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Sissejuhatus ja lähetuse eesmärk 

Lähetus kiideti heaks 15. mail 2017 Euroopa Parlamendi juhatuse poolt pärast koordinaatorite 

otsust (22.–23. märtsil) korraldada see järgmistel kuupäevadel: 17.–19. juuli 2017. Lähetus 

oleks pidanud toimuma juba 2.–4. novembril 2016, kuid see lükati edasi, kuna ei saadud 

kokku delegatsiooni ametlike liikmete vajalikku miinimumarvu. Lähetuse eesmärk: kohtuda 

petitsioonide esitajate, kodanike ja neid toetavate vabaühendustega, keskkonnakaitse-, 

töötajate ja elanikkonna tervise alaste kontrollide eest vastutavate riiklike, piirkondlike ja 

kohalike asutustega ning samuti haldus- ja tehnilise vastutust kandvate töötajatega ettevõtetes 

ILVA ja ENI, mis tegutsevad Taranto territooriumil ja selle ümbruses vastavalt terasetööstuse 

ning nafta ja maagaasi tootmise ja jaotamise valdkonnas. 

ILVA ja ENI tootmiskäitisi külastava topeltvisiidi raames seadis delegatsioon endale 

ülesandeks hinnata kohapeal peamisi käimasolevaid protsesse, mis tekitavad reostust ning 

probleeme töötajate ja elanike tervisele ja ohutusele, sealhulgas täiendavad tulevased ohud, 

mis võivad halvendada asjaomase piirkonna üldist olukorda. Seejärel viidi läbi kavandatud 

kuulamised linnavalitsuses (prefektuuri juures), et õppida lähemalt tundma olukorra faktilisi 

ja õiguslikke asjaolusid, millele toetudes oleks võimalik hinnata kiireloomulisi 

parandusmeetmeid ja võimalikke maaparandustöid ning keskkonnamõju vajalikku 

järkjärgulist vähendamist, ning saada teavet kõigi olemasolevate tööstuslike võimaluste kohta 

rakendada mudelit, mis suudab täielikult kaitsta kodanike tervist ja keskkonda ning Taranto 

piirkonna sotsiaal-majanduslikku heaolu. 

 

 

Lühiülevaade toimunud koosolekutest 

18. juuli 2017 (hommik) 
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Delegatsioon saabus kell 9.00 ILVA käitise väravate ette, kus delegatsiooni liikmeid tervitasid 

insener ja Taranto ettevõtte tegevdirektor Antonio Bufalini, tervise ja ohutuse valdkonna eest 

vastutav direktor Sergio Palmisano, kes tegi ülevaate käitise eri piirkondades ilmneda 

võivatest riskidest (keemilised, soojuskiirgusega seotud, mürast tulenevad, nii maantee- 

(50 km) kui ka raudteeliiklusega (200 km) seotud), keskkonnakompleksluba ja keskkonda 

hõlmavate tööde juhataja Alessandro Labile, malmivaldkonna eest vastutav Salvatore De 

Felice, valtsimisvaldkonna eest vastutav direktor Benedetto Valli ning volinike süsteemi 

koordinaator Nicola Nicoletti. Esimesel ringkäigul viidi delegatsioon hiiglasliku plastist 

mudeli juurde (15 km2 4,5 x 3,5) eesmärgiga tutvustada delegatsiooni liikmetele terasetehases 

läbiviidavaid peamisi nn tootmisringluse etappe alates toormaterjali (rauamaak ja kivisüsi) 

mahalaadimisest idapoolsele maabumissillale (väravad nr 2–4) ja lõpetades valmis terasega 

erinevate tööstusüksuste kaasamise abil. 

 

Tootmise eeletapp hõlmab pärast laevadelt toormaterjali (pärit Brasiiliast, Austraaliast, Lõuna-

Aafrikast, Põhja-Euroopast) mahalaadimist idapoolsele maabumissillale selle transporti 

kaetud linditranspordiseadmetel ja selle ladustamist suurtes avatud hoidlates, nn 

kaevandusparkides.  

Terasetootmise järgmine etapp on koksi tootmine koksiahjude (kümme, millest kasutusel on 

neli) nn trumlites. 

Malm ja teras on sulamid, mida toodetakse kõrgahjudes1. Viiest kõrgahjust on kasutusel kolm 

(nr 1, 2, ja 4), kaks ülejäänut on välja lülitatud. Üks neist, ahi nr 5, on üks suurimaid 

omalaadseid Euroopas ja on olnud välja lülitatud alates 2015. aasta märtsist erakorralise 

keskkonnapuhastuse ja hooldustöö ootel, et vastata täielikult integreeritud 

keskkonnakompleksloa tingimustele. Teine, ahi nr 3 läheb varsti lammutamisele, kusjuures 

rakendatakse täielikult keskkonnakaitsemeetmeid, sealhulgas selles sisalduva asbesti 

eemaldamine ja kõrvaldamine. Malmiga koos väljub ahjudest gaas, mida kasutatakse 

elektrienergia tootmiseks (ettevõtte kahes elektrijaamas), ja vedelate tööstusjääkide räbu, 

mida tarvitatakse klaasi ja tsemendi valmistamiseks. 

Tegelikult on olemas kaks terasetehast, mis ehitati käitise ehitamise kahel põhietapil: see avati 

1964. aastal ja seda laiendati algsest kaks korda suuremaks 1970. aastate algul. Lõpptoodetest 

veetakse 70–80 % läänepoolsete sadamakaide kaudu laevadega laiali Euroopa, Türgi, Põhja-

Aafrika ja ülemeremaade sihtkohtadesse2. 

                                                 
1 Koksi koos aglomeraadiga (rauagraanulid) kasutatakse malmi (raua ja süsiniku sulam, kus süsinikusisaldus on 

1,9–5,5 %) tootmisel keemilise reduktsiooni mõjurina. Teras on sama sulam, mille süsinikusisaldus on alla 2 %).  
2 Eelkõige transporditakse malmi nn torpeedodeks kutsutud raudteevagunites ja seejärel puhastatakse see konverteris 

(hapniku siirdamise teel ülespoole). Tulemusena saadakse süsinikust puhastatud sulam, vedel teras, mis valatakse suurtesse 

anumatesse (nn koppadesse), et see tahkuks pidevvaluvormides. Kahes terasetehases on viis sellist vormi.  

