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A bevezetés és a látogatás célja 

A kiküldetést az Európai Parlament Elnöksége 2017. május 15-én engedélyezte a 

koordinátorok (március 22/23-i) határozata nyomán, az alábbi időpontokban: 2017. július 17–

19. A kiküldetésre 2016. november 2. és 4. között került volna sor, azonban el kellett 

halasztani, mert a küldöttség hivatalos tagjainak létszáma nem érte volna el a minimális 

szintet. A kiküldetés célja: találkozás a petíciók benyújtóival és az azokat támogató 

polgárokkal és nem kormányzati szervezetekkel, a környezet, a munkahelyi egészség és a 

helyi lakosság megóvása érdekében végzett ellenőrzések tekintetében illetékes helyi, 

regionális és nemzeti hatóságokkal, valamint a Tarantóban és környékén működő két 

vállalkozás, az ILVA kohászati üzem és az olaj- és földgázkitermelő, illetve -forgalmazó ENI 

adminisztratív és műszaki vezetőivel. 

A küldöttség az ILVA és az ENI üzemeiben tett vezetett látogatások részeként helyben 

tanulmányozta a környezetszennyezést okozó, valamint a munkavállalók és a helyi lakosság 

egészségét és biztonságát veszélyeztető főbb eljárásokat, beleértve a térség általános 

helyzetének romlásához vezető esetleges jövőbeli veszélyeket is. Ezt követően tervezett 

meghallgatásokra került sor a prefektúrán azon tények és jogszabályok megismerése 

érdekében, amelyeket figyelembe kell venni a terület megtisztítása és rehabilitációja, illetve a 

környezeti hatás fokozatos minimalizálása érdekében meghozandó sürgős intézkedések 

értékelésekor, valamint a Taranto környékén élők egészségének és környezetének teljes körű 

megóvását és társadalmi-gazdasági jólétét biztosító modell végrehajtására rendelkezésre álló 

valamennyi iparági megoldásról való tájékozódás céljából. 

 

 

Összefoglaló a találkozókról 

2017. július 18. (délelőtt) 
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A delegáció 9 órakor kezdett az ILVA portáján, ahol Antonio Buffalini, a tarantói üzemegység 

operatív igazgatója, Sergio Palmisano, egészségügyi és biztonsági igazgató – aki röviden 

tájékoztatta őket a létesítményben fennálló kockázatokról (vegyi, termikus, zaj, közúti (50 

km) és vasúti (200 km) forgalom) – valamint Alessandro Labile, környezetvédelmi igazgató, 

Salvatore De Felice, öntésért felelős vezető, Benedetto Valli, hengerelési igazgató, és Nicola 

Nicoletti a megbízotti szervezet koordinátorára fogadta a képviselőket. A képviselők az első 

benyomásokat az óriási létesítmény (4,5 x 3,5, 15 km²) makettje előtt szerezték, ahol 

megismerkedtek a teljes termelési ciklussal, amely a nyersanyagok (vasérc és kőszén) 

kirakodásával kezdődik a keleti mólón és az acéllal végződik, valamint a különböző termelési 

egységekkel. 

 

Az első lépés a Brazíliából, Ausztráliából, Dél-Afrikából, Észak-Európából származó 

nyersanyagok kirakodása a hajókból a keleti mólón, azok elszállítása fedett szállítószalagokon 

és elhelyezésük nagy szabadtéri tárolóhelyeken.  

A termelési ciklus következő szakasza a koksz előállítása az úgynevezett 

kokszolókemencékben (10, ebből 4 működik). 

A nyersvas és az acél ötvözetek, melyeket a nagyolvasztókban állítanak elő1. Öt nagyolvasztó 

van, melyből 3 működik: az 1., 2., 4. számú, két másik pedig nem. Ezek közül az 5. 

nagyolvasztó a legnagyobb Európában, amely 2015 márciusa óta nem üzemel, várva, hogy 

környezetbarátabbá tegyék és rendkívüli karbantartást végezzenek rajta, hogy megfeleljen az 

integrált környezetvédelmi engedély rendelkezéseinek. A 3. nagyolvasztó pedig bontás alatt 

áll, teljes mértékben betartva a környezetvédelmi rendelkezéseket, beleértve a benne található 

azbeszt eltávolítására és elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket is. A nyersvas mellett a 

nagyolvasztókból gáz is távozik, amelyet elektromos energia előállítására használnak fel (a 

létesítmény két erőművében), valamint kohósalak, amely az üveg és cementgyártás 

alapanyaga. 

Valódi acélműből kettő van (ezek a létesítmény építésének két fázisának felelnek meg, melyet 

1964-ben avattak fel és a ’70-es évek elején kétszeresére bővítettek), a készterméket hajón (a 

termelés 70–80%-a) szállítják le a nyugati mólókról az európai, törökországi, észak-afrikai és 

tengerentúli kikötőkbe2. 

 

                                                 
1 A kokszot az agglomerátummal (vasgranulátum) együtt kémiai reduktorként használják a nyersvas (vas és szén 

ötvözete, utóbbi aránya 1,9% és 5,5% között van) előállításához; Az acél ugyanaz az ötvözet, de széntartalma 

2%-nál alacsonyabb. 
2  A nyersvasat vasúti kocsikon szállítják és konverterekben (levegőbefúvással) finomítják. Az eredmény egy szénben 

szegény fémötvözet, folyékony acél, amely az öntőformákban megszilárdul és a folyamatos öntőművekbe kerül (5 ilyen van 

a 2 acélműben).  

A félkész termék, az úgynevezett buga paralelopipedon formájú (szélessége 900–2 000 mm, vastagsága legfeljebb 300 mm, 

hossza legfeljebb 11 m), amelyet a meleghengerműben dolgoznak fel. 1300 °C-ról 900 °C-ra csökken az acél hőmérséklete, 

gyors hűlését azonban a meleghengerműben a nyomás kompenzálja (1250 °C-ig, különböző, fokozatosan csökkenő hézagú 

hengerek révén). Ezáltal a vastag félkész termékből a buga fokozatosan egyre vékonyabb lesz, elérve a kívánt vastagságot 

(243 mm-től 1,5 mm-ig). 

A hengerműből az úgynevezett szalag kerül ki tekercs vagy nagy vastagságú lemez formájában, amelyet egy másik típusú 

hengerműben dolgoznak fel (Tarantóban 2 meleghengermű és egy hideghengermű üzemel). A lemezeket közvetlenül hajók, 

olajfúrótornyok stb. építéséhez használhatják fel vagy a létesítmény csőgyártó részlegébe küldik (3, ebből egy úgynevezett 

ERW, amely közvetlenül a szalagokból készít csöveket melegen).  

A hengerelt termékeket bevonhatják cinkkel (a meleg- vagy hideghorganyzó létesítményekben, amelyek Taranto mellett a 

Genovában (3) és Novi Ligurében (1) működnek összesen mintegy 3000 alkalmazottal). Az oxidációval és a korrózióval 

szembeni ellenállóképesség növelésével azokat számos különböző ágazatban használják fel, a háztartási gépektől a 

személygépkocsikig. 
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A létesítmény tanulmányozása során az említett vezetők (a meddőhányók műszaki 

igazgatójával Carmine Lezzával kiegészülve) részletesen bemutatták a küldöttség tagjainak a 

termelési ciklus legproblémásabb területeit. 

 Az 1. nagyolvasztó ellenőrzőterme (2015 augusztusában modernizálták 130 milliós 

beruházással, működése automatikus, és az operátorok – néhány öntési művelettől 

eltekintve – csak üzemzavar esetén avatkoznak be); 

 A két nagyobb nyersanyagtároló (vasérc és szén), ahol párásító berendezés működik a 

por megkötése érdekében (a környezetvédelmi terv által előírt automatikus permetezés, 

amely a szél sebességét mérve, egy bizonyos küszöbérték meghaladása esetén 

automatikusan megnyitja a szelepeket); 

 Egy buga útjának végigkövetése a második hengerműben (1.5 km, 8 ember kezeli, 

2007-ben 6 millió tonnát termelt), majd a melegítőműben és az utolsó hengerműben. A 

6 henger fokozatosan csökkenti a vastagságot, és a szalag minden lépésben hosszabb 

lesz (akár több mint 1 km) és nő haladási sebessége; a buga vastagsága tehát 40 mm-re 

csökken, majd 7 finomhengeren halad át, ahol nagy ütéseket kap, majd hűtőzuhanyba 

kerül, végül pedig tekercselik és eladják vagy a hideghengerműbe kerül; 

 A mészkőbarlangok zónája, ahol a teljesen fedett raktárak és a szabadtéri lerakók a 

veszélyes és a nem veszélyes hulladék számára; minden esetben a létesítményben 

keletkezett hulladékról van szó, amelyek nem lévén szerves anyagok, alkalmasak 

biogáz előállítására; ennek ellenére, a lerakást engedélyező hivatal, Taranto tartomány 

hatóságai érthetetlen módon előírták az ILVA számára, hogy alakítson ki egy 

biogázüzemet, amely teljesen inaktív. 

A terepen a létesítmények rövid leírását jól kiegészítették az ILVA technikusai által saját 

kezdeményezésükre vagy a képviselők kérdései nyomán elmondott információk. A 

legérdekesebbek a környezetvédelmi terv előírásaihoz kapcsolódtak: 

 A nyersanyagok kirakodása a környezetvédelmi tervben előírt zárt csillékkel történik, 

és emellett az ILVA egy új szállítószalagot (CSU 1 Continuous Ship Unloader) is 

üzembe állított, amely lehetővé teszi, hogy anélkül rakodják ki a nyersanyagokat a 

hajókból az azokat a mólótól a létesítménybe vivő szállítószalagokra, hogy közben az 

anyagok a környezetbe kerülnének. 

 A mólóktól a rakodóterületekig vezető következő szakaszon folyamatban van a 

szállítószalagok teljes lefedése és az osztályozótornyok lezárása, megakadályozandó, 

hogy a szél szétszórja a port (2017 áprilisában lezárult 38,6 km szállítószalag lefedése 

– ami a környezetvédelmi tervben előírt 59 km-es teljes hossz 65%-a). 

 Az Am Investco Italy társaság (85% Arcelor Mittal, 15% Marcegaglia) – amely 

megvette az ILVÁ-t a rendkívüli vezetéstől – által készített környezetvédelmi tervben 

szereplő legfontosabb intézkedés a 3. nagyolvasztó lebontása. A társaság ebbe belevette 

az altalaj megtisztítását is. A jelenleg működő három nagyolvasztó megfelel a 

környezetvédelmi terv előírásainak (lásd lejjebb); 

 Az acélművekben létre kell hozni egy elszívó/portalanító rendszert az épületek tetején, 

amely lefedi a konvertereket és 20 méteres szűrőkarokkal és szövetből készült 

szűrőkkel megköti a füstöt, és 3,3 millió m3/h szívókapacitással rendelkezik; 
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 Az 500x700 méteres nagyobb ásványtároló területek lefedéséhez (a vásárló beruházási 

terveiben szereplő frissített környezetvédelmi terv1, 1. előírása) egy nagy, közel 

700x520x80 méteres kéthajós (repülőgéphangárhoz hasonló) épületre van szükség (80 

méteres falak, mint egy 25 emeletes háznál), amely a fás, dombos Tamburi negyed és a 

via Appia között fog állni, amelyek már most is szélfogóként védik a lakóövezetet. A 

kisebb tárolóhelyeket (kohósalak, homogenizált agglomerátum északon és délen) is be 

fogják fedni, hasonlóképpen a (Statte településen levő) már befedett 2 nagy 

mészkőtárolóhoz; 

 A (2014.03.14-i DPCM által jóváhagyott) 2014-es környezetvédelmi terv a 

nyersanyagok nedvesítését írja elő úgynevezett ködágyúk révén, hogy ezzel 

csökkentsék a porkibocsátás kockázatát, addig is, amíg le nem fedik a tárolóhelyeket. A 

víz újrahasznosítására vonatkozó kérdésre az ILVA közölte, hogy mivel a talaj vastag 

agyag, a víz nem szivárog át rajta, és az el nem párolgott vízmennyiséget külön 

medencékben gyűjtik össze. Egy másik fontos megjegyzés a rakodóterületek besorolási 

tervére vonatkozott (a környezetszennyezés rekonstruálása érdekében, amely megelőzi 

a terület biztonságossá tételét és/vagy rehabilitációját), amely már befejeződött, és 

megnyugtató eredményeket mutatott; 

 a lerakók a társaságnak átadott területek határain belül találhatók; az ILVA nem 

válaszolt egy kérdésre, amely az engedély nélküli veszélyeshulladék-lerakókkal 

kapcsolatos új ügyészségi vizsgálatára vonatkozott, amelyről egyes petíciók aláírói 

tudomást szereztek. A létesítményt őrző biztonsági erőkkel kapcsolatos kérdésre az 

ILVA azt felelte, hogy 120 belső alkalmazott mellett a külső rendőri erők és a 

videófelügyeleti rendszerek minimálisra csökkentik a behatolás kockázatát a Taranto 

városánál két és félszer nagyobb területre. 

 

A képviselők által a 3. nagyolvasztó rehabilitációja és a bontás ütemezésének alaposabb 

ismertetésére irányulóan feltett kérdésekre a vezetőség ezt felelte: 

 Nem egy hagyományos intézkedésről van szó, hanem inkább az egész létesítményt 

érinti organikus szennyezésmentesítési fellépésről; 

 biztonságossá kell tenni a 3. nagyolvasztót, amely a kohóterület közepén 

helyezkedik el (bár már nem táplálják nyersanyaggal nyersvas előállítása 

érdekében, egyensúlyi helyzetben kell maradnia, a hálózathoz kapcsolódó, de arról 

leválasztott csőrendszerekkel), 

 a vezetékrendszert újra meg kell tisztítani, többek között az 

azbesztmaradványoktól; 

 a rehabilitálást követően külön fejezetekre kell bontani, hogy ki lehessen írni a 

versenytárgyalást a bontási munkálatokra; 

 jelenleg folyik a munkák odaítélése (igen előrehaladott szakaszban). 2017. 

szeptember 30. előtt a kormánynak (egy miniszterelnöki rendelettel, DPCM) jóvá 

kell hagynia az Arcelor Mittal által benyújtott környezetvédelmi tervet, ezért 

október 1-étől fel fog gyorsulni a végrehajtás; 

                                                 
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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 a műszaki becslések szerint a bontási munkálatok teljes időtartama 2017. október 

1-étől kezdődően18 hónap lesz; 

 a rakodóterületek lefedéséhez szükséges időtartamot a társaság 24 hónapra becsli, 

attól az időponttól kezdve, hogy szabad utat kap a munkálatok megkezdéséhez. 

Wikström elnök asszony a küldöttség nevében hangsúlyozta, hogy az ismertetett eljárás 

rendkívüli összetettsége és időtartama úgy tűnik, hogy figyelmen kívül hagyja a szomszédos 

települések lakóinak évtizedes szenvedéseit (2007 nyújtották be az első petíciót a riasztó 

mértéket öltő a dioxinszintek tekintetében). 

Az ILVA technikusainak válasza ez volt: 

 a létesítmény jelenleg teljes mértékben megfelel az európai és az olasz 

jogszabályoknak (az ellenőrző szervek, például az ARPA vonatkozó adatai alapján), 

bár az ellenőrzések során előfordulhat, hogy a rendes működéstől eltérő üzemzavar 

áll elő, 

 a környezetvédelmi terv rendelkezik a rendellenes helyzetek kezeléséről (mint 

például az ILVÁ-t 2012. november 28-án sújtó tornádó, amely bár nem károsította 

a 3. nagyolvasztót, hozzájárult a lebontására vonatkozó döntéshez), 

 a szennyezésmentesítés a 3. nagyolvasztó altalaját is érinti, és a korábbi hulladékok 

eltávolítását is magában foglalja (mint a 2009-ben lefoglalt vasúti felüljárók vagy a 

használt gumiabroncsok), 

 a jelenlegi helyzet már 10 éve nem statikus; a környezetvédelmi terv már 4 éve 

fejlődik (a 2014.3.14-i DPCM-et követően) és bár a korlátozott pénzügyi források 

miatt – mivel a cég évről-évre veszteséges – némi késéssel, de történnek 

előrelépések, 

 a rendkívüli megbízottaknak sikerült több mint 1 milliárd EUR összegű forrást 

szerezniük a volt tulajdonos és szennyező Riva családtól kártérítésként a környezeti 

károkért, amelyet a rehabilitációs intézkedések felgyorsítására lehet felhasználni az 

egész tarantói közösség javára, 

 a tulajdonosváltást követően jelenleg minden feltétel fennáll ahhoz, hogy a 

környezetvédelmi tervben szereplő fellépések befejezéséhez szükséges 2,3 milliárd 

eurónyi forrás (melyből 1,15 milliárdot az új társaság, több mint 1 milliárdot pedig 

a fenti megállapodás értelmében a rendkívüli vezetés fog fedezni) bizonyos 

időszakon belül eredményre vezessen, 

 a Parlament módosított egy jogszabályt, mellyel 2024-ig (az ipari terv lejáratáig) 

meghosszabbította a rendkívüli megbízottak ellenőrzését, ami garantálja, hogy a 

vásárló társaság tiszteletben tartja beruházásokra vonatkozó kötelezettségeit, a 

társaság visszaszolgáltatásának terhe mellett. 

