņš it noteikts līdz 

2023. gadam un dažos gadījumos arī līdz 2018. gada beigām, piemēram, attiecībā uz 

konveijera lenšu pilnīgu slēgšanu, pilnīgu ēku slēgšanu, kanalizācijas kanālu ārkārtas 

bagarēšanas darbiem, pasākumiem saistībā ar bīstamajiem notekūdeņiem zem katras 

iekārtas, melno metāllūžņu apsaimniekošanas zonas (Gestione Rottami Ferrose — 

GRF) pārsegšanu, pasākumiem koksēšanas iekārtās, jaunu filtru uzstādīšanu 

aglomerācijas iekārtā, rūpnīcā esošo vēsturisko atkritumu krājumu likvidēšanu;  

                                                 
1 Šajā sakarā ar 2017. gada 29. septembra Ministru padomes priekšsēdētāja dekrētu, tika izdarīti grozījumi vides 

un veselības aizsardzības plānā, kas sākotnēji tika apstiprināts saskaņā arMinistru padomes priekšsēdētāja 

2014. gada 14. marta dekrētu kura mērķis ir panākt integrētās vides atļaujas (AIA) pilnīgu īstenošanu 

uzņēmumam ILVA S.p.a. Taranto 
2 Skatīt 1. zemsvītras piezīmi. Skatīt 1. zemsvītras piezīmi 28. lpp., kā arī 2017. gada 5. jūlija CM, ņemot vērā 

informācijas uzdevumus, jo īpaši b un c punktus. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/09/30/229/sg/pdf
https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Ilva-in-Gazzetta-il-Piano-delle-misure-di-tutela-ambientale-/eece3034-ab81-411f-8637-7ec73daf3887
https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Ilva-in-Gazzetta-il-Piano-delle-misure-di-tutela-ambientale-/eece3034-ab81-411f-8637-7ec73daf3887
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 - AM Investco Italy — pārņemt visus ārkārtas administrācijas uzņemtos plānus un 

programmas attiecībā uz azbesta demontāžu uzņēmumā, neskarot Itālijas tiesību aktos 

noteiktos pienākumus; 

 - “Pastāvīgs vides plāna īstenošanas novērošanas centrs”, kuru kopīgi vada visas 

attiecīgās centrālās un vietējās iestādes, un institūcijas. Novērošanas centra sagatavotie 

dokumenti ir tieši pieejami sabiedrībai, izmantojot valsts Vides, un sauszemes un jūras 

aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnē1. Jaunā struktūra sāka darbu 2018. gada 8. martā, 

sniedzot pirmo detalizēto pārskatu, kurš liecina par darbu turpināšanos arī šajā pārejas 

posmā starp īpašo administrāciju un AM Investco Italy; 

 -  ILVA īpašās administrācija saglabā atbildību par nepieciešamo pasākumu īstenošanu, 

lai nodrošinātu ēku drošību un veiktu nepieciešamo vides atveseļošanas un attīrīšanas 

darbus īpašumos, kuri netiks nodoti AM Investco Italy; 

8.  pauž īpašu gandarījumu par to, ka, ņemot vērā no pastāvīgā novērošanas centra 

izrietošo darbu, ir uzsākti celtniecības darbi, kas vajadzīgi, lai nosegtu materiālu parku, 

un attiecīgi ir jāpabeidz jau 2020. gada pirmajos mēnešos attiecībā uz minerālu parku 

vai tūlīt pēc tam attiecībā uz fosilo parku, t. i., apsteidzot grafiku, kas izklāstīts 2017. 

gada septembra DPCM;  

9. turklāt pauž gandarījumu par patlaban izskatīšanā esošo oficiālā nolīguma projektu starp 

Itālijas valdību, Apūlijas reģionu, Taranto pašvaldību un citām ieinteresētajām 

personām, kas tiecas nesenā DPCM satvarā nostiprināt sadarbības iniciatīvas, kuras 

palīdzētu labāk aizsargāt veselību un vidi, veicinot ātrāku AIA un attīrīšanas pasākumu 

pabeigšanu, un cer, ka šī izskatīšana noslēgsies sekmīgi; 

10. aicina Komisijas pretmonopola iestādes ziņot par novērtējuma procedūras laika grafiku 

un rezultātiem attiecībā uz iespējamo ArcelorMittal dominējošo stāvokli tērauda tirgū 

(lieta Nr. 8444)2 pēc ILVA iegādes, ko veicis kopuzņēmums AM Investco Italy, kā arī 

izraisītajām sekām, un attiecīgi aicina Itālijas iestādes izskaidrot, vai un cik lielā mērā, 

uzsākot šo procedūru, ārkārtas komisāri, kuru mandāts tika pagarināts, var īstenot 

pasākumus, kas paredzēti jaunajā AIA dekrētā; 

11. pauž nožēlu, ka, lai gan nav panākta vienošanās ar Apūlijas reģionu, kas faktiski ir 

apturējis vienoto atļauju piešķiršanas procedūru ENI projektam par loģistikas un 

rūpnīcas pārveidošanu Tempa Rosas ieguves lauka jēlnaftas uzglabāšanai, no ENI 

Taranto rūpnīcas pārbaudes 2016. gada maijā līdz galīgā ziņojuma publicēšanai Vides 

ministrijas tīmekļa vietnē 2017. gada jūlijā pagāja 13 mēneši; konstatē, ka šī kavēšanās 

ir atklāta norāde uz sliktu un nepārredzamu publisko komunikāciju, kas raksturo par 

vides un veselības pārbaudēm atbildīgo valsts, reģionālo vai vietējo iestāžu pieeju, 

apstiprinot būtiskus dokumentus, piemēram, Tempa Rosas projekta galīgo drošības 

ziņojumu; 