Nii valmib rööptahukakujuline pooltoode (laius 900–2000 mm, paksus kuni 300 mm ja pikkus kuni 11 m), nn plaat. Kuumad 

plaadid muundatakse valtsimisseadmetes valmis teraseks. Ligikaudu 1300 °C kuumus langeb 900 °C-ni, kuid selle kiire 

jahutamine kompenseeritakse kokkusurumisega kuumvaltspinkidel (kuni 1250 °C-ni, erinevate teljevahedega suuremast 

väiksema poole paigutatud rullikutega). Sel viisil jätkatakse suure paksusega pooltoote töötlemist ja surutakse seda järgmiste 

etappide jooksul üha õhemaks, kuni saavutatakse soovitud paksus (vahemikus 243 millimeetrist 1,5 millimeetrini). 

Valtspinkidelt saadav toode on spiraali või lehtmetalli kujuline, olles rullikujuliselt kokku keritud või paksuks 

lehtmetallribaks (nn plekiks) kokku surutud, mis vormitakse teist liiki pingi abil (Taranto käitises on metallvaltslintide 

valmistamiseks olemas kaks kuumvaltspinki ja üks pink lehtmetalli töötlemiseks). Plekki on võimalik müüa otse laevade, 

naftaplatvormide jne ehitamiseks või saata ettevõtte torutehastesse. Ettevõttel on kolm torutehast, millest ühes toodetakse 

torusid elektrilises kontaktkeevitusmasinas otse kuumvaltspinkidelt tulnud plekist.  

Lehtvaltstooteid võib katta tsingiga (kuum- ja külmtsinkimisseadmetes, mis on lisaks Tarantole olemas ka kokku 3000 

töötajaga Genova ja Novi Ligure käitistes). Oksüdatsiooni stabiilsuse ja korrosioonikindluse suurendamist 

kasutatakse väga erinevates sektorites, alates kodumasinatest kuni sõidukiteni. 
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Käitiste vaatlusvisiidi ajal esitlesid eelnevalt nimetatud juhtivtöötajad (kellele lisandus 

prügilate valdkonna tehniline direktor Carmine Lezza) delegatsiooni liikmetele üksikasjalikult 

mõnda tootmisringluse kõige probleemsemat tsooni. 

 Esimese kõrgahju kontrollruum (2015. aasta augustis kulutati selle ajakohastamisele 

130 miljonit eurot – selle talitlus on automaatne ning töötajad sekkuvad vaid ilmnevate 

rikete, sealhulgas valuseadmete probleemide korral). 

  Panoraamvaade kahele suurimale kaevanduspargile (rauamineraalide ja fossiilkütuste 

hoiukohad) koos toimiva pihustusseadmega tolmu kõrvaldamiseks (keskkonnakavas 

ette nähtud automaatne puistangu niisutuse süsteem, mis põhineb tuule kiiruse 

tuvastamissõlmel, mis teatava taseme ületamisel tagab hüdrantide automaatse 

sisselülitumise). 

 Valtsplaatide töötlemisliin teisel valtsimispingil (pikkus 1,5 km, käitab kaheksa 

inimest, 2007. aastal toodeti siin 6 miljonit tonni plaate), millele järgneb 

lõpptöötluspingil kuumutamise etapp. Kuues jämetöötlusseadmes viiakse läbi 

valtsplaadi paksuse järkjärguline vähendamine, kusjuures iga järgnev liin on eelmisest 

pikem (ulatudes kuni 1 km-ni) ja kerimiskiirus muutub üha suuremaks; sel viisil 

õhendatakse valtsplaat 40 mm-ni, mille järel läbib see seitsmenda lõppseadme, kus 

seda sepistamise teel suure jõuga töödeldakse. Seejärel suunatakse toode 

jahutusseadmesse, millest väljub müügiks või külmvaltsimiseks valmis lehtmetallriba. 

 Kaevandusparkidega kaetud lubjakivikarjääritsoon ning ohtlike ja mitteohtlike jäätmete 

avatud hoidlad. Igal juhul on tegemist käitisesiseselt toodetud jäätmetega, millest 

biojäätmete hulka mitte kuuluvaid ühendeid on võimalik kasutada biogaasi tootmiseks. 

Sellest hoolimata jääb bürokraatlikuks mõistatuseks asjaolu, et prügila käitamisloa 

andmise asemel kohustas Taranto provints ILVAt võtma kasutusele biogaasitehase, mis 

on täiesti kasutuselt kõrvaldatud. 

Lisaks käitise lühikirjeldusele jagasid ILVA tehnilised töötajad kohapeal erinevat teavet omal 

algatusel või vastates delegatsiooni esitatud küsimustele. Kõige olulisem teave käsitles 

keskkonnakavaga ette nähtud nõudeid. 

 Tooraine mahalaadimise etapis, lisaks keskkonnakavaga (keskkonnakompleksloaga) 

ette nähtud ökoloogiliste kinniste koppade käitamisele, on ILVA oma tööde tegemiseks 

kasutusele võtnud uue mahalaaduri (CSU 1, continuous ship unloader), mis võimaldab 

materjali ülekandmist, ilma et see satuks keskkonda, laevatrümmist konveierlintidele, 

mis suunduvad sadamakaist käitisesse. 

 Järgmises, mineraalide transportimise etapis sadamakaidest kaevandusparkidesse 

tehakse hetkel töid konveierlintide täielikuks katmiseks ja sortimistornide sulgemiseks, 

eesmärgiga vältida tolmu laialikandumist tuule tõttu (2017. aasta aprilliks oli 59 km 

kogupikkusega lintidest kaetud 38,6 km, mis tähendab täieliku 

keskkonnakompleksloaga ette nähtud nõude täitmist 65 % ulatuses). 