Néhány képviselő az ISPRA legutóbbi, 2017 májusában közzétett jelentésére hivatkozva 

cáfolta, hogy a létesítmény teljes mértékben megfelel az európai jogszabályoknak, mivel a 

jelentés szerint nem tartották be a környezetvédelmi engedélyben szereplő valamennyi 

előírást (az ILVA szerint a dokumentum igazolja a 80%-os megfelelést), és félelmének adott 

hangot a rakodóterületek teljes lefedésére vonatkozó időkeret betartása vonatkozásában, 

hiszen az évek óta húzódik, és a környék lakóit a szeles napokon ellepi az egészségtelen por, 

amit a képviselők személyesen is megtapasztaltak. 
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A küldöttség arra vonatkozó kérdésére, hogy léteznek-e opciók a termelés átalakítására 

hulladéknyersanyagok felhasználásával a körforgásos gazdaság modellje alapján, avagy a 

létesítmény teljes átalakítására fenntartható energiák használatára, kihasználva a terület 

jellemzőt, az ILVA nagyon óvatos választ adott. 

Elvetve az acéltermelés leállításának radikális megoldását, de hangsúlyozva az új társaság 

hajlandóságát azon új technológia alkalmazására Tarantóban is, amelynek az Arcelor Mittal a 

legnagyobb használója az egész világon, és Európában egyedüliként alkalmazza (Gand), és 

amelynek során kőszén helyett földgázt használnak az eljárás nyersanyagként (bár a nagy 

költségek eltántorítanak bevezetésétől). Ennek érdekében azonban egy kutatóközpont 

létrehozását tervezi Tarantóban (30 millió euró elkülönítésével és 250 mérnök felvételével). A 

körforgásos gazdaság elvét az ILVA a mészkő esetében alkalmazza, amikor a kitermelt 

anyagot újra felhasználja az agglomeráció/szintetizálás szakaszában vagy mésszé alakítja a 

belső olvasztókban, és a salakot visszahelyezi az üregekbe, vastól megtisztított kalcium-

karbonát formájában. 

Végül, de nem utolsósorban meg kell jegyezni, hogy az ILVA jelenleg 11 ezer alkalmazottat 

foglalkozat, alvállalkozói pedig 3 ezret, akik az üzem környékéről származnak és ott is élnek. 

 

2017. július 18. (délután) 

 

Miután Donato Cafagna prefektus hivatalosan fogadta a küldöttséget a Palazzo del 

Governóban és tájékoztatást adott arról, hogy működik egy állandó egyeztetési kerekasztal az 

állam, a régió és a helyi szervek között a tarantói régió környezetvédelmi helyzetének, 

gazdasági fejlődésének és a terület átminősítésének és rehabilitációjának javítása érdekében, 

megkezdődött a meghallgatások első fordulója az ISPRA (Istituto nazionale di Protezione e 

Ricerca ambientale) két képviselőjének részvételével, akik éppen rendszeres ellenőrzésüket 

végezték Tarantóban (a 2010/65/EU irányelv keretében, amely megreformálta az integrált 

engedélyezési rendszert és az ipari kibocsátások ellenőrzését). 

 

Mario Cirillo ismertette a 2016 júniusában létrehozott nemzeti hálózatos környezetvédelmi 

rendszert (SNPA), amely 2017 januárja óta működik. Így az ISPRA együttműködik a 

regionális környezetvédelmi ügynökségekkel, például a pugliai ARPA-val, egy háromszög két 

sarkát alkotva, melynek felső csúcsát a környezetvédelmi minisztérium jelenti. Gaetano 

Battistella, a környezetvédelmi ellenőrző vizsgálatok felelőse a rendszeres ellenőrzésekről 

szólt, melyeket az ILVA létesítményében negyedéves gyakorisággal végeznek. Ennek egyik 

példája a következő 3 napban tervezett ellenőrzés az azon elérhető legjobb technikák (BAT) 

helyben történő alkalmazásáról szóló frissített jelentés alapján, amelyek a sevillai Közös 

Kutatóközpont (JRC) által készített referenciadokumentumban szerepelnek. Az ISPRA az 

ellenőrzések időpontjáról általában előre megállapodik az ILVÁ-val. Balesetek vagy súlyos 

üzemzavarok esetén azonban az ISPRA nem egyeztetett ellenőrzéseket is végezhet. Az 

ellenőrzések részletes tárgyát és kiterjedését azonban az ILVA nem közli előre. Az ISPRA 

fenntartja annak lehetőségét, hogy a helyszínen előre nem jelzett ellenőrzéseket is végezzen. 

A létesítmény reggeli bejárását követően a képviselők által feltett egyik legkényesebb kérdés 

az volt, hogy az ILVÁ-ra lehet-e egy törékeny lábakon álló acélkolosszusként tekinteni, ami 

általában jellemző a régi vágású nehéziparra. Az ISPRA szakemberei szerint a létesítmény 

fokozatosan megszabadul a régi technológiáktól és újakat kezd alkalmazni, hogy csökkentse a 
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hulladék mennyiségét és a környezetszennyezést. Ez egy lassú folyamat, amelyhez 

beruházásokra és főleg időre van szükség. 

Ezzel összefüggésben a küldöttség emlékeztet, hogy már két évvel ezelőtt is úgy volt, hogy 

mindjárt megtörténik a rakodóterületek befedése, és hogy az ISPRA legutóbbi jelentése 

szerint a környezetvédelmi terv nem minden előírását tartották be és felveti azt a kérdést, 

hogy az engedély visszavonásának és az üzem bezárásának lehetőségét (egységes szerkezetbe 

foglalt szöveg, 29 cikk. (9c) bekezdés c) pont)1. Kéri, hogy adjanak bővebb tájékoztatást a 

referenciajelentésről (amely a 2010/75/EU irányelv szerint kulcsfontosságú eszköz a 

környezetvédelmi terv kiadása és frissítése során2). 

Battistella úr kijelentette, hogy az ISPRA által 2017 májusában közzétett jelentés nem 

megalapozott, és számos nemrégiben lezárt ellenőrzésre hivatkozik (18 eljárás), megjegyezve, 

hogy a hivatkozott jelentés csak a látható veszélyes szennyező anyagokkal foglalkozik, de 

nem ás mélyebbre, és nem foglalkozik a talaj állapotával, amelyről kiderült, hogy szennyezett 

(részletesebben lást a MATTM honlapját: http://aia.minambiente.it/Ilva.aspx). 

 

A tudományos ismeretek jelenleg nem teszik lehetővé a szennyező anyagok talajvízbe 

kerülésének vizsgálatát. Megemlíti a vizsgálati jegyzőkönyveket is, amelyek közigazgatási 

vagy büntetőjogi szankciókhoz vezethetnek, amennyiben az üzemeltető nem orvosolja a 

korábbi ellenőrzések során észlelt hiányosságokat. Ami azt az érvet illeti, hogy az ILVA 

megmentéséről szóló 10 határozat (a legutóbbi 2016. június 9-i) zöld utat adott ahhoz, hogy a 

cég csak a környezetvédelmi terv előírásainak pontosabban meg nem határozott 80%-át 

teljesítse, és így nem kell megfelelnie a fennmaradó 20%-uknak (köztük az első számú a 

rakodóterületek befedése) az ISPRA szakértői visszavonulót fújtak: ubi maior (a politika), 

minor cessat. Wikström elnök azzal kapcsolatos véleménye kapcsán, hogy az ILVA érzéketlen 

az életminőséget illetően, valamint hogy a környék lakói felett Demoklész kardja lebeg, a 

szakértő szerint az ILVA az országban működő közel 160 olyan öreg ipari létesítmény közé 

tartozik (90 hőerőmű, 60 vegyi üzem, 12 olajfinomító és 1 acélgyár), amelyeket az ISPRA 

felügyel, mivel környezetvédelmi szempontból érzékenyek, ugyanakkor stratégiai helyzetben 

vannak a közszolgáltatások biztosítása és a munkahelyek megőrzése szempontjából. A 

rendkívüli vezetéstől a multinacionális Arcelor Mittalnak történő átadás jelenlegi szakasza 

ugyan hatással lesz a termelés újraindítására, amely jelenleg csupán évi 6 millió tonna, 

azonban nem változtat a meglévő környezetvédelmi tervben szereplő előírásokon, melynek 

minden rendelkezése kötelező marad; hacsak az új tulajdonos nem fog átalakításokba, új 

engedélyezési eljárást kezdeményezve, de az új környezetvédelmi terv rendelkezései ebben az 

esetben is kötelezőek lesz számára. 

 

                                                 
1 D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale, art. 29 decies,  9c. lett.c), sostituito dall'art. 7 c 9, d.lgs. n. 

46/14. Legislative Decree No152/2006.  Lásd a MATTM honlapjáról származó alábbi idézetet is. 

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx  Per lo stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, identificato impresa 

di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge 4/6/2013, n. 61, convertito, con modificazioni dalla 

legge 3/8/2013, n. 89, e del decreto-legge 31/8/2013, n. 101, il MATTM ha realizzato la presente area per 

facilitare e promuovere l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico al processo di rilascio, 

rinnovo, riesame e aggiornamento dell'AIA, in linea con i principi della convenzione di Aarhus e con quanto 

previsto dal D.Lgs. 152/06. In particolare, sono pubblicati on-line oltre che i principali documenti riguardanti le 

procedure in corso per il rilascio, il rinnovo, il riesame e l'aggiornamento dell'AIA, anche quelli relativi ai 

procedimenti di verifica degli adempimenti previsti dai provvedimenti emanati 
2 A Bizottság közleménye – Az Európai Bizottság iránymutatása az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU 

irányelv 22. cikkének (2) bekezdése szerinti alapállapot-jelentésekhez (2014/C 136/01) 

http://aia.minambiente.it/Ilva.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13G00132&currentSearch=ricerca_semplice
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00144&currentPage=1
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
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Vera Corbelli, aki 3 éve Taranto környékének sürgős rehabilitációjáért felelős kormánybiztos 

rámutatott, hogy megbízatása sokkal nagyobb területre terjed ki, mint az ILVA ipari területe 

(117 km², melyből 44 km² szárazföld és 73 km² tenger). Röviden ismertette, hogy a 

hatáskörébe tartozó országos jelentőségű területen fekvő 4 városi és városon kívüli kritikus 

pontot célzó fellépések értékelése alapján sikeresen orvosolták a lakosság és a területek 

különféle csoportjainak problémáit, generációs alapon eljárva (az iskolák átalakításától és 

átminősítésétől a Tamburi kerület temetőjének rehabilitálásáig), illetve a vízparti területek (a 

kikötő és egy Statte területén található volt ipari szeméttelep, a Mar Piccolo komplex 

ökoszisztéma megőrzése és a tengerfenék rehabilitációja) gondjait, minden esetben 

elsőbbséget biztosítva a tudomány és a technika kombinálását a kultúrával. A Mar Piccolo 

környezeti rehabilitációja egyrészt a szennyezés csökkentését célozza, másrészt a biocönózis 

megóvását (a hulladéklerakók számbavétele és 50%-ának bezárása, mindenfajta szemét 

eltávolítása a tengerfenékről, a legveszélyeztetettebb őshonos tengeri fajok figyelemmel 

kísérése és áttelepítése (6 ezer fajta sonkakagyló és tengeri csikó stb.), amelyet a 

haditengerészettel és a parti őrséggel közösen végeznek. Ez a kulturális, társadalmi és ipari 

rendszer fellendítését célzó bonyolult és összetett tevékenység igyekszik meghaladni a várost 

és tengeröbleit még mindig alapvetően maghatározó ipari múltat, és a környéket a 

fenntartható fejlődés útjára állítani a lakosság, valamint az ILVA és az ENI bevonásával. 

Stefano Rossi, ügyvéd, az ASL (helyi egészségügyi hivatalok) igazgatója áttekintést nyújt a 

Michele Conversano (megelőzés/közegészségügy), Sante Minerba (statisztikai 

epidemológia) és Cosimo Scarnera (SPESAL/katasztrófavédelem) által vezetett részlegekről, 

értékelve az ellenőrzési rendszert az élelmiszerlánc egészében (kagylók, sajtok és 

állattenyésztés), a balesetekre vonatkozó statisztikákat (csökkenő tendencia, ellentétben a 

foglalkozási ártalmakkal), a rák előfordulási számait (Pugliában 2014 óta frissítve), valamint 

az onkológiára szakosodott kórházat. Egy tanulmányra hivatkozik (2016. október) a 

környezeti és foglalkozási kitettségnek a helyi lakosság hangulatára és halálozási arányára 

gyakorolt hatásáról, amely ok-okozati összefüggést állapít meg az ipari kibocsátások és az 

egészségügyi károsodás között1. 

A képviselők számos kérdést feltesznek az ASL-TA szakértőinek a szóban forgó tanulmány 

által feltárt aggasztó epidemiológiai adatokkal kapcsolatosan, akik megerősítik, hogy a 

fiatalabb generáció körében rendellenes százalékban fordul elő neuro-kognitív deficit, bár 

ennek oka nem világos (környezetszennyezés önmagában vagy a népesség alacsony 

társadalmi-gazdasági deprivációs mutatójával kombinálva). Minerba röviden bemutatja a 

szakterületén végzett tanulmányokat: a légköri szennyezéssel összefüggésbe hozható 

betegségek miatti elhalálozásokról összegyűjtött adatokat bemutató leíró epidemológiai 

vizsgálatokat, illetve a kockázati tényezők és betegségek közötti ok-okozati viszonnyal 

kapcsolatos elemzéseket (többek között a kohorszvizsgálatról). Időközben a tanulmányokhoz 

                                                 
1 (A tanulmány összehasonlítja a halálozási gyakoriságot és/vagy bizonyos betegségek előfordulását a kitett 

lakosság körében) A legszignifikánsabb adatok szerint a gyerekek légúti megbetegedései 24%-kal gyakoribbak a 

Tamburi negyedben, és 26%-kal magasabban a Paolo VI. negyedben az ipari porok miatt, és 5%-kal nagyobb a 

tüdőrák aránya, a szívinfarktusé pedig 20%-kal; a kén-dioxid miatt: 17%-kal nagyobb a tüdőrák aránya, 29%-

kal a szívinfarktusé; mindkét szennyező anyag felelős a lakosság új tüdőrák-megbetegedéseiért (29% a por, 42% 

a kéndioxid) 
https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e. Lásd még: 
https://www.sanita.puglia.it/documents/890301/896208/Relazione+Finale+Studio+di+Coorte 

 

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
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más egészségügyi forrásokat is kapcsoltak: a kórházi elhelyezések és a rákos megbetegedések 

jegyzékét.1 

Ez utóbbit 2012-ben kezdték el vezetni Tarantóra és a megye egészére nézve; legújabb 

kiadása (2016. április) a 2006–2011 között gyűjtött adatokat mutatja be (amelyek megerősítik 

többek között a daganatos megbetegedések nagyobb előfordulási arányát a férfiak körében2). 