12. aicina Komisijas struktūrvienības sniegt sīkāku atjauninātu informāciju par jaunākajiem 

CM, kas iesniegti 2017. gada 28. februārī un 2017. gada 30. jūnijā. Šajā jaunākajā 

informācijā būtu jāiekļauj ne vien  trūkstošie dati un informācija kā izrādījies vairākos 

                                                 
1 http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx.  
2 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8444 

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
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gadījumos, salīdzinot versijas, kuras iesnieguši lūgumrakstu autori un iedzīvotāju 

apvienības, no vienas puses, un ENI tehniskie un administratīvie vadītāji, kas piedalījās 

2017. gada 19. jūlija uzklausīšanas sēdē, no otras puses, bet arī instrukciju aktus un 

citus materiālus, piemēram, brīdinājumu, kas ENI tika izteikts 2017. gada 5. jūlijā; 

13. atzinīgi vērtē sarunu atsākšanu ar Arcelor Mittal, kura notiek pēc Itālijas valdības 

iniciatīvas, lai aizsargātu nodarbinātību un pienācīgu algu līmeni gan darba ņēmējiem, 

kas strādā rūpnīcā, gan ILVA uzņēmumam, bet mudina puses pārvarēt dilemmu starp 

nodarbinātību, no vienas puses, un veselību un vides aizsardzību, no otras, īstenojot 

vides rehabilitācijas plānu, arī tādā veidā mazinot veselības apdraudējumu, piemēram, 

saslimšanu ar pleiras audzēju, kura iespējama saskarsmē ar rūpnīcā ražoto azbestu; 

14. iesaka valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, kā arī ES iestādēm nozarēs, kurās 

piemēro subsidiaritātes principu, ņemt vērā novatoriskas, videi draudzīgākas 

rūpnieciskās tehnoloģijas, ko izstrādājis Arcelor Mittal, piemēram, redukcijas 

tehnoloģiju tērauda izejvielu izmantošanā, kā arī atbalstīt, stimulēt un koordinēt 

iniciatīvas, ko veicina iedzīvotāju asociācijas, mazie un vidējie uzņēmumi, vietējās 

struktūras lauksaimniecības tūrisma, tradicionālās jūras amatniecības, sporta un kultūras 

jomā; tādēļ mudina visus vietējos sociāli ekonomiskos dalībniekus un teritoriālās 

struktūras turpināt attīstīt vietējās ražošanas nozares, kam ir būtiska nozīme, lai Taranto 

varētu apņemties iet citu ceļu, balstoties uz savu tūkstošiem gadu seno pagātni, lai 

veidotu nākotni, kas būtu orientēta uz vidi, veselību, dzīves kvalitāti un pilsētas un tās 

iedzīvotāju vajadzībām; 

15.  aicina pārbaudīt savstarpēji papildinoša ekonomiskā modeļa veicināšanu, kura pamatā 

būtu pilnīga atjaunojamās enerģijas ražošana un izmantošana, kā arī ekonomikas un 

ražošanas sistēmas pienācīga uzlabošana Taranto apgabala kultūras, tūrisma un 

lauksaimniecības pārtikas ražošanas nozarēs, kas, iespējams, varētu garantēt pašreizējā 

nodarbinātības līmeņa atjaunošanu un uzlabot sociālekonomiskos, veselības un vides 

apstākļus; 

16. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai šīs nopietnās problēmas, kas daudzus gadus ir būtiski 

ietekmējušas iedzīvotāju veselību un vidi, bez liekas kavēšanās novestu pie atteikšanās 

no Taranto apgabalā izmantotajiem rūpnieciski piesārņojošiem modeļiem; uzsver, ka 

vides attīrīšana ir pilnībā jāpabeidz un nekavējoties jāsāk pašreizējo iekārtu rūpnieciskā 

pārveide, ieviešot ekonomikas modeli, kurā galvenā uzmanība pievērsta atjaunojamās 

enerģijas ražošanai un izmantošanai, kā arī kultūras, tūrisma un lauksaimniecības 

pārtikas nozares nozīmes palielināšanai Taranto apgabalā.  

17. aicina nodrošināt kompensācijas sistēmu piemērošanu saskaņā ar valsts tiesību aktiem, 

— neskarot bankrota tiesību aktu noteikumus attiecībā uz  kreditoru prasību izpildi, lai 

kompensētu šādu Taranto iedzīvotājiem un ENI un ILVA darbiniekiem, nodarīto 

kaitējumu  un nodrošinātu ekonomisko segumu tiem cilvēkiem, kuriem jau ir 

diagnosticētas slimības, kā arī viņu radiniekiem nāves gadījumā; uzskata, ka šāds 

pasākums sniegtu ekonomisku atbalstu cietušajiem, tajā pašā laikā rosinot uzņēmumus 

samazināt savu darbību ietekmi uz vidi, veselību un drošību; 
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