 Kõige olulisem tegevus, mille nägi ette ettevõte Am Investco Italy, kes tänu ühele 

tehingule (85 % Arcelor Mittal, 15 % Marcegaglia) omandas ILVA erakorralise 

haldusmenetluse teel ja kes koostas keskkonnakava, hõlmab kolmanda kõrgahju 

lammutamist. Ettevõte on sellele lisanud ka aluspinnase saastest puhastamise nõude. 
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Kolm praegu kasutusel olevat kõrgahju on kohandatud keskkonnakava nõuetele 

vastavaks (vt allpool). 

 Terasetehastele on kehtestatud nõue luua angaaride lae all sissepuhke-

/tolmupuhastussüsteem, mis hõlmaks konvertereid katvaid tõmbekappe ja 20 m 

pikkuseid filterümbriseid aurude väljatõmbamiseks ning tekstiilfiltreid, mis oleksid 

võimelised puhastama 3,3 miljonit m3/h. 

 Suuremate kaevandusparkide alla jääva maa-ala pindala peab olema 500 x 700 m 

(ajakohastatud keskkonnakompleksloaga kehtestatud nõue nr 11, mis on lisatud ka 

valdaja investeerimiskavasse), kuhu rajatakse muljetavaldav kahest kaarest koosnev 

rajatis (sarnane lennukiangaarile) mõõtmetega ligikaudu 700 x 520 x 80 m (üks sein 80 

m, mis on 25-korruselise maja kõrgune), mis ehitatakse Tamburi linnaosa lähedale 

puudega kaetud nn keskkonnahoidlike mägede ja Via Appia ümbrusesse, mis juba 

toimivad inimasulat kaitsva vaheseinana. Ka väiksemad kaevanduspargid (räbu, 

homogeenne aglomeraat põhjas ja lõunas) asendatakse sarnaselt kahe suure juba kaetud 

lubjakivikarjääriga (Statte haldusüksuses). 

 2014. aasta keskkonnakavaga (mis kiideti heaks 14. märtsi 2014. aasta ministrite 

nõukogu esimehe dekreediga) nähakse ette toorainepuistangu niisutamine nn 

udukahurite abil, et vähendada tolmu laialikandumise ohtu kaevandusparkide 

katmistööde ajal. Vastuseks ühele konkreetsele küsimusele vee taaskasutamise kohta, 

täpsustas ILVA, et põhjavesi asub vett mitte läbilaskvas paksus savikihis ja saastunud 

vesi kogutakse puhastamiseks ettenähtud hiivahoidlatesse, mis on ehitatud kohtadesse, 

kus vesi ei aurustu. Teine oluline täpsustus käsitles kaevandusparkide piirkonna 

kirjeldamise kava (keskkonna saastuse parandamiseks, mis on ettevalmistav etapp maa-

ala ohutuks muutmise ja tervendamise meetmete võtmisel), mille koostamine on juba 

lõpule viidud, päädides väga julgustavate tulemustega. 

 Prügilad kuuluvad lepingupooleks olevale äriühingule üle antud valdustesse; ILVA 

jättis siiski vastamata küsimusele, mis käsitleb ohtlike jäätmete loata ladustamist, 

millest mõned petitsioonide esitajad teadlikud olid. Küsimusele hoonekompleksi 

valvavate julgeolekujõudude kohta vastas ILVA, et lisaks 120 ettevõttesisesele 

turvatöötajale on käitisevälised politseijõud videovalve abil võimelised vähendama 

sissetungiohtu Taranto linna pindalast kaks ja pool korda suuremal maa-alal. 

 

Juhatus vastas delegatsiooni esitatud küsimustele tervendamise ja ahju nr 3 lammutamise 

ajakava käsitlevate täpsemate üksikasjade kohta järgmiselt: 

 tegemist ei ole tavapärase sekkumisega, vaid kõikehõlmava saastest puhastamise 

meetmega, mida rakendatakse kogu ettevõttes; 

 malmitöötlemisala keskmes asuv ahi nr 3 tuleb muuta ohutuks (selles ei ole enam 

lubatud töödelda toorainet malmi valmistamiseks, see peab jääma stabiilsesse 

seisundisse – torud eraldatud, kuid võrku ühendatud); 

 torustik tuleb puhastada; näiteks tuleb eemaldada asbestijäägid; 

 tervendamise lõpetuseks jagatakse see kirjelduste põhjal osadeks, et valmistuda 

lammutustööde pakkumusvooru alustamiseks; 

                                                 
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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 sellega seoses on käimas ehitustööde madalaima hinnaga pakkumuse valimine 

(väga hilises etapis). Valitsus peaks 30. septembriks 2017 ministrite nõukogu 

esimehe dekreediga heaks kiitma ettevõtte Arcelor Mittali esitatud keskkonnakava 

muudatused, seetõttu alustatakse 1. oktoobrist protsessi kiirendatud korras 

elluviimist; 

 tehnilise hindamise alusel lõpetatakse lammutustööd 18 kuu jooksul alates 

1. oktoobrist 2017; 

 mis puudutab kaevandusparkide katmise tehnilist ajakava, lõpetatakse asjakohased 

tööd lepingupooleks oleva äriühingu hinnangul 24 kuu jooksul alates ajast, kui 

tööde tegemiseks saadakse luba. 

Lähetuse juht Cecilia Wikström juhtis delegatsiooni nimel tähelepanu asjaolule, et kirjeldatud 

protsessi äärmist keerukust ja väga pikka kestust arvestades näib, et eiratakse üle kümne aasta 

kestnud inimkannatustest tulenevaid kulusid lähiümbruse asulates (2007. aastal esitati 

esimene petitsioon õhu muret tekitavalt suure dioksiinisisalduse kohta). 