Az előbb említett kohorszvizsgálat, amelyet Puglia tartomány és Lazio tartomány járványügyi 

osztálya közösen végzett, és amelyet tarantói lakosokon végeztek 1998–2010 között, 

megállapítja, hogy az ipari tevékenységek fokozódása (és ezzel együtt a mérgező anyagoké, 

PM10 finomporé és kén-dioxidé) nemcsak a daganatos betegségek, hanem a szív- és 

érrendszeri, valamint a légzőszervi betegségek kialakulásáért is felelős. A daganatos 

megbetegedések gyermekek (0–14 év) körében történő előfordulását az ISS (Istituto 

Superiore di Sanità, Nemzeti Egészségügyi Intézet)3 2011-es és 2014-es Sentieri-tanulmánya 

vizsgálja a legbehatóbban (a harmadik kiadás idén jelenik meg). A tanulmány túlzottan magas 

számot állapít meg az alábbiak tekintetében: az összes halálozási okra vetítve (81 elhalálozás) 

a standardizált halandósági hányados (SHH) 121, ami +21%-nak felel meg a regionális 

átlaghoz képest; az akut légzőszervi megbetegedések miatti fekvőbeteg-szakellátás 

standardizált hospitalizációs hányadosa (SHR) 105, ami +5%-nak felel meg, az összes 

daganatos megbetegedés előfordulásának standardizált előfordulási hányadosa (SIR) 154, ami 

+54%-nak, 7 esettel többnek felel meg. 

Ez az általános kép néhány év korlátozott számú esetgyűjteményén alapul; jelenleg az ISS-sel 

együttműködve a statisztika alátámasztása zajlik, hogy jobban ki lehessen bővíteni a gyűjtés 

alatt levő adatokat. Rámutattak továbbá, hogy annak érdekében, hogy a lakosságot 

pontosabban tudják tájékoztatni az epidemiológiai adatokról, a Moscati Kórház onkológiai 

központjában érintőképernyőt szereltek fel elsősorban azért, hogy információt nyújtsanak a 

daganatos megbetegedések Puglia különböző részein történő előfordulásával kapcsolatosan, 

ami az egyéni és kollektív megelőző intézkedések szempontjából kulcsfontosságú. Az ILVA 

dolgozói körében előforduló daganatos megbetegedéseket illetően elsősorban egy adat 

szembeötlő: pleurális mezotelióma (a rák egy ritka formája, amelyet az azbesztnak való 

kitettség okoz és csak hosszabb idő elteltével jelentkezik) előfordulási aránya a vártnál 4-5-

ször nagyobb (200 ezer lakosra vetítve évi 4-5 eset helyett 20 esetet regisztrálnak). Ezért – 

elsősorban a következő generációk érdekében – elengedhetetlen az ipartelep 

hulladéklerakóinak azbesztmentesítése. 

A telepen dolgozók biztonsága az új technológiáknak köszönhetően 2005-től kezdődően 

lényegesen javult és az üzemi balesetek száma több mint 70%-kal csökkent (több mint ezer 

esetről 115-re esett). Egy vonatkozó tanulmány szerint e fordulat hátterében alapvetően az 

üzemi baleset kockázatának leginkább kitett tevékenységeket végzők számára nyújtott 

szakmai továbbképzés áll. Példa erre a 2015 júniusában történt baleset, amelynek során a 2-es 

nagyolvasztó lecsapolási műveleti során a megolvasztott fém egy munkás halálát okozta. Az 

illetékes hatóságok által ezt követően elrendelt kiigazítási intézkedések nemrégiben 

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

http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto 
2 Lásd a csatolt következtetéseket 
3 A szennyezés kockázatának kitett területekre és településekre vonatkozó nemzeti epidemiológiai vizsgálat. 

Lásd a 2014-es kiadás sajtóösszefoglalóját: http://www.iss.it/pres/?id=1432&tipo=6 

 

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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fejeződtek be. A foglalkozási megbetegedések fokozódása azonban – azon felül, hogy 

aggodalomra ad okot (2010–2015 között 950 eset, melyek közül csak 200-at ismertek el), 

részben annak tudható be, hogy az üzemorvosok egyre tudatosabban jelentetik az eseteket – 

azt mutatja, hogy az izom- és csontrendszerrel kapcsolatos betegségek nagyobb számban 

fordulnak elő, mint a daganatos megbetegedések, amelyek korábban elterjedtebbek voltak. 

Az élelmiszerláncban jelen levő szennyező anyagokra irányulóan az ASL-TA által végzett 

ellenőrzések tárgyában további pontosításokat adtak, különös tekintettel a környezetben 

tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokra (POP-ok), amelyek az élőlények 

zsírszöveteiben felhalmozódnak és például a juh- és kecsketejben feldúsulnak azon állatok 

esetében, amelyek a telep környékén szennyezett talajon legelnek. A tejen, de a levágott 

állatok máján és húsán végzett vizsgálatok is nagyobb százalékos arányban mutattak ki 

dioxinszennyezést azon állatok esetében, amelyek parlagon heverő területeken legelnek, mint 

amelyek felszántott vagy az iparteleptől távol fekvő legelőkön legelnek. Ezért a tartomány 

elnöke 20 km-es körzetben betiltotta a parlagon heverő területeken való legeltetés 

engedélyezését. Hasonlóképpen történt a puhatestűek tenyésztése esetében is: miután jelentős 

mennyiségű szennyezett kékkagylót emeltek ki a „Mar Piccolo seno Iˮ elnevezésű területről a 

nagyobb beszivárgású időszakban (nyári hónapok), elrendelték azok tenyésztésének március 

31-től történő áthelyezését a „Mar Piccolo seno IIˮ vagy a „Mar Grande” elnevezésű területre. 

Végül a 10 km-es körzetben levágott állatok tenyésztőitől vett vérminták vizsgálata is 

rendellenes mértékű dioxinszennyezést mutatott ki, ami azonban nem jelentős mértékű a 

népesség többi részéhez képest, ugyanis kis tenyészetekről van szó. 

 

Vito Bruno, ügyvéd és a pugliai ARPA (regionális környezetvédelmi ügynökség) főigazgatója 

bemutatta küldöttsége tagjait: Nicola Ungaro, tudományos igazgató, Maria Spartera, a 

képzési és informatikai osztályról, Roberto Giua, a levegőminőséggel foglalkozó operatív 

egységtől és Vittorio Esposito, területi igazgató. Az ASL által már jelentett környezeti adatok 

alátámasztására a főigazgató megerősítette, hogy bár 2013 óta a helyzet egésze javuló 

tendenciát mutat az acéltermelés csökkenése következtében, letagadhatatlan tény, hogy 

kapcsolat van az acéltermelés és a szennyező anyagok Taranto városában történő elterjedése 

között. Emlékeztetett, hogy a regionális ARPA-hálózatokat, többek között a pugliait 2016. 

január 16-án hozták létre; ez egyrészt saját tevékenységeit koordinálja az ISPRA 

tevékenységeivel (lásd fent) létrehozva az ellenőrzés kettős fázisát, másrészt környezeti 

kérdésekben támogatást nyújt az ASL-TA-nak. Az igazgató elmagyarázta, hogy Tarantóban a 

levegőminőséget 16 alközpontból (10 az ARPA, 6 pedig az ILVA ellenőrzése alatt) ellenőrzik. 

Bár kétségtelenül a kibocsátási helyzet 2013-tól folyamatosan javul, még az európai 

környezetvédelmi jogszabályok által meghatározott határértékek tiszteletben tartása sem zárja 

ki, hogy – a város már eleve veszélyeztetett helyzetében – a kibocsátások továbbra is az 

egészségre károsan hatnak. 

Ebben az összefüggésben a pugliai ARPA az ellenőrzés és a vizsgálat technikai szerveként 

működik annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok a tarantói acélipari központ ipari 

kapacitásának irányítására vonatkozó szakpolitikai döntéseket tudjanak hozni. Az ARPA 

továbbá megfelelő lépéseket tesz a környezet, az egészség és a munka mindenki számára 

történő egészséges együttélése érdekében. E tekintetben az ARPA-küldöttség megerősíti, hogy 

az ügynökség előre jelzi az úgynevezett „szeles napokat”, így értesítve a hatóságokat és az 

ipart, hogy azok a kedvezőtlen szélirányok (mint például július 3-án) káros hatásainak 

csökkentése érdekében szükséges elővigyázatossági intézkedéseket tudjanak elfogadni.  
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A küldöttségnek arra a kérdésére, hogy az ARPA által adott negatív vélemény alapján – amely 

arra a tervre vonatkozott, hogy megkétszerezik a hulladékégetők és hulladéklerakók számát – 

következtethetünk-e arra, hogy az ARPA ellenezni fogja az új vevőknek az acélgyártás 

tervezett növekedésére irányuló javaslatát, az ARPA-küldöttség azt válaszolta, hogy bár nincs 

kapcsolat a hulladékégetők számának megkétszereződése miatti biztos egészségügyi kár és a 

termelés fokozódásából eredő, még hipotetikus egészségügyi kár között, még akkor sem, ha a 

jelenlegi AIA ILVA számára történő valamennyi környezetvédelmi előírását frissítenék, az 

mindenképpen hatással lenne a lakosság egészségére. Ennek fényében a termelés növekedése, 

további előírások nélkül, nem előrelátható. Dr. Giua kifejezetten megerősítette, hogy az 

egészségügyi kár ARPA általi ellenőrzése alapján történő értékelés arra a következtetésre 

jutott, hogy még az AIA ILVA-ra irányuló újravizsgálatának rendelkezésében szereplő 

valamennyi előírás alkalmazásával is (teljesen valószínűtlen hipotézis, mivel a telephelyeket 

még nem fedték be) elfogadhatatlan kockázati helyzet maradna, pl. a létesítmény szomszédos 

területein fennálló onkológia kockázat tekintetében. Ebben a helyzetben – a pugliai ARPA 

nem kötelező erejű véleménye szerint – ha a termelés jóval meghaladná az érvényes AIA-ban 

engedélyezett mennyiséget (8,5 millió tonna/év), a környezeti helyzet minden valószínűség 

szerint még a korábbinál is kritikusabbá válna, és ugyanakkor az egészségügyi helyzet tovább 

romlana1. 

Az UILM, FIOM-CGIL és FIM-CISL szakszervezetek nevében Antonio Talo’, Giuseppe 

Romano és Biagio Prisciano felléptek „munkájuk, környezetük és egészségük jövőjének 

visszavétele”, valamint az 5 éve folytatott együttműködésük megerősítése érdekében, először 

a rendkívüli ügyvezetéssel és a kormánnyal, most pedig az új tulajdonossal, amelynek a 2017. 

június 5-i rendelettel az ILVA csoportot odaítélték. A munkavállalókat és a területet is 

figyelembe vevő építő hozzáállásuk az alábbi előfeltételezésből indul ki: a környezeti terv 

teljes mértékű tiszteletben tartása, amely magában foglalja a telephely teljes befedését, amit 

nem lehet a végtelenségig halogatni (2023. augusztus 23. az AM -Investco tervei szerint). 

E tekintetben Francesco Rizzo (USB, szakszervezeti szövetség) hangsúlyozta, hogy az ILVA 

technikusai és igazgatói úgy intézték az üzem létesítményeinek a meglátogatását, hogy 

elkerülték azokat a részeket, ahol az emberek a leginkább szenvednek és megbetegszenek (az 

USB szerint a bizottsági irányítás évei során a helyzet romlott), majd emlékeztetett, hogy a 

római kormány egyik minisztere már 5 évvel ezelőtt ígéretet tett a telephely befedésének hat 

hónapon belüli megvalósítására. Valójában eddig egyetlen megoldást találtak: az ablakokat 

becsukni, a gyermekeket otthon tartani és úgy tenni, mintha semmi sem történne Tamburi 

negyedében, amikor ellenszél fúj. Továbbá, a munkavállalók képviselői szerint a létesítmény 

                                                 
1 E tekintetben lásd a pugliai ARPA 2017. szeptember 4-i észrevételeit az integrált környezetvédelmi engedély 

kérdéséről, a 2014. március 14-i miniszterelnöki rendelettel elfogadott, környezet- és egészségvédelmi 

intézkedéseket és tevékenységeket tartalmazó terv megújításáról és módosításáról a berendezések 

vonatkozásában, valamint, adott esetben, a vonatkozó előírások végrehajtási határidejének 

meghosszabbításáról. Az észrevételek többek között kiemelik, hogy a környezetvédelmi intézkedéseket, amelyeket 

már a 2014. március 14-i miniszterelnöki rendelet is előírt (amelynek határidejét 2017 júniusára tűzték ki, majd 

2017 szeptemberére hosszabbították), csak 2023 augusztusára fejezik be. Mivel ezen intézkedések túlnyomó része 

azért szükséges, hogy teljesíteni lehessen az ágazat elérhető legjobb technikáinak (BAT) követelményeit (a 

Bizottság 2012. február 28-i végrehajtási határozata a vas- és acélgyártásban a 2010/75/EU irányelv szerinti 

elérhető legjobb technikákról), ezúton kell megerősíteni, hogy a létesítmény környezeti kármentesítésében 

bekövetkező esetleges késedelem előnyös lenne a vállalat számára és költségekkel járna a környezet és a 

közegészségügy szempontjából. Emlékeztetni kell, hogy az ágazat elérhető legjobb technikáinak hiányában vagy 

azok részleges végrehajtásával működtetni az acélgyár létesítményeit esetleges közösségi szintű jogsértést 

eredményezhet. 
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környezeti kármentesítését 100%-osan kell megvalósítani, semmilyen aspektust sem szabad 

figyelmen kívül hagyni, és az azbeszt eltávolításával kell kezdeni (4 ezer tonnát meghaladó 

mértékben van jelen a létesítményben). A környezeten túl az egészség is a szakszervezeti 

követelések élén szerepel; ehhez azt kérik, hogy a kormány használja fel a volt tulajdonostól 

(Riva család) visszaszerzett 1 milliárd 100 millió eurót, hogy átlátható és hatékony 

kármentesítési projektek formájában a munkavállalóknak és a lakosságnak okozott 

egészségügyi károkat meg lehessen szüntetni. A tarantói acélipar jövőjét illetően az ipari 

tervnek meg kell újítania a jelenlegi gyártási folyamatot, a foglalkoztatási tervnek pedig nem 

szabad a környezeti és egészségügyi károkhoz még hozzáadnia az AM-Investco által 

beharangozott elbocsátásokat. Nemcsak az ILVA dolgozói, hanem a közbeszerződési 

szerződések keretében alkalmazott több ezer munkavállaló és beszállító körében is már 

leépítésekre került sor. Tarantóban minden a létesítmény körül forog, és már 2008-ban, miután 

ILVA-dolgozókat bérkiegészítési rendszerbe helyeztek, a válság több mint 3 ezer 

kereskedelmi egység bezárásához vezetett. 

A képviselők a munkavállalók elsőbbségéről kérdeztek és arról, hogy egy más ipari jövő 

érdekében elfogadnának-e alternatív lehetőségeket, például: a létesítmények átalakítása 

megújuló energia termelésére vagy körforgásos gazdaságra stb. Francesco Brigati (FIOM) 

egyértelműen fogalmazott. Nem vagyunk hajlandóak egy „akármilyen” ILVA-t elfogadni. Az 

egészségügyi kár, különösen pedig az onkológia kockázat – amely bár csökkent, még mindig 

rendkívül magas a nők, férfiak és gyermekek körében – értékelése arra késztet, hogy 

megoldjuk a munka, egészség és környezet dilemmáját; ezért ha a kormány és az új vevő, 

Arcelor-Mittal ugyanazt a korábbi termelési modellt követelné meg tőlünk a magas 

foglalkoztatási szint (10 ezer) elérése érdekében, a mi válaszunk teljes mértékben elutasító 

lenne1. 

 

Vincenzo Cesareo, a tarantói Confindustria elnöke bizakodó arra vonatkozóan, hogy az AM-

Investco Tarantóban is képes a környezettudatos acéltermelésre. Néhány átalakításra már sor 

is került, és az előző tulajdonossal (Riva) ellentétben, amelyik csak a nyersanyag és a 

végtermék közötti költségek közötti különbségre játszott, az új üzemeltető rövid időn belül 

bizonyítja, hogy képes a termelés teljes ciklusában hatékonyan és eredményesen termelni. A 

válságot túlélő kis- és középvállalkozások már versenyben vannak az acélipart kiegészítő 

gazdaság irányába, köszönhetően a karbantartási és üzemtervezési műveletek 

diverzifikációjának és kiváló minőségének, valamint a különböző ágazatokba – mint 

repülőgép- és űrrepülőgép-ipar, hajóépítés, külső LED-világítás, hidrogénfejlesztés megújuló 

forrásokból – történő innovációnak. A Confindustria emlékeztet azonban, hogy nem csak a 

dolgozók és a lakosság fizetett nagy árat az ILVA környezeti és jogi viszontagságai miatt. 

Számos vállalkozást 150-180 millió eurós kár ért olyan bedőlt hitelek formájában, amelyeket 

az állam már nem fizetett tovább a csődeljárás alá vonást követően. A Confindustria ezért 

kéri, hogy ne akadályozzák tovább ezek helyreállítását. 

 

Luca Lazzaro, a tarantói Confagricoltura elnöke hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági 

ágazatban is számos vállalkozás lett veszteséges környezeti esemény miatt, és maga a 

Confagricoltura is a „kiárusított környezet” elnevezésű büntetőeljárásban magánfélként járt el 

az állattenyésztésben (fertőzés miatt levágandó állatok) és a növénytermesztésben 

                                                 
1 A Fiom-CGIL képviselői által megerősített 2017. szeptember 5-i (az AM Investco által júliusban benyújtott, 

AIA-javaslatra a MATTM-nak benyújtandó észrevételek határideje) álláspont az alábbi: a javaslat nem 

garantálja az egészség védelmét a létesítményen belül és kívül. 
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(mezőgazdasági célra megművelhetetlen területek) a létesítményt körülvevő területen okozott 

közvetlen károk miatt. A károk azonban megyei szinten közvetettek is voltak, például a 

tejtermelők, valamint a gyümölcs- és zöldségtermelők számára (Taranto megye első helyen áll 

Európában a csemegeszőlő- és klementintermelésben). A termelőknek így rendkívül nehéz 

versenyképesnek maradniuk, noha pozitív beruházásokat tettek a vidéki turizmusba (tanyák 

felújítása). A termelők továbbá nem részesülnek vidékfejlesztési támogatásban sem, mivel 

településük vagy városi agglomerációként lett besorolva vagy a regionális finanszírozáshoz 

való hozzáférésre jogosult települések rangsorának a végén szerepelnek. Hasonlóképpen 

beruházandó forrásokra van szükség a tipikus termékek népszerűsítéséhez és 

médiakampányához. Végül, egy pozitív megjegyzés: az élelmiszeriparban a foglalkoztatás 

9%-kal nőtt (ez az adat az olyan túlélő vállalkozások mértékével magyarázható, amelyek akár 

1500 alkalmazottat is fel tudnak venni), és például az olyan termékek, mint a Taranto megye 

keleti részéből származó Primitivo di Manduria, Olaszország első számú vörösbora, e zöld 

gazdaság büszkeségei. 

 

17 órakor került sor a meghallgatások fénypontjára, amikor a petíció benyújtói, a lakosság és 

az őket támogató NGO-k kaptak szót1. 

Violante Sion 2012-ben nyújtotta be a 2207/13. számú petíciót, amelyben az EUSZ 3. cikkére 

hivatkozva, amely az Unió fő célkitűzései között megjelöli a környezet minőségének magas 

fokú védelmét és javítását, az alábbiakra emlékeztetett: A petíció írásakor nem erre 

gondoltam, mert Tarantóban a halálunkon vagyunk! Az acélipari létesítmény folyamatosan 

szennyezi a levegőt, a talajt és az altalajt … Miközben mi beszélünk, vitázunk, gondolkodunk, 

az emberek, és főleg a gyermekek megbetegszenek. A Tarantóban élő valamennyi gyermeknek 

és felnőttnek joga van élni. A meghívásra válaszként – amelyben azt kérték, hogy tegyünk 

„javaslatokat” – a következőket kérem: kövessék a „kiárusított környezet” eljárást, amelynek 

a vizsgálata megerősíti, hogy Tarantóban az élet és az acélipar együttélése lehetetlen.2 

Antonia Battaglia, a Peacelink képviseletében és a 760/07. számú „történelmi” petíció 

támogatójaként kiemeli a Taranto városa és az ILVA közötti szimbiotikus kapcsolatot, amely 

munkát és jólétet kellene hogy adjon. Feleleveníti egyrészt a bírósági vizsgálatot, amióta 

2008-ban a Peacelink elkezdett a dioxin kérdésével foglalkozni (juhokon végzett vizsgálat), 

másrészt a Bizottság által 2013 szeptemberében indított első kötelezettségszegési eljárást, 

amelyet indokolással ellátott vélemény követett 2014 októberében, és az Olaszország ellen 

indított 2016. januári eljárás feltételezett jogellenes állami támogatás miatt3. Kifogásolja, 

hogy a Bizottság szolgálatai három éven keresztül semmit sem tettek, miközben Tarantóban 

megnövekedett a légzőszervi megbetegedések száma (+24%) a tamburi negyedben élő 

gyermekek körében, valamint a rákos megbetegedések, és a szív- és érrendszeri betegségek 

                                                 
1 A felszólalások/kiosztott dokumentumok egészének vagy egy részének angol változatát lásd a II. mellékletben. 

 
2 A 2016. május 17-én újraindított és mindeddig a tarantói esküdtszéken folyamatban levő, „kiárusított 

környezet” elnevezésű megaeljárásban 47 vádlott vesz részt (44 természetes személy és 3 vállalat: Riva Fire, Ilva 

és Riva Forni Elettrici). A „kiárusított környezet” vizsgálat 2009-ben vette kezdetét, miután tarantói 

természetvédelmi egyesületek (pl. Peacelink) több feljelentést is tettek, majd 2012-ben az acélipari létesítmény 

lefoglalásával folytatódott (lásd a IIIA. mellékletet is). 

 
3 Lásd az EB 2017. december 21-i sajtóközleményét: „The European Commission has completed its in-depth 

investigation of support measures to steelmaker ILVA S.p.A. It has concluded that two loans granted by Italy in 

2015 to support ILVA involved illegal State aid. Italy must now recover this undue benefit of about €84 million 

from ILVA.” 
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miatti elhalálozások aránya. A tarantói halálozási arányszámról szóló, Dr. Forastiere által 

irányított tanulmány frissítése megerősítette, hogy az ipari eredetű részecskék mennyiségének 

megnövekedése az egészségre nézve hosszú távú (daganatok) és azonnali (infarktus) hatással 

jár. A meleg levegővel működő létesítményeknek az olasz bíróság által elrendelt 2012. júliusi 

preventív lefoglalása óta és néhány hónappal azt követően (2012. december), hogy 

kormányrendelettel visszaállították a használati jogkört (az ILVA-t megmentő első rendelet), 

ritkultak az olasz és az európai hatóságok általi ellenőrzések, ami lehetővé tette az ILVA 

számára, hogy rendeletek sorával (10) termeljen, és visszaállítsa a törvényenkívüliséget. 

Nem történt meg a telephelyek befedése és hiányzik a teljes létesítmény belső burkolata. Az 

ISPRA-jelentések frissítései jelentős késedelemmel jelentek meg…, ezért azt kérjük, hogy: a 

jelenlegi FFV készítsen ajánlást a Bizottságnak írt jelentés formájában, hogy visszaálljon a 

jogállamiság; az olasz állam tartsa tiszteletben a jogszabályokat; az Európai Parlament a 

Bizottság feletti felügyeleti hatáskörének gyakorlása keretében szólítsa fel a Bizottságot, hogy 

rendkívüli körültekintéssel ellenőrizze az Arcelor Mittal új környezeti tervén alapuló AIA 

kiadási eljárását. Kérjük, hogy az Arcelor Mittal florange-i (Lorraine) telephelyén létrehozott 

monitoringbizottság mintájára, a nyilvánosságot is vonják be egy bizottságba, amely a 

jelentéseket ellenőrzi és azokról véleményeket ad ki. E tekintetben fenntartásainknak adunk 

hangot egyrészt az Arcelor Mittal ipari tervével kapcsolatosan, amely azt a célt tűzte ki, hogy 

a termelést 2024-re 8 millió tonnára növeli, ugyanakkor a dolgozók számát csökkenti (5-6 

ezer fővel), másrészt az 5 éven belül (2023-ig) megvalósítandó környezeti tervvel 

kapcsolatosan, amely a beavatkozás típusát tekintve csekély összegű (1 milliárd 140 millió 

euró), a bíróság ugyanis már 2013-ban 8,1 milliárd euróra becsülte a környezeti kár 

helyreállításához szükséges összeget.” 

Fabio Millarte, a tarantói WWF elnöke határozott: Egy 19. századi, szénnel működő ipari 

létesítmény (=ILVA) megmentése nem menti meg Tarantót. Sajnálja, hogy az ILVA 

foglalkoztatási válsága (egy olyan városban, ahol 75 ezer, jórészt fiatal munkanélküli volt 

még akkor is, amikor a gyár teljes kapacitással működött) háttérbe szorítja a városi 

zöldterületek hiányának és általánosságban véve az életminőség romlásának problémáját. 

Lunetta Franco, a tarantói Legambiente elnökasszonya elítéli az átláthatóság teljes hiányát 

az ILVA AM INNVESTCO csoportnak történő értékesítési eljárása során, amelyről csak a 

médiából szivárogtak hírek. Az biztos, hogy míg a környezeti terv fontosabb beavatkozásait 

2023-ig elhalasztották, egyrészt az AM terveiben nyoma sincs egy időrendi programnak, 

aminek az a kockázata, hogy öt év múlva derül csak ki, hogy, nem is volt semmilyen 

előrelépés, másrészt ismeretlen marad a helyreállítási terv és a szennyezésmentesítés is, 

amelyet kormánybiztosok irányítanak a volt tulajdonosoktól (Riva család) visszaszerzett 

pénzzel. A Legambiente aggódik az AIA újranyitásának felgyorsítása miatt is; így még 

problematikusabb lesz a lakosság és az egyesületek bevonása az engedélyeztetési eljárásba. 

Ezért kéri a Bizottságot, hogy lépjen fel és követelje meg Olaszországtól az átláthatóságot a 

folyamatban levő valamennyi eljárás tekintetében, és különösen figyeljen az új AIA-eljárásra, 

valamint követelje meg a legsürgősebb beavatkozások, azaz a telephelyek befedésének és a 

kokszolókemencék átalakításának felgyorsítását.  

Leo Corvace, Legambiente, jelzi, hogy a szervezet ellenzi az ENI „Tempa rossa” projektjét, 

ami logikus, ugyanis nem javasolható tovább a nem megújuló erőforrások kizsákmányolása és 

a természeti erőforrások eltékozolása. Pontosabban, ez a projekt a balesetek számának (magas 
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halálozási arány a tűzveszélyes gőz diszperziója és a tartálypark vasúthálózathoz való 

közelsége miatt) elfogadhatatlanul magas kockázatát hordozza magában. 

Roberta Villa és Maria Teresa d'Amato bemutatják a 2011-ben létrejött Comitato Taranto 

Lider (CTL) alapelveit: a nehézipar környezettudatossá tételének alkalmazhatatlansága, a 

maximális óvintézkedés elvének alkalmazása, elsődleges megelőzés az egészségügy területén, 

a jelenlegi ipari eljárásokon való túllépés, az ipari terület szennyező körzeteinek bezárása, a 

szennyezett területek megtisztítása, gazdasági és kulturális átállás (koncertek, színházi 

előadások stb. révén). Ezzel párhuzamosan a CTL élen járt az endometriózisra irányuló, 

nőknek szóló médiakampányban. Ez a betegség eltorzítja és tönkreteszi a nők reprodukciós 

rendszerérét, a súlyosabb esetekben meddőséget okozva. Hátterében az ILVA által okozott 

dioxin- és PCB-kibocsátás áll. A „kiárusított környezet” vizsgálat (2011) jogi szakértőivel 

folytatott megbeszélésekből és az általuk kiadott ajánlásból kiindulva – amely egy 

hatásvizsgálat elvégzésére irányul a dioxin reproduktív egészségre kifejtett lehetséges 

hatásáról Tarantóban – a CTL ma olyan frissített tanulmányokat tud felhasználni, mint a Dr 

Forestieri által irányított kohorszvizsgálat (2016. október), amely 10%-os kiemelkedő 

kockázatot állapít meg az SO2-nek való kitettséggel kapcsolatban az endometriózis 

vonatkozásában, és ez az arány 14%-os a Paolo VI. negyedben. Ezért 2013. január 12-én 

feljelentést tett a bíróságon, hogy gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértések miatt 

vizsgálják meg a szóban forgó betegség és az ipari szennyezés közötti okozati összefüggést. 

Közben a CTL kezdeményezte egy regionális törvénytervezet benyújtását, amely a 

cselekvőképességet korlátozó krónikus betegségként ismerné el az endometriózist, és 

ingyenes pszichológiai segítségnyújtást és rendelőintézeti gyógyászati kezelést biztosítana a 

betegek részére, továbbá egy regionális jegyzéket hozna létre (internetes petíciót is indított, 

amely 1 700 aláírást gyűjtött). Miután e tervezetet 2014. október 8-án 40. számú regionális 

törvényként („Az endometriózisban szenvedő nők védelmére irányuló rendelkezések”) 

kihirdették, a CTL most annak a lehető legrövidebb időn belüli végrehajtásáért küzd. 2016. 

február 23-án megalakult az endometriózis regionális megfigyelőközpontja. Közben más 

tanulmányok is (IESIT, Bio-monitoraggio ISS) kiemelték a szennyező anyagok 

koncentrációjának magas szintjét, amelyek a Taranto és Statte megyében élő, 20–33 év közötti 

nők esetében jelentősen megemeli a kockázatot, a regionális átlaghoz képest 3,5-szeres, a 30–

34 évesek esetében pedig a kockázat 27%-kal meghaladja a regionális átlagot. 

A CTL több területen lép fel: egyrészt a női meddőség tendenciájának visszafordítása 

érdekében, másrészt azért, hogy a nagy acélipari létesítmény jelenléte által nem polarizált 

foglalkoztatási kilátásokat nyújtson a fiataloknak, melyek a tarantói terület valódi értékének 

ismeretén alapulnak, valamint hogy ösztönözzék a fiatalok vállalkozói készségét, hogy 

értékelni tudják a két tenger városának nevezett Taranto rendkívül gazdag történelmi-

művészeti-kulturális-tájképi örökségét. Így jöttek létre a mentális, kulturális és gazdasági 

átszervezésre irányuló projektek, amelyek díjazott grafikai és multimédiás művek 

megszületéséhez vezettek már az iskolapadokban, vagy a kommunikációra és a marketingre 

irányultak, létrehozva a Brand Taranto márkanevet, egy, a turizmuson és a tengerrel 

kapcsolatos régi mesterségeken alapuló új gazdaság tekintetében. Taranto nem csak ILVA és 

ENI. Az igazi, amelynek szépségét titok övezi, egy olyan szépség, amely összeszorítja a 
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szívet1, és amely kulturális elhivatottságú városként múltjából merítve vissza tudja szerezni 

saját jövőjét.  

Marco De Bartolomeo, a „Taranto, città spartana” (Taranto, spártai város) szövetség elnöke 

is a versre támaszkodik: Taranto, az ILVA és ENI városa, meg kell mutatni, hogy az ILVA 

csak vendég, míg a város egy más dolog. Egy keserű megállapításból indul ki: 2012-ben, 

amikor az ILVA-t még nem sodorta el az igazságügyi vizsgálatok ciklonja, az ipari 

létesítmény a GDP 14%-át tette ki; de a fizetendő ár kiszámíthatatlan volt (elég csak a 

Tamburi negyed házainak elértéktelenedésére, a „Mar Piccolo”-ban levő kagylók 

megmérgezésére, a rákellenes kezelések egészségügyi költségeire gondolni). Ebben az 

összefüggésben a GDP-növekedés -20%-ra zuhant és a gyárral szomszédos körzet lakóit 

leprásnak bélyegezték. Ebben a helyzetben volt, aki a turizmusra mentőövként gondolt, de a 

városban hiányoztak az infrastruktúrák, kevés férőhely állt rendelkezésre, még kevesebb 

vonzerő e sötét tónusú színtéren. 

Így született meg egy Tarantóról szóló kutatás gondolata a világ minden részén élők körében: 

New York, Moszkva, Sydney és Rio. Néhányan összekeverték Tarantót és Torontót, mások 

viszont a „spártai” szó hallatán rögtön képben voltak, ugyanis a mitológiában Taranto a 

spártaiak egyetlen gyarmata volt. És a „spártai” védjegy annyira elterjedt, hogy az Eiffel-

toronyénál 5-ször nagyobb potenciállal rendelkezik; a világon 3500 egyetem, mezőgazdasági, 

ipari, szolgáltatóipari vállalkozás működik, amelyek a „spártai” védjegyet használják. Ennek 

kapcsán merült fel az az ötlet, hogy először 2016 októberében Tarantóban rendezzék meg a 

„spartan race” világhírű akadályversenyt, amelyen 12 ezer atléta vett részt. Az eseményre 

regionális szinten 35 ezer eurót fektettek be, és a verseny két nap alatt rekordot generált. Mi a 

siker kulcsa? Spárta szellemi hagyatéka leszármazottainak: soha nem adjuk meg magunkat, a 

nehézségekkel pedig a közösséget összetartva nézünk szembe szilárdan, mint egy spártai 

falanx. 