ILVA tehniliste töötajate vastus oli järgmine: 

 hetkel on rajatis täielikus kooskõlas Euroopa ja Itaalia õigusaktidega (tuginedes 

järelevalveasutuste, nagu ARPA (piirkondlik keskkonnaamet) esitatud andmetele), 

isegi kui igapäevase juhtimise raames läbi viidud kontrollide käigus võib ilmneda 

mõningaid talitlushäireid; 

 keskkonnakompleksloaga nähakse ette juhtimismeetmed eriolukordade ja 

häireolukordade puhuks (näiteks 28. novembril 2012 ILVAt tabanud tornaado, mis 

küll ahju nr 3 ei kahjustanud, kuid mis aitas kaasa selle lammutamise otsuse 

langetamisele); 

 saastest puhastamise tegevusega minnakse kaugemale, puhastades ka ahju nr 3 

aluspinnast, ja selles võetakse arvesse ka ajaloolisi abinõusid jäätmete 

kõrvaldamiseks (nagu 2009. aastal konfiskeeritud raudteeliiprid või 

kasutuskõlbmatud rehvid); 

 praeguses olukorras on juba kümme aastat toimunud muutusi; ligikaudu neli aastat 

(pärast 14. märtsi 2014. aasta ministrite nõukogu esimehe dekreeti) on 

keskkonnakava pidevalt täiustatud, võetud on erinevaid meetmeid, kuigi mõned 

neist hilinemisega rahaliste vahendite piiratuse tõttu, kuna ettevõtte on igal aastal 

kahjumis olnud; 

 erihalduritel õnnestus tänu kokkuleppele perekond Rivaga, kes on ettevõtte endised 

omanikud ja saastuse eest vastutavad, korraldada üle 1 miljardi euro suuruse 

summa tasumine tekitatud keskkonnakahju hüvitamiseks, mida kasutatakse 

tervendamismeetmete kiirendamiseks ja kogu Taranto kogukonna heaolu 

parandamiseks; 

 keskkonnakavaga kehtestatud meetmete lõpuleviimiseks vajalike vahendite 

kogusumma ületab 2,3 miljardit eurot (millest 1,15 miljardit eurot peab tasuma 

lepingupooleks olev äriühing ja üle 1 miljardi euro erihaldusorganisatsioon tänu 

eespool nimetatud kokkuleppele). Pärast omandiõiguse üleminekut on praegu kõik 

tingimused sätestatud, et need vahendid saaksid avaldada teatud tähtajaks kasulikku 

mõju; 
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 Itaalia parlament kehtestas õigusakti muudatuse, millega pikendati erihaldurite 

järelevalveperioodi 2024. aastani (äriplaani kehtivuse lõpuni). Sellega tagatakse 

lepingupooleks oleva äriühingu kokkulepitud investeeringute tegemise kohustuste 

täitmine enne tema omandiõiguste tagastamist. 

Lisaks vaidlustas delegatsioon väite, et käitis vastab täiel määral Euroopa õigusaktidele, mida 

kinnitati keskkonnakaitse ja -uuringute riikliku instituudi (ISPRA) 2017. aasta mais avaldatud 

aruandes, mille kohaselt ei ole siiski käitises kõik keskkonnakompleksloaga ette nähtud 

keskkonnanõuded täidetud (selle kohta väitis ILVA, et dokumendis tõestatakse 80 % ulatuses 

nõuete täitmist). Samuti väljendas delegatsioon muret kaevandusparkide katmiseks ette 

nähtud muutuvate tähtaegade pärast, mida juba aastaid edasi lükatakse, jättes ümbruskonna 

linnaosade elanikud tugeva vastutuule korral kahjuliku tolmu meelevalda, mille toimet 

delegatsiooni liikmed ise kohapeal kogenud olid. 

Delegatsioon tundis huvi, kas on ka muid võimalusi tootmise ümberkorraldamiseks, näiteks 

jäätmete kasutamine ringmajanduse eeskujul või käitise täielik ümberkujundamine, pöörates 

pilgu säästva energia poole, mis oleks võimeline toetama tööd ja tervist ning keskkonda ja 

võtma arvesse piirkonna omapära. ILVA vastas sellele küsimusele väga ettevaatlikult. 

Lükates tagasi radikaalse lahenduse loobuda terase tootmisest, tõi ILVA esile lepingupooleks 

oleva äriühingu võimalused katsetada ka Tarantos uut käsnrauapõhist tehnoloogiat – Arcelor 

Mittal on maailma suurim käsnraua tootja ja talle kuulub Euroopa ainuke vastav käitis 

(Gentis), kus kivisöe asemel kasutatakse protsessi toorainena maagaasi (isegi suuremad kulud 

ei ole selle kasutuselevõtul takistuseks). Seoses sellega tuleks Tarantos siiski luua 

uurimiskeskus (250 inseneri töölevõtmiseks eraldatakse 30 miljonit eurot). Mis puudutab 

ringmajandust, siis ILVA kasutab seda lubjakivikarjäärides, kus kaevandatud materjali 

korduskasutatakse aglomeerimis-/sünteesietapis või muundatakse põletusahjudes lubjaks, 

mille tulemusel saadud räbu suunatakse rauaühenditest puhastatud kaltsiumkarbonaadina 

tagasi karjääri. 

Viimasena, kuid mitte vähem tähtsana, tuleks märkida, et ILVA-l ja selle allüksustel on praegu 

vastavalt 11 000 ja 3000 töötajat, kes on pärit ja elavad käitise ümbruses. 

 

18. juuli 2017, pärastlõuna 

 

Pärast prefekti vastuvõttu piirkonnavalitsuses alustas dr Donata Cafagna, kes teavitas 

delegatsiooni riigi, piirkonna ja kohalike asutuste vahelist koostööd reguleeriva alalise 

ümarlaua olemasolust (mille eesmärk on taaskäivitada Taranto piirkond seoses keskkonna 

heaolu, tööstusarengu ning piirkonna olukorra parandamise ja tervendamisega), esimese 

kuulamisvooruga, kaasates kaks ISPRA (keskkonnakaitse ja -uuringute riiklik instituut) 

tehnikavaldkonna esindajat, kes olid Tarantosse tulnud tavapärase kontrolli läbiviimiseks 

(kooskõlas direktiivis 2010/75/EL kehtestatud raamistikuga, millega korraldati ümber 

komplekslubade süsteem tööstusheidete kontrolli kohta). 