A mai ülés lezárásként Alessandro Marescotti, a Peacelink elnöke egy dossziét ad át, 

amelyben az ILVA-ügy számos pontjával kapcsolatos legfrissebb tudományos adatok 

találhatók (Taranto jelenlegi porszintjének fokozott toxicitása és ennek hatása a tamburi 

negyedben élő gyermekek intelligenciahányadosára, a szívroham és agyvérzés kockázatának 

megemelkedése a szeles napokon, főleg 7–9 óra között és az AIA által előírtak be nem 

tartásáért kirótt szankciók alkalmazásának hiánya, amelyek lejárt feltételeit rendelettel 

hosszabbítják meg). 

 

2017. július 19. (délelőtt) 

A küldöttséget Remo Pasquali, a finomító igazgatója, Francesco Manna az ENI intézményi 

kapcsolatokért felelős vezetője és Eugenio Lopomo, a Tempa Rossa projekt felelőse fogadta 

(Alto Sauro terület, Basilicata közepén). A virtuális látogatást (mivel jelenleg minden 

tervezett intézkedés csak papíron létezik) megelőzte két rövid tájékoztató a biztonsági és 

környezetvédelmi előírásokról, a finomítón belüli elhelyezkedésről és a Tempa Rossa projekt 

fő elemeiről. 

A finomító tekintetében: 

                                                 
1 Alda Merini, költő szavai (Non vedro’ mai Taranto bella): Non vedrò mai Taranto bella, non vedrò mai le 

betulle, né la foresta marina: l'onda è pietrificata e le piovre mi pulsano negli occhi.. 
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 A terület közel 275 hektárt foglal el az iparterületen, amelyet a 106. út két részre oszt: 

északon vannak az ipari létesítmények, délen pedig a nyersanyagok, s félkész termékek 

és a késztermékek tároló területei. A létesítmény az ILVA területén helyezkedik el, amely 

országos jelentőségű; 

 a tengeri terület, amely egy pontonból áll magánkoncesszióban van; 4 kikötőhellyel 

rendelkezik: a belsők a legfeljebb 15 ezer tonna vízkiszorítású hajók számára, a külsők 

pedig legfeljebb 30 ezer tonna vízkiszorítású hajók számára szolgálnak;  

 a finomító az Európán kívülről hajókon, vagy a basilicatai Val d’Agriból olajvezetéken 

érkező nyersanyagot dolgozza fel; 135 nyersolaj, félkész termék és késztermék 

raktározására szolgáló tartállyal rendelkezik; 

 a Tempa Rossa projekt megvalósulása esetén évi 6,5 millió tonnás feldolgozási 

kapacitása nem fog változni; a fő termékek a következők: propán, bután, propán-bután 

keverék, benzin, gázolaj, repülőgép-üzemanyagok, fűtőolaj és bitumen; 

 a létesítményt tanúsították az ISO14001 norma alapján, és EMAS-bejegyzést is kapott a 

761/2001/EK és a 196/06/EK rendeletek alapján; 

Fő statisztikai adatok: 

 433 ENI alkalmazott (június 30-i adat) és legalább 600 napi egységnyi alvállalkozó, a 

karbantartások miatti „általános leállások” idején ezernél több ember (például két 

hónappal ezelőtt 50 napon keresztül 1500 alkalmazott);  

 befektetések a 2011–14. időszakban: 150 millió EUR; a 2015–18 közötti időszakban 

további 102 millió, a T. R. nélkül. 

A „Tempa Rossa” (T. R.) projekt ismertetése: 

A Tempa Rossa lelőhelyet 1989-ben a Fina (belga társaság, amely később beolvadt a francia 

Totálba) fedezte fel; ez utóbbi 2002-ben megszerezte Gorgoglione koncesszió 25%-os 

tulajdonrészét az ENI-től (a lucaniai település nevéből, ahol a Tempa Rossa elhelyezkedik). A 

kitermelt nyersolaj így 50%-ban a Total, 25%-ban a Shell és 25%-ban a japán Mitsui 

tulajdona. A Val d’Agriból származó nyersolaj a (70%-ban az ENI és 30%-ban a Shell által 

ellenőrzött) S. O. M. társaság meglévő 136 km-es (96 km Basilicatában) olajvezetékén 

keresztül érkezik Tarantóba. A Total egy 8 km-es csatlakozást fog építeni a T. R. 

olajközponttól az olajvezetékig. Az 1964-ben az olasz Shell kezdeményezésére épült, és 

1975-ig általa irányított tarantói finomító az Agip Petrolihoz került, amely 2003-ban ENI 

S.p.A.-vá alakult át. 

A T. R. projekt csupán logisztikai megoldás, nem érinti a finomító normális ciklusát, és nagy 

vonalakban az alábbiakból áll: 

 Két új, összesen 180 ezer m³ (120 ezer, illetve 60 ezer) kapacitású tartály megépítése, és a 

jelenlegi 2 km-es ponton közel 515 méterrel való meghosszabbítása egy tartályhajók 

kikötését szolgáló platform létrehozásával. 
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 Más kiegészítő tevékenységek: új szivattyúállomás a nyersolaj továbbítására, új 

vezetékek a tartályoktól a pontonig, gázvisszanyerő és -kezelő rendszer a hajókról történő 

kirakodás során és egy előhűtő berendezés (a finomítóban 60 fokos nyersolajat le kell 

hűteni, hogy a tartályokban tárolni lehessen). 

 A projekt megfelel a CIPE 01/12/21-i 121. sz. határozatának, amely engedélyezi a T. R. 

lelőhelyet, valamint a regionális energetikai-környezetvédelmi tervnek (PEAR), és 

rendelkezik EMAS és ISO 14001 tanúsítvánnyal. 

 A projekt rendelkezik minden szükséges környezetvédelmi és biztonsági engedéllyel. A 

környezeti hatásvizsgálati eljárás 2011-ben lezárult, és a MATTM kiadta a 

környezetvédelmi engedélyt, 5 követelmény meghatározásával, amely mind teljesült az 

építkezés megkezdése előtt. 2015 júniusától tart az egységes engedély (AUA) kiadásának 

folyamata a Gazdaságfejlesztési Minisztériumban*; 2013-ban a projekt kedvező 

véleményt kapott a Regionális Technikai Bizottságtól (CTR) a megvalósíthatósági 

tanúsítvány kiadásával kapcsolatban1.  

 más függőben levő engedélyezési eljárások: magánkoncesszió a ponton 

meghosszabbítása érdekében, Taranto önkormányzatának egyablakos ipari ügyintézési 

pontja (SUAP) eddig megtagadta a létesítmény építési engedélyének kiadását.  

 a főbb környezetvédelmi és kárenyhítési intézkedések a levegőbe történő kibocsátások 

terén: a rendelkezésre álló legjobb technológiák alkalmazása, különös tekintettel a 

szivattyúk dupla védelmére és a tartályok úszó fedelére, az új gázvisszanyerő 

létesítményre egy végső égetési rendszerrel, amely 99,5%-ra növeli a szálló por 

csökkentésének hatékonyságát, és a levegőminőség ellenőrzési tervének integrálására, 

valamint az ARPA Puglia ózonmérő hálózatához való csatlakozásra2; a vízkészletek 

védelme érdekében: zárt láncú hűtőberendezések a tengervíz használatának elkerülése 

érdekében; az esővíz gyűjtése és hasznosítása az új platformon; a csatornahálózat 

összekapcsolása a finomító víztisztító berendezésével; a talaj és az altalaj védelme 

érdekében rehabilitációs tevékenységeket és duplafenekű tartályokat terveznek; az üledék 

és a tengeri ökoszisztéma esetében számos előzetes, folyamatban levő és utólagos 

intézkedés van; a zaj ellen minimalizálják a hangkibocsátást, például oszlopok felállítása 

révén a pontonon. 

 Külön ellenőrzési terv a finomító környéki, a Natura 2000 hálózatba tartozó élőhelyek és 

                                                 
1 Az AUA egy egységes környezeti engedély, melyet a 35/12. sz. törvény és a 13/3/13-i 59. sz. DPR vezetett be, 

és amely egyetlen dokumentumban foglalja össze az ágazati környezetvédelmi engedélyeket, mint a d.lgs. 

152/06. A CTR a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, az elsősegélynyújtás és a polgári védelem regionális 

igazgatósága keretében működik, mint egy területi műszaki tanácsadó szerv a tűzesetek megelőzése területén, és 

értékeli a projekteket az tűzbiztonsági engedélyek kiadása során az ipari létesítményekben. Az d. lgs. 334/99 

révén hozták létre, és a 96/82/EK (Seveso II.) irányelv rendelkezéseinek tesz eleget a tűzesetek megelőzése és 

kockázatkezelése tekintetében. A 2012/18/EU (Seveso III.) irányelvet végrehajtó d. lgs.105/2015. 2015 

júliusában váltotta fel a d.lgs. 334/99-t. 

2 Összhangban a 11/10/27-i környezetvédelmi engedéllyel nem csak 36 t/év kibocsátást fogják kompenzálni, 

miként az a Tempa Rossa-i eredeti a tárolási és rakodási terven szerepel, hanem az olaj rakodása során 

alkalmazott innovatív gázvisszanyerési technológiáknak köszönhetően a finomító szállópor-kibocsátási mérlege 

a korábbihoz képest évi 28 tonnával kevesebb lesz, és összesen 64 tonna/év lesz. 
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fajok vonatkozásában; a táj védelme érdekében az új tartályok alját mélyebbre helyezik, 

nem lesz gőzkibocsátás a hűtőberendezésekből és korlátozni fogják a létesítmények 

látképrontó hatását, továbbá rekultiválni fognak területeket. 

 A beruházás költségei 300 millió eurót tesznek ki az alábbi megoszlásban: 30 mérnöki 

tervezés, 105 anyagbeszerzés és 165 építési munkálatok. 

 Az AUA kiadását követően a munkálatok közel 24 hónapig fognak tartani és 250 napi 

munkaegységet fognak igénybe venni, 460 egységnyi csúccsal. 

 4 kompenzációs intézkedést javasoltak: földgázüzemű autóbuszok beszerzése és 

napelemek elhelyezése az épületeken Taranto városában, a MarTa (nemzeti régészeti 

múzeum) fejlesztése és támogatása a Palazzo di Governo (a prefektúra), valamint a 

Paisiello Zeneiskola biztonságossá tétele és felújítása. 

Az előadás végén F. Manna megemlítette, hogy az ENI rendelkezik minden engedéllyel és 

valamennyi illetékes szerv műszaki szakvéleményével, és hogy az AUA hiánya kizárólag 

Puglia régió politikai megfontolásán múlik, amely nem adta hozzájárulását1  

A látogatás során fény derült a nagyobb létesítmények működésének részleteire, mint például 

a „termikus krakkolás” (a nehéz gázolajok termikus bontásának folyamata); vagy a hidrogén 

kapcsán a Claus egység, ahol hidrogén-szulfidot (H2S) elemi kénné alakítják és az 

úgynevezett molekuláris szűrők, amelyek megtisztítják a hidrogént a finomítói gázoktól; a 

finomítói fáklyák (3 db), amelyek vészhelyzet esetén elégetik a finomító és néhány nyersolaj 

tárolására szolgáló tartály (az olajvezetékből és az M. Grande-i olajfinomítóhoz kapcsoló 

tenger alatti vezetékből származó) füstgázait. Így jobban áttekinthetővé vált a meglévő (a 106. 

út által a tartályparktól elválasztott) létesítmények elhelyezkedése és az olajvezeték 

nyomvonala, amely a domb után számtalan csővé ágazik el a völgyben, hogy a nyersolajat a 

tartályokhoz szállítsa. Tanulmányozásra került a T. R. projekt végrehajtásához szükséges 

lépesek térképe is, amelyek a folyamatban levő talajjavítási munkáktól eltekintve még csak 

papíron léteznek. Az új létesítmények az alábbiak: nyersolajszállítási útvonalak, 

szivattyútermek és hűtőberendezés, a már meglévőkhöz hasonló tartályok (gát, úszó tető, 

kettős fenék, habbal oltó tűzoltó rendszer), valamint a jövőbeli platform, amely 46 ezer tonna 

vízkiszorítású hajókat is képes fogadni (és amely a rakodási sebesség 1000-ről 3 000 m³/h-ra 

való növelése révén csökkenti a hajók tartózkodási idejét és kockázatait Taranto kikötőjében). 

                                                 
1 A kormány védelmébe vette a Tempa Rossa ügyét, miután a régió nem értett vele egyet, és nemet mondott a 

projekt tarantói részére, miután a regionális tanács ellene szavazott, mivel szerinte romlana a város 

környezetvédelmi helyzete, amelyet már amúgy is meghatároz az ILVA jelenléte. A Total, amely a Shellel és a 

Mitsuival együtt üzemelteti a basilicatai lelőhelyet engedélyt kért arra, hogy a nyersolajat ne a Val d’Agri 

olajvezetékén keresztül szállítsák a tarantói finomítóba, hanem napi többtucat tartálykocsival a római és a 

Falconara Marittima-i létesítményekbe vigyék. Lásd Sole 24 ore, 17/9/12 és 17/9/2. Egy évvel azt követően, hogy 

Puglia régió kimondta az utolsó „nemet” a basilicatai nyersolaj Tarantóba történő szállítására, a TotalErg SpA 

leányvállalata, a Raffineria di Roma Spa engedélykérelemmel fordult a környezetvédelmi minisztériumhoz, hogy 

az járuljon hozzá a nyersolaj Corlato Petricaraból tartálykocsikkal való elszállításához Rómába, abba a 

logisztikai központba, ahol 2012 óta nem folyik olajfinomítás, és csak a kész kőolajtermékek tárolása zajlik. A 

Rómába érkező olajat ezt követően a meglévő csővezetéken továbbítják a fiumicinói parti részleg 

rakodóbójáihoz. Ezért a Raffineria di Roma Spa készített egy előzetes környezetvédelmi tanulmányt, amely 

bizonyítja, hogy a projekt nem jár jelentős negatív hatásokkal, ezért nem szükséges környezeti hatásvizsgálati 

eljárás. Lásd Gazzetta del Mezzogiorno, 17/9/1. 
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Hasonlóképpen, az új gázvisszanyerő létesítmények a rendelkezésre álló legjobb 

technológiákat fogják alkalmazni, minek révén a gázok 99,5%-át vissza fogják nyerni. 

Logisztikai szempontból rendkívül fontos, hogy Tarantóban nincsenek vasúti összeköttetések 

és más olajvezetékek, ami miatt a finomítói termékek hajóval való szállításának csak egy 

alternatívája van: a közúti szállítás tartálykocsikkal. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez a hipotézis a 

legerősebb, amennyiben a MISE elfogadja a „Gorgoglione” közös vállalkozás arra irányuló 

kérelmét, hogy naponta 250 tartálykocsival szállítsa el a T. R.-ben bányászott kőolajat az ENI 

pomeziai (Lazio) vagy calabriai tárolóhelyeire. Erről miniszterelnökség és az ENI vezetői 

nemrégiben (július 18.) Rómában tárgyaltak, és 2018 második negyedévétől kedve meg 

akarják kezdeni a kitermelést (bár Basilicata régió, amely ellenzi a projektet, egy külön 

környezeti hatásvizsgálatot kért a MATTM-tól1). A tarantói finomítóból indulva ugyanis már 

most is naponta közel 600 tartálykocsi teríti a késztermékeket a dél-olaszországi 

olajtársaságoknak (Puglia, Basilicata, Campania, Calabria és Molise).  

Utolsó meghallgatás a prefektúrán 

Daniela Spera, két T. R.-rel kapcsolatos petíció szerzője felszólalásában a Legamjonici 

bizottság nevében benyújtott 1107/2011 számú petícióra összpontosít. A 2017. június 30-i 

legutóbbi, (6.) Cm-re tér ki, melyben a Bizottság ismét előveszi vezérmotívumát, mely szerint 

„az állam folytatni fogja a helyzet nyomon követését abban az esetben is, ha nem derült fény a 

2012/18/EU (Seveso), a 2010/75/EU (ipari kibocsátások), 2001/42/EC (stratégiai környezeti 

értékelés) és 2011/92/EU (környezeti hatásvizsgálat) irányelvek megsértésére”. 

A küldöttség helyszíni vizsgálata kapcsán a petíció benyújtója hangsúlyozza: „Ezek a 

lakosságra veszélyes, egy rendkívül forgalmas utat szegélyező tartályok biztos nagy 

benyomást tettek Önökre. Mi jeleztük ezt a Bizottságnak a Seveso irányelv betartásának 

keretében. Megtudtuk, hogy Olaszország vészhelyzet esetén egyetlen intézkedésre 

támaszkodik, az erre szolgáló elektronikus kijelző táblákra. Az a legfőbb kérdés, hogy 

megfelelnek-e a biztonsági távolságok, amely továbbra is nyitott kérdés az európai 

jogalkotásban. A tarantói kikötő tengeri forgalma (a T. R. projekt szerint 90-nel nőne a 

kőolajszállító hajók száma) növelné a Grande-tenger és a Piccolo-tenger szennyezettségét, 

már csak az ILVA vízgyűjtője által befolyásolt tengeri áramlatok miatt is. 

A Seveso irányelv http://dir.va/ arra kötelezi az üzemeltetőt, hogy a projekt kezdete előtt 

legalább hat hónappal nyújtsa be a Regionális Technikai Bizottság számára a végleges 

biztonsági jelentést. A Regionális Technikai Bizottság szerint az ENI ezt nem nyújtotta be, 

pedig az nem fiktív követelmény. Véleményük szerint Tarantóban legalább kétszer fordult elő 

nagyon erős forgószél, és számításuk szerint a létesítmények nem bírnának ki 97,2 km/h-nál 

nagyobb erejű befújást (az F2 besorolású forgószél 180/250 km/h sebességű), pedig ez 

nagyon is valósággá válhat.  

Ami a halászati termékeket, és különösen a kagylókat illeti, felkértük a Bizottságot, hogy 

vizsgálja meg a szennyeződésre vonatkozó nemzeti intézkedéseket és azt, hogy végre tudták-e 

hajtani a Piccolo-tenger kéthéjú kagylóinak megsemmisítésére irányuló előírást. Az első 

pontot illetően kitérő választ kaptunk, mivel a Bizottság elfogadhatatlan módon nem a 

szennyezés, hanem amiatt aggódik, hogy mi lesz annak hatása a termékek forgalmazására. A 

második kérdésre megerősítette gyanúnkat, amelyet egy köztisztviselő kijelentése táplált, hogy 

                                                 
1Lásd Repubblica 2017/10/3 

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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a környezetett „eladták”, és a dioxinokkal és PCB-kkel mérgezett 20 ezer tonna kagylóból 

csak 141 tonnát semmisítettek meg1. 

„Végül, de nem utolsósorban, a polgárok azon jogát, hogy az egészségre és a környezetre 

vonatkozó információkhoz hozzáférjenek. Több alkalommal felkértük a tarantói helyi 

egészségügyi központot, hogy adjanak másolatot a vizsgálati jelentésekről, és a 2008-ig tartó 

időszakban és a 2014–15 közötti időszakban a kagylókból vett minták alapján végzett 

elemzésekből. A jelentést csak azután kaptuk meg, hogy kértük a Bizottság közbenjárását. Az 

elemzésekre még várunk. Ezért azt szeretnénk kérni az Európai Parlament Petíciós 

Bizottságától, hogy kísérje figyelemmel, hogy a hatóságok eleget tesznek-e annak a 

követelménynek, hogy a polgárokat tájékoztatják a környezeti információkról, mivel ha nem, 

az véleményünk szerint az Aarhusi Egyezmény2 szisztematikus megsértését jelenti. 

 

Antonia Battaglia asszony bevezette az ENI T. R. projektjének egyes aspektusait, amelyeket 

a Peacelink is folyamatosan figyelemmel kísér 2015 óta, az Európai Bizottságnak – a COVA 

contro lucai önkéntes környezetvédelmi egyesülettel közösen – olyan adatokat átadva, 

amelyek bizonyítják, hogy Basilicátában a felszín alatti vizek és az élelmiszerláncok 

szennyezettek. Brüsszel válasza sajnálatos módon kitérő jellegű. Tekintettel arra, hogy a 

Bizottság habozik elismerni az ENI által a környezetre és az egészségre vonatkozó uniós 

jogszabályok kapcsán esetlegesen elkövetett jogsértéseket, a Peacelink és a Cova contro újabb 

dokumentációt küldtek, amelyek ismét rávilágítanak a környezettel kapcsolatos még 

lezáratlan kérdésekre. 

Luciano Manna (Peacelink) hiányolja, hogy az ISPRA/ARPA által az ENI telephelyein 

elvégzett ellenőrzések eredményeit nem tették közzé, és így nem világosak. Az ISPRA által 

2016 májusában elvégzett utolsó ellenőrzést például a minisztérium honlapján 13 hónap 

elteltével, 2017. július 2-án tették közzé. A késedelem nagyon jellemző az összes ellenőrzésre. 

A májusi ellenőrzés során az ISPRA által felvetett kérdéseket például csak 2016. 

novemberben vették jegyzőkönyvbe. Az ENI válaszait követően az ISPRA 2016. december 22-

én küldte meg megállapításait az ARPA-nak, amely a jelentés elkészítéséért volt felelős. Az 

ARPA jelentése egyáltalán nem elhanyagolható hiányosságokat és ellentmondásokat állapít 

meg. Arra a kérdésre, hogy hány biztonsági szelep van felszerelve a tartályokra az 

olajszennyezések megelőzése érdekében, az ENI válasza az volt, hogy 130 tartályra 23. Az 

ARPA megjegyzi továbbá, hogy egyáltalán nincsenek a szagkibocsátás megelőzésére szolgáló 

védőrétegek („harisnyák”) a tartályok feletti úszótetőkön. Hasonlóképpen, azokon a 

dokkokon, ahol a hajók be- és kirakodnak, nincs figyelmeztető rendszer a H2S vagy egyéb 

illékony szerves vegyületek jelzésére, amelyek azonban igen gyakoriak a hajók vesztegelése 

során. A felszín alatti vizek tekintetében – amelyeket a tengerbe való visszajutás előtt ki 

kellene szivattyúzni és tisztítani – is hatalmas a különbség az ARPA jelentése és az ENI 

kijelentései között. Az ARPA talált szennyező anyagokat a tengervízben, amire az ENI azt 

válaszolta, hogy berendezései az ISPRA ellenőrzésének dátumában és időpontjában 

tökéletesen működtek. Mindezt annak ellenére, hogy a minisztérium hangsúlyozza, hogy a 

szennyező anyagok egyértelműen a kőolaj-finomítóból származnak. 

Angelo Cannata, a Sciaje elnöke hangsúlyozta, hogy a társulás célja az, hogy fokozza a 

                                                 
1 Lásd a Gazzetta del Mezzogiorno 2017. június 28-i számát: 

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

fantasma.html 
2 Lásd még a Comitato Legamjonici által a Petíciós Bizottságnak írt 2017. július 19-i közleményt. 

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


 

CR\1151674HU.docx 23/36 PE610.868v04-00 

 HU 

polgárok részvételét a kormányzásban, és a hangsúlyt ne csak a kagylótenyésztésre helyezze 

(a Piccolo-tengerben mintegy harminc tarantói üzem űzi ezt az ipart), hanem általában az 

életminőségre, és a város adta javak újraelosztására, amelyek nem mindig az acélipar körül 

forognak, mivel a felmérések szerint nagyon sok a be nem jelentett, „fekete” munkavégzés. A 

híradások szerint Taranto, bár Lecce és Matera között félúton helyezkedik el, ipari válságot él 

meg, szót sem ejtve arról, hogy a válság a város kulturális és idegenforgalmi életét is sújtja. A 

térség szövetségei ezért kérik a Petíciós Bizottságot, hogy ne csak a szankciókról 

gondoskodjanak, hanem támogassák a zöld gazdaság és társadalom fejlesztésének olyan 

alternatív gyakorlatait, amelyek megfelelnek a helyi közösségek érdekeinek, és nem a nemzeti 

és nemzetközi acélipari beruházások érdekeit szolgálják ki. 

Az ENI bejárásának szentelt nap végén a finomító igazgatója, Remo Pasquali, Carlo Guarrata 

ügyvezető igazgatóval és Francesco Manna intézményi kapcsolatokért felelős igazgatóval 

együtt válaszolt azokra a kérdésekre, amelyeket a küldöttség az adatok hiányossága és a 

polgárok számára nyilvánosságra hozott információk kapcsán tett fel. E tekintetben 

különbséget kell tenni a finomító már meglévő létesítményei, a vezetékek és a dokk, illetve a 

Tempa Rossa projekt tervezett logisztikája között. 

A tarantói kikötő forgalmát illetően egy 2015-ben készült tanulmány 730 hajóról arról 

számolt be, míg 2016-ban csak 350 hajó fordult meg a kikötőben, ami 50%-os csökkenést 

jelent. 

A finomító 

 Az integrált környezetvédelmi engedély szerinti éves rendszeres ellenőrzések (2015. 

november, 2016. május, 2017. harmadik negyedéve, a pontos dátum még nincs 

meghatározva) során eddig még nem tártak fel jelentős környezeti problémát, de tettek 

javaslatot a biztonság javítására, amelyeket az ENI meg is fogadott, és például a nagy 

tüzelőberendezéseket megfelelő átalakította (2016. január 1.). 

A küldöttség azon felvetésére, hogy az ISPRA legutóbbi ellenőrzése során több hiányosságot 

és szabálytalanságot is feltártak, az ENI vezetése azt felelte, hogy: 

 Ezekre az ellenőrzésekre az integrált környezetvédelmi engedély felülvizsgálata, és 

nem a T. R. projekt miatt került sor. Folyamatban van az integrált környezetvédelmi 

engedély felülvizsgálata, ezért az ENI ezügyben az adminisztráció egyszerűsítéséről 

szóló olasz törvényben előírt szolgálatok megkeresését várja. 

 Az ISPRA megállapításai csak a helyzet javítására irányuló javaslatok, amelyet az 

ENI el is fogadott, és amelyeket új technológiák segítségével kíván megvalósítani. 

 Ami például a védőfelületeket illeti („harisnyák”) (amelyek célja, hogy csökkentsék 

az illékony szerves vegyületek kibocsátását az úszótetős tartályokból), az ENI három 

évvel ezelőtt saját maga kezdett egy olyan programba, amely a tartályokra felszereli 

ezeket a védőfelületeket. A munkálatok 75%-ban kész vannak, és 2018 végére 

fejeződnek be. 

 A biztonsági szelepeket (amelyek a túlnyomást hivatottak kezelni) mindenhova 

felszerelték. A hiányosságokat azon automatikus szelepek kapcsán tárták fel, amelyek 

a csatornahálózatban az esővíz felgyűlését gátolják, és így biztosítják, hogy az 
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úszótető ne roppanjon be. 18 hónappal ezelőtt az ENI megkezdte az automatikus 

szelepek felszerelését az összes tartályra. A saját kezdeményezésű munkálatok 

befejezése nem követelmény, mert az önkéntes alapon kezdődött. 

 A berakodási és kirakodási műveletek során teljes mértékben biztosított lenne a 

kibocsátások befogása a dokkon, a következőképpen: az ISPRA azzal kapcsolatban 

emelt kifogást, hogy automatikusan kellene regisztrálni az S6 légköri kibocsátását (a 

rakodó dokk felszerelése gázvisszanyerő berendezéssel), amelyet csak a finomító 

leállítása esetén üzemelnének be. Ennek hiányában a finomító nem képes a saját 

„blow down” rendszer révén visszanyerni a hajók rakodásakor felszabaduló 

illóanyagokat, amelyre évente legfeljebb 40 napon kerülne sor. Az elmúlt három 

évben valójában a finomító nem találta magát ilyen helyzetben. Elővigyázatosságból 

a szokásos körülmények között az S6 kibocsátást egy erre a célra kialakított 

„vakjelzés” stoppolja le, ám aktiválásához emberi beavatkozás szükséges, aki ezt a 

tevékenységet egy külön meghatározott olyan eljárás szerint végzi, amely részletesen 

meghatározza a hatóságok által előírt és érvényben lévő ellenőrzéseket és regisztrálási 

kötelezettségeket. Tervezik továbbá egy új gőzvisszanyerő beüzemelését a finomító 

dokkján, amely nem a jelenlegi kezelési módszerrel működne, és a Val d’Agri-ból 

származó nyersolaj ki- és berakodása során fejlettebb módon hasznosítaná újra a gőzt. 

 Ami annak a veszélyét illeti, hogy a dokkban veszteglő hajókból olaj szivárogjon ki, 

vagy hogy egymással összeütközzenek, ennek kockázata csekély: vagy azért, mert a 

hajók – azon túlmenően, hogy megelőzési, azaz tűzoltási készenlét is rendelkezésre 

áll – folyamatosan az erre szakosodott külső cégek által végzett felügyelet alatt 

állnak, amelyek képesek a tengerparti területen bármilyen vészhelyzetre reagálni, 

vagy azért, mert a Grande-tenger öblében zajló hajóforgalmat felügyelő kikötői 

hatóság és kikötői vezetőség rendkívül szigorúan megakadályozza a kikötést vagy 

elrendeli az elhajózást abban az esetben, ha az időjárási viszonyok nem kedvezőek, 

függetlenül attól, hogy a finomítónak mi áll érdekében. 

 A finomítónak, mint kiemelt kockázatú létesítménynek a Seveso irányelvvel 

összhangban kötelező integrált környezetvédelmi engedéllyel, valamint külső és belső 

vészhelyzeti tervvel rendelkeznie. Ennek része a beüzemeléskori lefényképezés, ami 

miatt folyamatos frissítésre van szükség. E célból az olasz jogszabályok hosszas 

felülvizsgálati folyamatot írnak elő, amely új integrált környezetvédelmi engedély és 

egyéb vészhelyzeti tervek kidolgozását eredményezi. Ha az ellenőrzések a környezeti 

teljesítmény további javításának lehetőségét tárják fel, az ellenőrző szerv ajánlást tesz 

az ENI-nek a rendelkezésre álló legjobb technológiák bevezetésére, amelyek azonban 

csak az ismételt ellenőrzést követően válhatnak az integrált környezetvédelmi 

engedély részévé. Az ISPRA ajánlása tehát nem jelenti automatikusan egy új integrált 

környezetvédelmi engedély kidolgozását (bár a közvélemény így gondolja). 

 A jelenlegi külső vészhelyzeti terv a 2012-es biztonsági ellenőrzés alapján készült a 

prefektúra felügyelete mellett, amely koordinálja az összes felügyeleti szervet. A 

2015-ös biztonsági jelentést jelenleg készítik, és az elemzést követően a prefektúra 

gondoskodik a vészhelyzeti terv kidolgozásáról1.  

                                                 
1 Olaszországban volt egy átmeneti időszak, amikor hatályba lépett a 2012/18 (az ún. „Seveso III”) irányelvet 

átültető és az ágazatra irányadó 334/99 sz. törvényerejű rendeletet hatályon kívül helyező 105/2015 sz. törvény. 
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A Tempa Rossa logisztikai projekt 

- A tengeri forgalmat illető felvetés kapcsán: 

Bár a T. R. projekt révén maximum 90 hajóval nőne a forgalom, a projekt maximalizálni 

kívánja az olajszállító hajók és a be- és kirakodási műveletek gőzkibocsátásának zárt körű 

befogását szolgáló kapacitásokat, többek között a parkolási idő jelentős, 30%-os 

csökkentésével, és így csökkentené az ártalmas kibocsátások által potenciálisan okozott 

kockázatokat.  

- A biztonság tekintetében: 

Előzetes biztonsági terv tartalmaz néhány követelményt, amelyek teljesítését az ENI a 

részletesebb szakaszban vállalja; a létesítmény befejezését követően a végleges 

biztonsági terv elemzésére összehívják majd a regionális műszaki bizottságot. Csak ez 

utóbbi jóváhagyását követően lehet majd megkezdeni az üzemelést. Mindaz, amit az 

előzetes terv előírt (és megvalósíthatósági akadályon nélkül jóvá lett hagyva) jelenleg 

mérnöki tervezési szakaszban van, és az építés során meg lesz valósítva. 