 

Mario Cirillo esitles riiklikku keskkonnakaitse võrgusüsteemi (SNAP), mis loodi 2016. aasta 

juulis ja alustas tegevust 2017. aasta jaanuaris. ISPRA teeb selle abil tõhusat koostööd 

piirkondlike keskkonnaametitega, nagu ARPA Apuulia, moodustades kaks olulist osalejat 

kolmest, kes vastutavad keskkonnaministeeriumi ees. Keskkonnajärelevalve eest vastutav 

Gaetano Battistella osaleb süsteemis tavapärase kontrolli teostajana, mis viiakse 

kvartalipõhiselt läbi ILVAs kohapeal. Näiteks oli järgmiseks kolmeks päevaks kavandatud 
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kontroll ajakohastamise eest vastutava üksuse perioodilise aruande põhjal, millega käsitleti 

Sevillas asuva Teadusuuringute Ühiskeskuse koostatud viitedokumentides osutatud parima 

võimaliku tehnika rakendamist kohapeal. Tavaliselt viib kontrolle ellu ISPRA, olles eelnevalt 

ILVAga kontrolli läbiviimise ajas kokku leppinud. Õnnetuste või tõsiste talitlushäirete korral 

on ISPRA-l siiski lubatud käitajaga kooskõlastamata inspektsioone korraldada. Siiski ei 

täpsustata ILVA-le edastatud teatises kontrollide üksikasjalikku eesmärki ja ulatust. ISPRA 

jätab endale võimaluse kohapeal kontrollida olukordi, millest neid teavitatud ei ole. 

Hommikul toimunud käitisega tutvumise järel delegatsiooni esitatud küsimuste hulgas esile 

kerkinud problemaatilisim teema käsitles seda, et ILVAt tajutakse kui hiiglaslikku terasest 

konstruktsiooni, mis seisab savijalgadel – iganenud tööstussektorite paradigma. ISPRA 

tehnikute jaoks on tegemist käitisega, kus püütakse vabaneda aegunud tehnoloogiatest ja 

pühenduda uutele, eesmärgiga vähendada tegevuskadu ja saastet. See on aeglaselt arenev 

etapp, mis nõuab investeeringuid ja eelkõige aega. 

Sel teemal meenutas delegatsioon, et kaevandusparkide katmise lõpetamise tähtaeg möödus 

juba kaks aastat tagasi, ning palus ISPRA viimase aruande põhjal, mille kohaselt ei ole kõik 

keskkonnakompleksloaga ette nähtud nõuded täidetud, luba tühistada ja käitised sulgeda 

(tulenevalt ühtse keskkonnadokumendi artikli 29i lõike 9c punktist c1). Delegatsioon nõudis 

ka selgitust lähteolukorra aruande kohta (kehtestatud direktiivis 2010/75/EL peamise 

vahendina keskkonnakompleksloa väljastamiseks või ajakohastamiseks2). 

Olles seisukohal, et ISPRA 2017. aasta mais avaldatud aruande allikad ei ole korrektsed (nagu 

arvati ILVA-s juba hommikul), osutab dr Battistelli hiljuti lõpetatud kontrollide jadale 

(18 protokolli) ja täpsustab, et lähteolukorra aruandes esitletakse fotodel vaid asjaomaseid ja 

ohtlikke saasteaineid, kuid kirjeldusega ei minda sügavuti, pildistades pinnase olukorda, mis 

on tõestatult saastunud (ning viitab üksikasjaliku teabe saamiseks keskkonnaministeeriumi 

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

 

Teaduslike teadmiste hetkeseisu arvestades ei ole saasteainete liikumist põhjavette tegelikult 

võimalik uurida. Mainima peab ka kontrolliprotokolle, mille tulemuste põhjal on võimalik 

kohaldada haldus- või kriminaalkaristusi, kui käitaja ei ole kõrvaldanud eelmise kontrolli ajal 

ilmnenud puudusi. Seoses vastuväitega, et kümme ILVA päästmist käsitlevat dekreeti 

(viimane neist anti välja 9. juunil 2016) andsid ettevõttele rohelise tule, eeldusel, et täidetakse 

80 % keskkonnakompleksloaga ette nähtud nõuetest (määratlemata täpselt, millised), isegi 

juhul, kui ülejäänud 20 % jääb nõuetele vastamata (sealhulgas 1. nõue kaevandusparkide 

katmise kohta), tuginevad ISPRA tehnikud järgmisele ladinakeelsele väljendile: ubi major, 

                                                 
1 Seadusandlik dekreet nr 152/06, ühtne keskkonnadokument, artikli 29i lõike 9c punkt c, asendatud 

seadusandliku dekreedi nr 46/14 artikli 7c lõikega 9. Vt ka järgmisi keskkonna- ning maastiku- ja 

merekaitseministeeriumi veebisaiti käsitlevaid allmärkusi. 

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx Tarantos asuva ILVA S.p.A. käitise jaoks (määratletud riikliku 

strateegilise huvi objektina 4. juuni 2013. aasta dekreetseaduse nr 61 mõistes, mis asendati koos muudatustega 

3. augusti 2013. aasta seadusega nr 89 ja 31. augusti 2013. aasta dekreetseadusega nr 101) koostas keskkonna- 

ning maastiku- ja merekaitseministeerium veebisaidi, et lihtsustada ja edendada juurdepääsu teabele ning 

soodustada üldsuse osalemist keskkonnakompleksloa väljastamise, uuendamise, läbivaatamise ja 

ajakohastamise protsessides kooskõlas Århusi konventsiooni põhimõtete ja seadusandliku dekreedi nr 152/06 

sätetega. Eelkõige avaldatakse veebis lisaks keskkonnakompleksloa väljastamist, uuendamist, läbivaatamist ja 

ajakohastamist käsitlevatele peamistele dokumentidele ka võetud meetmete täitmise kontrollimist puudutav 

teave. 
2 Komisjoni teatis „Tööstusheidete direktiivi 2010/75/EL artikli 22 lõike 2 kohane Euroopa Komisjoni suunis 

lähteolukorra aruannete kohta“ (2014/C 136/01). 

javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13G00132&currentSearch=ricerca_semplice
http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13G00132&currentSearch=ricerca_semplice
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00144&currentPage=1
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
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minor cessat (kus on suured (poliitika), seal väikesed langevad). Delegatsiooni juhi Cecilia 

Wikstömi kriitilise märkuse kohta, mis käsitles ILVA ükskõiksust elukvaliteedi suhtes kui nn 

Damoklese mõõka, mis ripub naabruskonna asulate elanike peade kohal, märkis tehnik, et 

ILVA kuulub tootmisparki, mis hõlmab ligikaudu 160 riigi tasandil toimivat vana 

tööstuskäitist (90 soojuselektrijaama, 60 keemiatööstusettevõtet, 12 rafineerimistehast ja üks 

metallurgiatehas), mis on ISPRA järelevalve all, kuna need käitised on keskkonna seisukohalt 

probleemsed ja paiknevad samas kommunaalsõlmede ja töökohtade pakkujatena 

strateegilistes asukohtades. Praegune erihaldusest rahvusvahelise terasetööstusettevõtte 

Arcelor Mittali omandisse üleminemise etapp, isegi kui see mõjutab tootmise elavdamist, mis 

on praegu vähenenud 6 miljoni tonnini aastas, ei saa tuua muudatusi tehnilistesse 

kirjeldustesse, mis on määratletud olemasolevas keskkonnakavas, kus sätestatud 

keskkonnaloaga seotud nõuded jäävad siduvaks. Kui uus omanik suhtub ümberehitusse 

positiivselt ja alustab loamenetlust nullist, jäävad ka sel juhul siduvaks uue 

keskkonnakompleksloaga kehtestatud keskkonnanõuded. 

 

Vera Corbelli, kes on kolm aastat olnud Taranto piirkonna kiireloomuliste 

tervendamismeetmete valitsusvolinik, selgitas, et tema pädevus katab palju laiaulatuslikumat 

füüsilist keskkonnasüsteemi, kui seda on ILVA tööstusala (117 km2, millest 44 km2 asub maal 

ja 73 km2 meres). Samuti tegi ta kiire temaatilise ülevaate, selgitamaks asjaolu, kuidas nelja 

kriitilise tähtsusega probleemi lahendamiseks linna- ja muudes piirkondades, sealhulgas 

asjaomastel riikliku tähtsusega aladel, suunatud prioriteetsete meetmete hindamine on viinud 

erinevaid inimrühmi ja piirkondi puudutavate objektide taastamiseni, mida viiakse ellu mitme 

põlvkonna tasandil (alates koolide ümberehitamisest ja renoveerimisest kuni Tamburi linnaosa 

surnuaia korrastamiseni) või maismaaveekogude valdkonnas (alates töödest sadamas ja Statte 

haldusüksuse tööstuspiirkonnas asuvas endises prügilas kuni Mar Piccolo sisemere keeruka 

ökosüsteemi säilitamise ja merepõhja tervendamiseni), soodustades alati teaduse ja tehnika 

kombineerimist kultuuriga. See kehtib kogu Mar Piccolo sisemerel (milles seisneb ühtlasi 

kahe mere vahel paikneva Taranto olemus) läbiviidava keskkonnaga seotud uuendustegevuse 

suhtes, millega ühelt poolt püütakse vähendada saastetaset ja teiselt poolt kaitsta elukooslusi 

(prügilate loendus ja neist 50 % sulgemine, mis tahes liiki suuremõõtmeliste jäätmete 

kõrvaldamine merepõhjast, enim ohustatud algupäraste mereorganismide – 6000 liiki 

karploomi Pinna nobilis, merihobusid jne – seire ja ümberasustamine), mida tehakse koostöös 

mereväe, maksupolitsei ja rannikuvalvega. Kultuuri-, sotsiaal- ja tootmissüsteemi taaselustada 

püüdva keerulise ja üksikasjaliku tegevuse eesmärk on jätta seljataha tööstuspärand, mis siiani 

kahe mere vahelist linna koormab, ja võtta tulevikku suunatud meetmeid jätkusuutliku 

majanduskasvu edendamiseks, kaasates elanikkonda ning ka ettevõtteid ILVA ja ENI. 

Taranto pädeva kohaliku tervishoiuasutuse (ASL) tegevdirektor advokaat Stefano Rossi 

andis ülevaate Michele Conversano (ennetamise/rahvaterviseteenuste osakond), dr Sante 

Minerba (statistiline epidemioloogia) ja dr Cosimo Scarnera (tööõnnetuste ennetamise ja 

tööohutuse teenistus SPESAL/õnnetusjuhtumid) juhitud tegevusest, väljendades heameelt 

kogu toiduainete tarneahela kontrollisüsteemi (seoses rannakarbipüügi, meiereide ja 

loomakasvatusettevõtetega), õnnetusalaste statistiliste andmete (tööõnnetuste arv on 

vähenemas, vastupidiselt kutsehaigustele) ja vähiregistri üle, mis on Apuulia maakonnas 

kõige ajakohasem (kuni aastani 2014), samuti selle üle, et haiglates spetsialiseerutakse üha 

enam onkoloogiale. Eelkõige osutab ta 2016. aastal valminud kohortuuringule, milles käsitleti 

välis- või töökeskkonna mõjul toimunud kokkupuute seotust alalise elanikkonna tööle 
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mitteilmumise või suremusega ning mille tulemused viitasid selgelt põhjuse ja tagajärje 

suhtele tööstusheidete ning tervisekahjude vahel1. 