- Az egyazon projektre vonatkozó engedélyek állítólagos széttagoltsága tekintetében: 

Az annak tudható be, hogy rosszul értelmezték a finomító gázvisszanyerő 

létesítményének felújítási folyamatát. Mivel e célból a tanulmányban a T. R. 

vonatkozásában javasolt technológiát kívánták alkalmazni, egy külön kérelmet nyújtottak 

ugyanazon elérhető legjobb technikaként (BAT) használt eljárás alkalmazása érdekében a 

hagyományos finomító esetében is. Igaz, hogy így a T. R. projekt vonatkozásában becsült 

36 tonna/évhez (a gyakorlatban megvalósulása esetén 0 kibocsátással, amint az 

engedélyezési határozatban szerepel) hozzáadódik 28 tonna/év, ami összesen 64 tonnát 

tesz ki, azonban a két, ugyanazon technológiát alkalmazó létesítmény fizikailag elkülönül 

egymástól, mivel az első a T. R. tárolási tevékenységét szolgálja, a másik pedig a 

finomítóét. Ennélfogva született két kérelem két külön időpontban, a megfelelő 

eredményekkel. 

Egy másik félreértés abból ered, hogy a T. R. projektje a meglévő olajvezetéket fogja 

használni, amely Viggianóból (Basilicata) a nyersolajat Tarantóba szállítja. A koncesszió 

birtokosával, a Totállal való vegyes vállalat kapcsán a T. R. projekt keretében kérték az 

országos és a regionális hatóságoktól egy új olajközpont és egy, a jelenlegi 

olajvezetékhez kapcsolódó 8 km-es vezeték építésének engedélyezését. Azonban ebben 

az esetben is a Total által Basilicatában és az ENI által Tarantóban benyújtott kérelmek 

két különböző kérelmezőtől származnak, és azokkal különböző régiók hatóságai 

foglalkoznak, tehát nem lehet őket egy egységes engedély keretében kezelni. 

A küldöttség arra vonatkozó kérdéseire, hogy az ENI milyen megközelítését alkalmaz a 

finomítóval együtt élő emberek irányában, akik látszólag ki vannak zárva az ipari fejlesztési 

tervekből, miközben bizalmuk visszaszerzése kellene a cég első számú prioritása legyen, az 

ENI vezetői megerősítették, hogy bár a kérdésnek több aspektusa van, az ENI eltökélt 

szándéka, hogy a környezeti információkhoz való hozzáférésről szóló Aarhus-i 

                                                                                                                                                         
Lásd: 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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Egyezménynek megfelelően különféle kezdeményezések, többek között sajtókampányok és 

nyilvános találkozók révén továbbra is nyilvánosan terjeszteni fogja a T. R. projektről szóló 

információkat, azonban erről nem árultak el részleteket.  

A küldöttség arra vonatkozó utolsó kérdésére, hogy az ENI nem tartja-e anakronisztikusnak 

több mint egymilliárd euró befektetését kőszénre alapuló projektekbe, ahelyett, hogy 

megújuló energiaforrásokba és bioüzemanyagokba ruházna be, Francesco Manna azt feleli, 

hogy a társaság azt a célt tűzte ki, hogy 5 éven belül 80%-kal csökkenti szén-dioxid-

kibocsátását (ez már félig teljesült), és példának hozza a gelai zöld növényiolaj-finomítót. Bár 

a cél az energiaforrások arányának megfordítása, előnyben részesítve a különböző jövőbeli 

forrásokat, az ENI-nek biztosítania kell az átmenetet is (a kérdésben szereplő 1 milliárd EUR 

nem az ENI-t, hanem a Total&Co.-t érinti). 

Következtetések 

A Petíciós Bizottság tarantói látogatása, 10 évvel a levegőbe kerülő dioxinra figyelmeztető 

első petíció (760/2007) benyújtását követően fordulópontnak tekinthető a polgárok, a 

szociális partnerek és a civil társadalom tényleges részvétele tekintetében az olasz kormány, 

Puglia régió és a helyi hatóságok által annak érdekében hozott – az ILVA és az ENI által 

szinergiában, a többi gazdasági és társadalmi szereplő bevonásával megvalósítandó – 

stratégiai döntések meghozatalában, hogy kijelöljék a két tengeröböl által határolt város 

jövőjét és a közös jóléthez vezető utat, amely immár nem kizárólag a nehéziparról és a 

termelési tevékenységről fog szólni. Az európai intézmények és polgárok egyetértenek abban, 

hogy ki kell dolgozni egy fenntartható és részvételen alapuló városfejlesztési modellt, amely 

össze tudja egyeztetni az évezredes történelemben, életterében és a közelmúltbeli ipari 

fejlődésben egyszerre gyökerező identitást. Az európai parlamenti képviselőkből álló 

küldöttség lezárta látogatások és meghallgatások rendkívül sűrű programját, amely igen nagy 

figyelmet kapott, nem csak a petíciók benyújtói és a média, hanem a szociális partnerek és a 

civil társadalom többi szereplője részéről is. Az ILVA és az ENI ipari és kikötői területek 

mellett elhelyezkedő, a város területénél 2 és félszer nagyobb területű üzemei főbb 

létesítményeinek és szolgáltatásainak helyszíni ellenőrzését a két cég vezetői szakszerűen, 

készségesen és vendégszeretően bonyolították le, és a küldöttség valamennyi tagjában 

tudatosult az ipari és műszaki eljárások rendkívüli összetettsége, és emellett erős fizikai és 

pszichológia benyomásokra tettek szert egyrészt a belégezett levegő és a létesítmények 

melletti lakóövezetek lakói által a szeles napokon tapasztalt bűz, másrészt a Tamburi negyed 

lakói által a kémények füstje miatt a környezetvédelmi intézkedések ellenére nap mint nap 

átélt, vagy éppen a tartályok melletti úton elhaladva tapasztalt kellemetlenségek révén. Ezért 

legspontánabb reakció erre a saját otthonukat érintő állandó ostromállapotra az volt, hogy 

többször is felkérték a vállalatokat, hogy törjék meg e steril kapcsolatot a vállalatvezetők és a 

helyi lakosság, valamint az érintett munkavállalók közözz, mert csak a párbeszédre való 

nyitottság, a folyamatos tájékoztatás és a polgároknak a mindennapi életminőségüket 

befolyásoló döntések meghozatalában való részvétele lehet a jövőt egészséges és fenntartható, 

ellenállóképes magatartásokat magában foglaló alapokra építeni. Az intézményi és vállalati 

képviselők meghallgatása során nem véletlenül hivatkoztak több alkalommal is az Aarhus-i 

Egyezményre1, amely a polgárok környezeti információkhoz való hozzáférési jogával 

foglalkozik. 

                                                 
1 Amelyhez az EU a 2005. február 2-i 2005/370/EK határozattal csatlakozott. Az EP a Tanáccsal együtt 

elfogadta továbbá a 2003/4/EK irányelvet a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről. 
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Amellett, hogy a küldöttség tagjai átérezték azon polgárok problémáit, akiknek petíciói az 

uniós polgárság intézményének köldökzsinórjául szolgálnak az EUMSZ 20. cikke értelmében, 

a képviselők figyelmét folyamatosan egy olyan dilemma kötötte le, amely már több mint 20 

éve foglalkoztatja a várost (1995 óta, amikor az addig állami kézben levő, az IRI által 

felügyelt ILVÁ-t privatizálták1): a környezeti-egészségügyi és foglalkoztatási vészhelyzet és a 

gazdasági fellendülési terv, valamint a környezeti kármentesítés, amelyet különmegbízottak 

és az új tulajdonosok képviselői végeznek. A politikai érzékenység, a helyismeret, a 

társadalmi-gazdasági lehetőségek ismerete függvényében, illetve összehasonlítva a kohászati 

ágazat más, fenntarthatóan és ellenállóan vezetett szereplőivel, a látogatásokból, a 

meghallgatásokból, a hozzáértő és átélt módon előadott vélemények és javaslatok 

összehasonlításából minden résztvevő kialakította a maga álláspontját a város, a lakosság és a 

vezetés, az ILVA és az ENI munkavállalói, továbbá a mezőgazdaság, a halászat és az 

idegenforgalom lehetséges jövőjével kapcsolatban. Röviden összefoglalva, az ellentétes felek 

közti megegyezés alapja a következő: megalapozott döntések meghozatalának feltételezése és 

a felelősség együttes vállalása egy három szintű – környezetvédelmi, szociális, gazdasági – 

fejlődési modell keretében, nem alárendelve ez utóbbinak az első kettőt és tanulva a múlt 

hibáiból. 

Az ILVA kapcsán például hangsúlyozták, hogy a jelenlegi helyzet már nem olyan statikus, 

mint 10 évvel ezelőtt volt, hiszen a 2014-es környezetvédelmi terv elfogadása óta számos 

lépés történt, amelyeknek köszönhetően a legutóbbi környezetvédelmi terv előírásainak 

immár 80%-a teljesült. Így az elsődleges tároló helyek elmaradt befedése (1. előírás) 

másodlagossá vált, ami súlyos hatással van a levegőminőségre, és amelynek határideje, úgy 

tűnik, a végtelenségig meghosszabbodott, bár az új AM InvestCo vállalja, hogy 24 vagy más 

források szerint 36 hónapon belül, tehát valójában a 2012. október 26-i környezetvédelmi 

engedély összefoglaló táblázatban szereplő időponthoz képest sokkal később, de befejezi a 

munkálatokat (6. oldal). Ezért teljesen indokolt az ARPA Puglia munkatársa, dr. Giua 

pesszimizmusa, aki szerint „még a környezetvédelmi engedély felülvizsgálatáról szóló 

határozatban szereplő előírások 100%-os teljesítése esetén is elfogadhatatlan szinten maradna 

az onkológiai kockázat az ILVA környéki területeken” (11. oldal). És nem lehet figyelmen 

kívül hagyni az ARPA Puglia (14 kritikus pontban összefoglalt) múlt év szeptember 5-én 

közzétett észrevételeit sem az új környezetvédelmi engedéllyel kapcsolatos kérelemről, 

amelyet az AM InvestCo nyújtott be a MATTM-nak: „A környezet- és egészségvédelmi 

intézkedésekre vonatkozó tervek vagy más, a létesítmény működéséhez szükséges engedélyek 

módosítása vagy kiegészítése több időt hagy a fellépések végrehajtására, amelyek így, 

legalábbis az átmeneti időszak során nem tudják biztosítani a 2011-es és 2012-es 

környezetvédelmi engedélyben és a DPCM 14/03/2014 határozattal jóváhagyott 

környezetvédelmi tervben foglalt előírások teljesülését.” Továbbá: „A kohászati létesítmény 

működése az elérhető legjobb technikák használatának mellőzése vagy azok részleges 

alkalmazása mellett közösségi szintű jogsértést valósíthat meg; a helyzet még kritikusabb, 

tekintettel a termelés tervezett növelésére, amelynek során nem lehet eltekinteni valamennyi 

elérhető legjobb technika alkalmazásától és/vagy a környezetvédelmi intézkedések 

                                                 
1 Az ILVÁ-t 1905. január 1-jén alapították Genovában. Az IRI megépültével 1933-ban az állami tulajdonba 

került. 1961-ben az új tarantói acélmű létrehozásával az ILVA felvette az ITALSIDER nevet. Ez utóbbi 

felszámolását követően 1988-ban újra felvette az ILVA nevet. Miután közel 20 évig a Riva család tulajdonában 

állt, 2015. január 21-én egy miniszteri rendelettel rendkívüli irányítás alá helyezték 2017. június 5-ig, melynek 

keretében a tulajdonjogot az AM Investco Italy-ra ruházták át egy nemzetközi pályázat útján. 
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végrehajtásától.”1 

A szakszervezetek által a küldöttségnek július 18-án, a környezetvédelmi és ipari terv kapcsán 

benyújtott követelések (12. oldal) sem jártak a remélt hatással a fizetések és a létszámleépítés 

tekintetében, és az új tulajdonos nem tett eleget az olasz kormány felé az adásvételi 

szerződésben vállalt kötelezettségnek a munkaerő létszámának csökkentése tekintetében2. 

A küldöttség az ENI finomítójának felkeresése és a T. R. projektről szóló meghallgatások 

során megtapasztalta a polgárok által továbbított dokumentumokban szereplő késedelmeket és 

hiányosságokat, valamint érzékelte, hogy a petíciók szerzői másként értékelik a tényeket, mint 

a cég felső vezetése (D. Spera és L. Manna, 22. oldal). További bizonytalanságok is 

tapasztalhatók, például a nyersolaj tárolására szolgáló terület és a közutak távolsága vagy a 

kagylók megfertőzése vonatkozásában, amelyek megsemmisítésük elrendelése ellenére 

látszólag nagyrészt forgalomban maradtak. Az ENI kapcsán a küldöttség a legutóbbi esetben 

is ugyanebbe az ördögi körbe került a polgárok által panaszolt egyoldalú, nyilvánvalóan 

hiányos tájékoztatás miatt. Bár az ARPA és az Ispra által az ENI tarantói üzemében 2016 

májusában végzett legutóbbi vizsgálat során komoly kritikák merültek fel, melyek nyomán a 

MATTM felszólítást küldött az ENI-nek az engedélyezési követelmények megsértése miatt. 

Erre a felszólításra az ügyvezetőnek válaszában bizonyítania kell, hogy lépéseket tesz a 

felmerült kritikák orvoslása érdekében; és amennyiben a kritikák továbbra is fennállnak, a 

felszólítás az engedélyezett tevékenység felfüggesztését és végső soron a környezetvédelmi 

engedély visszavonását eredményezheti, ami a létesítmény bezárását jelenti a környezet 

védelméről szóló 2006. április 3-i 152. törvény 29. cikkének 9. bekezdése szerint3. Ezt a 

titkársággal a Peacelink bizottság kezdeményezésére közölték; mivel sem az ügyvezető, sem 

az Európai Bizottság illetékes szolgálatai nem továbbították azt a Petíciós Bizottságnak, még 

késedelemmel sem. 

Végül a tények összessége és a számos megválaszolatlanul maradt kérdés alapján a 

küldöttségnek az a meggyőződése alakult ki, hogy a szóban forgó ipari létesítményekre 

vonatkozó közösségi környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági jogszabályok 

betartásának ellenőrzési rendszere – beleértve az Európai Bizottságét is – nem működött 

megfelelően, ami miatt a tarantói polgárok úgy érzik, egyedül hagyták őket 

szélmalomharcukban. 

 

Ajánlások 

A fentiekre tekintettel a Petíciós Bizottság a következő ajánlásokat fogalmazza meg az 

Európai Bizottság és a nemzeti, regionális és helyi hatóságok számára: 

                                                 
1További részletekért lásd az ARPA honlapját: 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 DVA/DEC/2010/273. számú integrált környezetvédelmi engedély (2010. május 24.), amelyet a tarantói ENI 

S.p.A. finomítónak adtak ki. A 152. sz. környezetvédelmi törvény 29. cikkének 9. bekezdése értelmében az 

engedélyezési követelmények megsértése miatt küldött első felszólító levél. (Az ISPRA 2017. június 27-i 31737. 

sz. feljegyzése). Lásd L. Manna 2017. szeptember 13-i e-mailjét. 

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. Sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság ismétlődő és kitérő jellegű, absztrakt és 

hiányos tartalmú közleményeket ad a képviselők számára (9 az ILVA által okozott 

környezetszennyezésről és 6 az ENI Tempa Rossa projektjéről). 2014 októbere óta, 

amikor indokolással ellátott véleményt adtak ki egy jogsértési eljárás keretében 

(2013/2177) az ipari kibocsátásokról szóló (2010/75) irányelv tekintetében, illetve 2016 

januárja óta, amikor az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése alapján eljárás indult az 

ILVÁ-nak adott illegális állami támogatás miatt (2016/C 142/04), a Petíciós Bizottságot 

nem tájékoztatták a fejleményekről, a határidőkről és a megoldatlan problémákról a két 

folyamatban lévő eljárás kapcsán, így a küldöttség nem tudott a megfelelő tényekre 

hivatkozni ellenőrzési feladatainak ellátása során. (Ennek kapcsán emlékeztet a Petíciós 

Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló 2016. december 2-án elfogadott állásfoglalás 

(10) és (11) bekezdésében foglaltakra1, amelyek még egyáltalán nem teljesültek). 

2. Megjegyzi, hogy a döntéshozói és a környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági 

előírások végrehajtásával kapcsolatos ellenőrzési jogkörrel bíró országos, regionális és 

helyi hatóságoknak vissza kell szerezniük a polgárok bizalmát az ILVA és az ENI felső 

vezetőinek környezeti tervei és ipari projektjei kapcsán, biztosítva a közegészség, a 

biztonság és a környezet teljes körű védelmét célzó koherens intézkedések azonnali 

elfogadását. Javasolja számukra, hogy: biztosítsák a teljes átláthatóságot, legyenek 

nyitottak a párbeszédre, ne terjesszenek egyoldalú információkat és az életminőséggel 

kapcsolatos összes döntés meghozatalába ténylegesen vonják be a polgárokat, teljes 

mértékben eleget téve az Aarhusi Egyezményből és a környezeti információkhoz való 

nyilvános hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelvből fakadó kötelezettségeknek. 

3. Hangsúlyozza, hogy sürgősen és kimerítően eleget kell tenni az integrált 

környezetvédelmi engedély valamennyi előírásának; ezért sürgeti az Európai 

Bizottságot, hogy követelje meg az ILVÁ-tól a 2010/75/EK irányelv szerint a vas- és 

acélgyártás vonatkozásában az elérhető legjobb technikák tekintetében a 2012. február 

28-i határozatban meghatározott valamennyi rendelkezés teljesítését, amint az a 2012. 

október 26-i felülvizsgált határozatban is szerepel, továbbá, hogy késedelem nélkül 

vizsgálja felül és értékelje, hogy az üzem működése az elérhető legjobb technológiák 

alkalmazása nélkül vagy csak részleges alkalmazásukkal nem jelent-e már önmagában 

is közösségi szintű jogsértést. 

4. A helyi környezetvédelmi és egészségügyi hatóságok kijelentése alapján megjegyzi 

mindazonáltal, hogy még a 2011-ben és 2012-ben kiadott integrált környezetvédelmi 

engedélyben szereplő előírások és a 2014. március 14-i miniszteri rendelettel elfogadott 

terv 100%-os betartása esetén is elfogadhatatlanul magas szinten marad a rákos 

megbetegedések kialakulásának, a szívinfarktusok és az agyvérzés szeles napokon 

                                                 
1 (2016/2146(INI)) 10. bekezdés. úgy gondolja, hogy a Bizottságnak a Szerződések őreként – és különösen 

környezetvédelmi kérdésekben – túl kellene lépnie az eljárásoknak való megfelelőség pusztán formai szempontú 

vizsgálatán, és inkább a központi probléma tényleges tartalmára kellene helyeznie a hangsúlyt; emlékeztet az 

elővigyázatosság elvére és az uniós környezetvédelmi jogszabályok alapvető céljára, hogy megakadályozzák, 

hogy visszafordíthatatlan károk érjék az ökológiai szempontból érzékeny területeket, és sürgeti a Bizottságot, 

hogy olyan megközelítést alkalmazzon, amely lehetővé teszi hatáskörének és előjogainak előzetes alapon történő 

alkalmazását; 

11. bekezdés a jövőben fokozottan ügyelni fog arra, hogy a Bizottság rendszeresen jelentést tegyen a 

Parlamentnek az egyes tagállamok ellen indított kötelezettségszegési eljárások alakulásáról, hogy jobb 

együttműködésre nyíljon lehetőség, és az érintett benyújtókat időben tájékoztassák a fejleményekről; 
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növekvő számának, a daganatos megbetegedések kialakulásának, valamint a születési 

rendellenességek és a meddőség kockázata az ILVA-val szomszédos területeken. 

5. Hangsúlyozza, hogy az ILVA nagyrészt nem tartotta be arra vonatkozó 

környezetvédelmi kötelezettségeit, hogy radikálisan csökkentse a környéket sújtó 

környezeti hatásokat, hiszen nem hajtotta végre az egészség védelme szempontjából 

alapvető fontosságú intézkedéseket, például nem fedte be a nyersanyagtárolókat; 

megjegyzi, hogy a helyi egészségügyi hatóságok kimutatták, hogy még akkor is, ha az 

ILVA teljes mértékben eleget tenne e környezetvédelmi előírásoknak, az ILVA ipari 

tevékenységének jellegzetességei miatt az emberi egészséget érintő kockázatok 

továbbra is elfogadhatatlanul magasak maradnának; rámutat arra, hogy számos 

járványtani vizsgálat azt állapították meg, hogy a nagyon súlyos rákos, valamint szív- és 

érrendszeri és légzőszervi megbetegedések százalékos előfordulása érzékelhetően 

magasabb Taranto környékén a régió többi részéhez képest, és hogy e betegségek 

némelyike közvetlenül visszavezethető az ILVA ipari tevékenységének sajátosságaira. 

6. Osztja a polgárok, a szociális partnerek és a civil társadalom képviselői aggodalmát a 

termelés tervezett növelésével és a környezetvédelmi terv végrehajtásának ütemezésével 

kapcsolatban, hiszen az AM InvestCo a teljesítés 2023. augusztus 23-ára történő 

elhalasztását kéri az ILVA vonatkozásában az új környezetvédelmi engedély iránti, 

2017. július 5-én benyújtott kérelmében. Úgy véli, hogy e kérés a tények tükrében 

összeegyeztethetetlen az uniós környezetvédelmi politikának az EUMSZ 191. cikkében 

foglalt négy alapelvével: elővigyázatosság, megelőzés, a környezeti károknak 

elsődlegesen a forrásuknál történő elhárítása, és a „szennyező fizet” elv. Ennek 

fényében tehát: egyrészt az országos hatóságoknak mérlegelniük kell az új 

környezetvédelmi terv esetleges jóváhagyásának minden kockázatát és 

következményét1; másrészt, a Bizottság illetékes szolgálatainak nyomon kell követniük 

és szükség esetén be kell avatkozniuk a nemzeti hatóságoknál, hogy az alaki és tartalmi 

követelmények tiszteletben tartása mellett biztosítsák a tájékoztatást és a nyilvánosság 

részvételét a 2017. augusztus 1-jén megindított eljárásban, összhangban a ARPA Puglia 

által 2017. szeptember 5-én nyilvánosságra hozott észrevételekkel2 is. 

7. Tudomásul veszi, hogy a 2017. szeptember 29-i DPCM rendelet az intézmények, 

szövetségek és szakszervezetek által benyújtott észrevételek – csak részleges – 

elismeréseként többek között a következőket tartalmazza: 

 Ideiglenes intézkedésként az acéltermelés éves mennyiségének korlátozása hat millió 

tonnában mindaddig, amíg a tervezett beavatkozásokat végre nem hajtják, ezzel 

biztosítva, hogy a jelenlegi – a korábbinál kétségkívül alacsonyabb szintű – környezeti 

hatás ne súlyosbodjon, és az az olasz és uniós határértékek alatt maradjon, különösen a 

levegő minősége tekintetében, amelyet a tarantói terület állami és magánhálózatai 

követnek nyomon. 

 Számos intézkedés 2023 előtt, és néhány esetben 2018 végéig történő végrehajtására 

vonatkozó kötelezettség megszüntetése, így például a szállítószalagok teljes leállítása, 

                                                 
1 A 2017. szeptember 29-i DPCM révén elfogadták a környezetvédelmi és egészségügyi intézkedések (a 2014. 

március 14-i DPCM-ben szereplő) tervének módosítását, kiegészítendő az ILVA tarantói létesítményének 

integrált környezetvédelmi engedélyében szereplő előírásokat. 
2 Lásd a tényfeltáró látogatás 2017. július 5-i ajánlásai 28. oldalának 1. lábjegyzetét és b., e., c. pontját. 

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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az épületek teljes bezárása, a csatornák kotrása, az egyes üzemekben a visszafolyó 

veszélyes szennyvizek megszüntetése, a fémhulladék lerakására szolgáló területek 

szűrőkkel való felszerelése, a kokszüzemek korszerűsítése, a szinterelő üzem új 

szűrőkkel való felszerelése, valamint a létesítményben felhalmozódott hulladék 

semlegesítése. 

 Az AM Investco Italy bevonása a rendkívüli vezetés által felvállalt minden olyan tervbe 

és programba, amely a létesítményben jelen lévő azbeszt eltávolítására irányul, az olasz 

jogban megállapított kötelezettségek sérelme nélkül. 

 „A környezeti terv végrehajtásának állandó megfigyelőközpontja” létrehozása, 

amelyben mind az állami, mind a helyi intézmények és illetékes szervek részt vesznek, 

és amely dokumentációját nyilvánosságra hozza a környezet-, terület- és tengervédelmi 

minisztérium hivatalos honlapján1. Az új szervezet 2018. március 8-án kezdte meg 

munkáját, részletesen feltérképezte a helyzetet, és megállapította, hogy az AM Investco 

Italy és a rendkívüli vezetés közötti átmeneti időszakban is folytatódnak a munkálatok. 

 Az ILVA Spa rendkívüli vezetése továbbra is felelős marad azon területek biztonsági, 

helyreállítási és környezetvédelmi helyreállítási munkálatainak megvalósításáért, 

amelyek nem kerülnek át az AM Investco Italy kezelésébe; 

8. Pozitív elemként azt emeli ki, hogy amint azt az állandó megfigyelőközpont is tanúsítja, 

megkezdődtek az elsődleges tárolóhelyek befedésére irányuló munkálatok, amelyeket 

előre láthatólag 2020 első hónapjaiban fejeznek be, kezdve az ásványlerakattal, és 

közvetlenül utána folytatva a fosszilis lerakattal. Így a munkálatok a 2017. szeptemberi 

DPCM rendeletben előírt határidő előtt be fognak fejeződni. 

9. Szintén pozitív fejleménynek tekinti, és örömmel néz annak sikeres lezárása elé, hogy 

az olasz kormány, Puglia régió, Taranto önkormányzata és a többi érdekelt fél között 

olyan megállapodás szülessen, amely a nemrégiben kiadott DPCM rendelet keretében 

megerősítené azokat az együttműködési kezdeményezéseket, amelyek az egészség és a 

környezet fokozottabb védelmét szolgálják, és előmozdítják a környezetvédelmi 

engedélyben foglaltak, valamint a rehabilitációs intézkedések mihamarabbi befejezését. 

10. Sürgeti a Bizottság antitröszt-politikával foglalkozó szolgálatait, hogy számoljanak be 

az ArcelorMittal európai acélpiacon játszott esetleges erőfölényes helyzetének 

kivizsgálására irányuló eljárás (8444. akta)2 hosszáról és eredményéről, azt követően, 

hogy az ILVÁ-t megvásárolta az AM InvestCo Italy közös vállalkozás, és felhívja az 

olasz hatóságokat, hogy tisztázzák, hogy ezen eljárás keretében az új környezetvédelmi 

engedélyben szereplő intézkedéseket végre tudják-e hajtani, és ha igen, milyen 

mértékben a különmegbízottak, akiknek megbízatását meghosszabbították. 

11. Sajnálja, hogy attól függetlenül, hogy Puglia régió nem adta hozzájárulását, hiszen 

tulajdonképpen felfüggesztette az ENI Tempa Rossából származó nyersolaj tárolására 

szolgáló létesítményeinek és logisztikájának módosítására vonatkozó projekt egységes 

engedélyezési eljárását, 13 hónap telt el az ENI tarantói finomítójában végzett 2016. 

májusi vizsgálat és a zárójelentés 2017. júliusi közzététele között a Környezetvédelmi 

                                                 
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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Minisztérium honlapján; megjegyzi, hogy ez a késedelem jól mutatja, hogy a 

környezetvédelmi és egészségügyi ellenőrzésekkel megbízott nemzeti, regionális és 

helyi hatóságok korlátozottan és átláthatatlanul kommunikálnak a vonatkozó 

dokumentumok, például a Tempa Rossa-projekt végleges biztonsági jelentésének 

jóváhagyásáról. 

12. Felszólítja a Bizottság szolgálatait, hogy részletesen frissítsék a 2017. február 28-án 

2017 június 30-án továbbított legutóbbi dokumentumokat, nem csupán a hiányzó 

információk és adatok vonatkozásában, ami több alkalommal is előfordult, 

összehasonlítva egymással egyrészt a petíciók benyújtói és polgárok egyesületei által 

közölt tényeket, másrészt pedig a az ENI műszaki-irányítási vezetői által nyújtott 

tájékoztatást – akik mind részt vettek a július 19-i meghallgatáson –, de a büntetések és 

az esetleges rendelkezések, például az ENI-nek 2017. július 5-én küldött felszólítás 

kapcsán is. 

13. Üdvözli, hogy az olasz kormány kezdeményezésére újrakezdődtek a tárgyalások az 

Arcelor Mittallal az ILVÁ-n belüli és az alvállalkozóinál betöltött munkahelyek 

megőrzése és a munkavállalók méltányos bérezése érdekében, de sürgeti a feleket, hogy 

oldják fel az egyrészt a munka, másrészt az egészség és a környezet közötti dilemmát, 

és dolgozzanak ki egy környezeti helyreállítási tervet, amely csökkenti az egészségügyi 

kockázatokat, például a gyárban előállított azbeszt miatti mellhártyarákét.  

14.  Javasolja, hogy a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint az uniós intézmények 

azokon a területeken, ahol a szubszidiaritás elve érvényesül ne csak az Arcelor Mittal 

által kifejlesztett innovatívabb és környezetbarát technológiát, mint például az acél 

alapanyagául a redukált vas felhasználását vegyék figyelembe, hanem azt is, hogy 

támogatja, koordinálja és előmozdítja a civil szervezetek, kis- és középvállalkozások, 

valamint a vidéki turizmus, a hagyományos tengeri mesterségek, a sport és a kultúra 

területén aktív helyi szervezetek kezdeményezéseit is; kéri ezért valamennyi helyi 

társadalmi-gazdasági szereplőt és a helyi szervezeteket, hogy továbbra is dolgozzanak 

ki a regionális projekteket, amelyek rendkívül fontosak ahhoz, hogy Taranto más 

módon folytathassa útját, támaszkodva évezredes múltjára és egyúttal kialakítva a 

környezettel, az egészséggel és az életminőséggel, továbbá a város lakóinak igényeivel 

összhangban álló jövőjét. 

 

15. Felszólít annak ellenőrzésére, hogy Taranto környékén egy teljes mértékben a megújuló 

energiák termelésére és felhasználására, valamint a gazdasági-termelési rendszer a 

kultúra, az idegenforgalom és az agrár-élelmiszeripar ágazatában történő megfelelő 

valorizálására alapuló kiegészítő gazdasági modellt alkalmaznak-e, aminek 

köszönhetően javulhatnának a társadalmi-gazdasági, egészségügyi és környezetvédelmi 

körülmények. 

16.  Úgy ítéli meg, hogy a polgárok egészségét és a környezetet érintő rendkívül súlyos 

problémák miatt végső soron haladéktalanul fel kell hagyni a Taranto környékét 

szennyező ipari modellek alkalmazásával. hangsúlyozza, hogy a környezeti károkat 

teljes mértékben fel kell számolni, és haladéktalanul meg kell kezdeni a meglévő 

létesítmények ipari szerkezetátalakítását, olyan gazdasági modellt alkalmazva, amely a 

megújuló energia előállítására és felhasználására, valamint a kulturális, az 

idegenforgalmi és az agrár-élelmiszeripari ágazatra helyezi a hangsúlyt Taranto 
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környékén. 

17. Felhív arra, hogy – tiszteletben tartva a fizetésképtelenség esetén a hitelezők 

követelésének kielégítésére vonatkozó belső és uniós szabályokat – garantálják a 

nemzeti jogban előírt kártalanítási rendszerek végrehajtását, és nyújtsanak kártérítést a 

tarantói polgárok, valamint az ILVA és az ENI telepeinek dolgozói által elszenvedett 

károkért, fedezzék a már diagnosztizált betegek költségeit, illetve haláluk esetén 

nyújtsanak támogatást családjaiknak; úgy véli, hogy ily módon anyagi támogatást 

lehetne nyújtani az érintetteknek, és egyszersmind ösztönözni lehetne a cégeket, hogy 

csökkentsék a környezeti és egészségi ártalmakat, és növeljék a biztonságot. 
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