Delegatsiooni liikmetel oli ohtralt küsimusi kõnealusest uuringust tulenevate muret tekitavate 

epidemioloogiliste andmete kohta, millele vastata püüdes kinnitasid Taranto pädeva kohaliku 

tervishoiuasutuse eksperdid neurokognitiivse häire ebatavaliselt laialdast esinemist nooremate 

põlvkondade hulgas, kuigi selle nähtuse põhjused ei ole selged (saaste eraldiseisvana või koos 

elanikkonna sotsiaal-majandusliku puuduse ilmingutega). Dr Minerba tegi lühiülevaate oma 

tegevusvaldkonnas läbiviidud uuringute kohta, alates kirjeldavatest uuringutest, mille raames 

koguti andmeid õhusaastega seotud haigustesse suremuse kohta, kuni analüütiliste 

uuringuteni, milles käsitleti põhjuse ja tagajärje suhet riskitegurite ja haiguste vahel (sh 

kohortuuring). Aja jooksul on uuringutele lisandunud muud terviseteabeallikad: 

haigestumisjuhud ja vähiregistrid.2 

Neist viimase koostamist Taranto ja kogu maakonna kohta alustati 2012. aastal; see avaldati 

2016. aasta aprillis ja sisaldab aastatel 2006‒2011 kogutud andmeid (mis kinnitavad muu 

hulgas asjaolu, et vähki esmahaigestumine on rohkem levinud meessoost elanikkonna 

hulgas3). 

Eespool nimetatud kohortuuringuga (viidi läbi koostöös Apuulia maakonna ja Lazio 

maakonna epidemioloogiaosakonnaga), milles käsitleti Taranto elanikke aastatel 1998‒2010, 

tõendatakse, et tööstuse kasv (mis on kaasa toonud mürkide, tahkete PM10-osakeste ja 

vääveldioksiidi levimise) on põhjustanud mitte üksnes kasvajatesse, vaid ka veresoonkonna- 

ja hingamisteede haigustesse haigestumist. Kasvajate esinemist laste seas (0‒14 eluaastat) 

käsitlevatest uuringutest on kõige usaldusväärsem Sentieri-nimeline uuring, mis viidi läbi 

instituudis Istituto Superiore di Sanità (ISS)4 aastatel 2011 ja 2014 (kolmas väljaanne ilmub 

käesoleva aasta jooksul). Selle põhjal on täheldatud järgmiste juhtumite liiga sagedat 

esinemist: suremus mis tahes põhjusel (81 surmajuhtumit, standarditud suremusmäär 121, mis 

on +21 % võrreldes piirkonna keskmisega); ägedatesse hingamisteede haigustesse 

haigestumine (standarditud haiglaravi vajamise määr 105, mis on +5 % võrreldes piirkonna 

keskmisega) ning mis tahes liiki vähki haigestumine (standarditud esinemismäär 154, mis on 

+54 % võrreldes piirkonna keskmisega ‒ seitse juhtu keskmisest rohkem). 

Esitatud ülevaade põhineb juhtumiuuringul, mis anti välja mõni aasta tagasi. Praegu püütakse 

koostöös instituudiga Istituto Superiore di Sanità koguda statistikat, et andmeid täiendada. 

                                                 
1 (Kohortuuring võrdleb suremuse ja/või konkreetsete haiguste esinemise sagedust erinevatel kokkupuutest 

mõjutatud elanikerühmadel). Uuringu kõige olulisemad andmed on muu hulgas järgmised. Tööstustolmuga 

kokkupuute toimel: +24 % hingamisteede haigustesse haigestunud lapsi Tamburi linnaosas; +26 % 

hingamisteede haigustesse haigestunud lapsi Paolo VI linnaosas = eelkõige +5 % kopsuvähist põhjustatud 

surmajuhte, +10 % müokardiinfarktist põhjustatud surmajuhte; tööstusliku SO2-ga (vääveldioksiid) kokkupuute 

toimel: eelkõige +17 % kopsuvähist põhjustatud surmajuhte, +29 % müokardiinfarktist põhjustatud surmajuhte; 

mõlemad saasteained on põhjustanud elanike hulgas uusi kopsuvähijuhte (+29 % tööstustolm ja +42 % SO2). 

https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e. Vt eelkõige 

https://www.sanita.puglia.it/documents/890301/896208/Relazione+Finale+Studio+di+Coorte 

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

http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto 
3 Vt lisatud järeldusi. 
4 Riiklik epidemioloogiline uuring saasteohus olevate piirkondade ja asulate kohta. Vt 2014. aasta väljaande 

kokkuvõtet, http://www.iss.it/pres/?id=1432&tipo=6 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_rischio
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e
http://www.registri-tumori.it/cms/it/storia
http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto
http://www.iss.it/pres/?id=1432&tipo=6
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Täiendava meetmena on kasutusele võetud elanikkonnale epidemioloogiliste andmete kohase 

teabe edastamine, mida võimaldatakse Moscati haigla onkoloogiaosakonnas asuva 

puuteekraani abil ja mille peaeesmärk on Apuulia erinevates piirkondades ilmnenud 

kasvajajuhtude alase teabe levitamine, mis on ülioluline, julgustamaks individuaalsete ja 

kollektiivsete ennetusmeetmete võtmist. Mis puudutab ILVA töötajatel ilmnenud vähijuhte, 

jääb kõige enam silma järgmine asjaolu: pleuramesotelioomi (harva esinev vähiliik, mida 

põhjustab kokkupuude asbestiga ja mis avaldub teatud aja möödudes) on avastatud neli või 

viis korda arvatust rohkem (200 000 inimesest koosneva elanikkonna hulgas võiks 

eeldatavasti ilmneda 4–5 haigestumisjuhtu, kuid selle asemel avastatakse seda 20 inimesel 

aastas). Seetõttu on oluline, et asbest tehakse tööstuspiirkonna prügilates kahjutuks, seda eriti 

tulevaste põlvkondade huvides. 

Töötajate ohutus käitise sees on alates 2005. aastast tänu uutele tehnoloogiatele 

märkimisväärselt paranenud ja kehavigastuste arv on üle 70 % vähenenud (varem ületas see 

arv 1000 juhtu, mis on nüüdseks langenud 115-ni). Selle muutuse peamine põhjus on 

asjakohase uuringu kohaselt kutseõpe, mis on ette nähtud töötajatele, keda kehavigastused 

kõige enam ohustavad. Siinkohal toodi näide 2015. aasta juunis toimunud õnnetusjuhtumist, 

milles hukkus tööline, kes jäi oma ülesannete täitmisel teise kõrgahju väljavoolu juures 

sulametalli joa alla, mille järel rakendati kõiki pädevate asutuste ette nähtud 

kohandusmeetmeid, millega hiljuti õnnestunult lõpule jõuti. Vastupidiselt eelnevale on 

kutsehaigustesse haigestumine sagenenud, kujutades endast muret tekitavat probleemi 

(aastatel 2010‒2015 avastati 950 haigusjuhtu, millest vaid 200 tuvastati), mis on osaliselt 

tingitud sellest, et töötervishoiuarstid teavitavad rohkem üldsust haigustest, kusjuures luu- ja 

lihaskonna häireid on täheldatud sagedamini kui kasvajate ilmnemist, mis varem olid enam 

levinud. 

Esitati täiendavaid selgitusi Taranto pädeva kohaliku tervishoiuasutuse teostatavate 

toiduainete tarneahelas esinevate saasteainete kontrollide kohta, eelkõige mis puudutab 

püsivaid orgaanilisi saasteaineid, mis ladestuvad elusolendite rasvkudedesse ja mida leidub 

näiteks käitise ümbruskonnas karjatatavate lammaste ja kitsede piimas. Piima, aga ka tapetud 

loomade maksa- ja liha koostise uurimiseks tehtud analüüsidest ilmnes söötijäetud maadel 

karjatatavate loomade korral dioksiinisisalduse suurenemine, mis oli märkimisväärselt 

kõrgem küntud või tööstuspiirkonnast kaugemal asuvatel maadel karjatatavate loomade 

puhul. Seega anti välja maakonna presidendi keeld karjatada loomi käitisest 20 km raadiuses 

asuvatel söötijäetud maadel. Sarnaselt sellega kehtestati molluskikasvatuses pärast 

aktiivseimal püügihooajal (suvekuudel) piirkonnast Mar Piccolo Seno I püütud söödavatest 

rannakarpidest rohkes koguses saasteainete avastamist nõue suunata kasvatuspiirkond alates 

31. märtsist piirkonna Mar Grande Seno II poole. Viimasena avastati ka 10 km raadiuses 

tapetud loomade kasvatajate vereanalüüside põhjal nende veres sisalduv liiga suur 

dioksiinikogus, mis ei ohusta küll märkimisväärselt ülejäänud elanikkonda, puudutades 

eeskätt väikeettevõtjaid. 

 

Peadirektor advokaat Vito Bruno tutvustas delegatsioonile Apuulia piirkondliku 

keskkonnaameti juhtkonda: teadusvaldkonna direktorit Nicola Ungarot, koolitus- ja 

teabevaldkonna juhti Maria Sparterat, õhuruumi üksuse juhti Roberto Giuat ja 

piirkondlikku direktorit Vittorio Espositot. Pädeva kohaliku tervishoiuasutuse tehnikute 

poolt juba esitatud keskkonnaandmete põhjal kinnitas peadirektor, et kuigi alates 2013. aastast 

on terasetööstuse aktiivsuse languse järel üldine olukord paranenud, ei saa eirata kõnealuse 

tööstuse ja Taranto linnas saasteainete leviku vahelist seost. Tuletades meelde piirkondlike 
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keskkonnaametite võrgusüsteemi loomist (16. jaanuaril 2016), mille raames pandi alus ka 

Apuulia keskkonnaametile, mis ühelt poolt kooskõlastab oma tegevust keskkonnakaitse ja -

uuringute riikliku instituudiga (vt eespoolt), teostades sel viisil topeltkontrolli, ja mis teiselt 

poolt pakub keskkonnaalast toetust Taranto pädevale kohalikule tervishoiuasutusele, selgitas 

peadirektor, kuidas 16 juhtimiskeskuse (millest kümme kuuluvad piirkondliku 

keskkonnaameti ja kuus ILVA kontrolli alla) abil tehakse Tarantos seiret õhukvaliteedi üle, 

mis on saasteainete sisalduse poolest küll alates 2013. aastast vaieldamatult paranemas, 

järgides ka Euroopa keskkonnaalaste õigusaktidega kehtestatud piiranguid, kuid arvestades, et 

tegemist on ohustatud olukorraga, ei saa tervisemõjude tekkimist siiski vältida. 

Sellega seoses täidab Apuulia piirkondlik keskkonnaamet kontrolli ja järelevalve tehnilise 

asutusena oma ülesandeid, võimaldamaks pädevatel asutustel teha Taranto terasetehase 

tootmisvõimsust käsitlevaid poliitilisi otsuseid ning võtta asjakohaseid meetmeid, et 

keskkond, tervis ja töö võiksid kõigi jaoks tervislikul viisil koos toimida. Selles osas 

kinnitavad piirkondliku keskkonnaameti tehnikud, et amet tagab nn tuuliste päevade eelse 

hoiatamise, tagamaks, et asutused ja tööstusüksused võtavad kasutusele ennetavad vajalikud 

ettevaatusabinõud, et piirata ebasoodsate tuulte (mida täheldati näiteks möödunud aasta 

3. juulil) tekitatavaid kahjulikke mõjusid.  

Delegatsiooni esitatud küsimusele, kas piirkondliku keskkonnaameti esitatud põletusseadmete 

ja prügilate kahekordistamist käsitlevale negatiivsele arvamusele tuginedes võib prognoosida 

sarnast vastuseisu kavandatavale terasetootmise suurendamisele, vastasid piirkondliku 

keskkonnaameti tehnikud, et kuigi puudub seos põletusseadmete kahekordistamisest tingitud 

kindla tervisekahju ja tootmise suurendamisest tuleneva veel hüpoteetilise kahju vahel, isegi 

kui kõik hetkel kehtiva keskkonnakompleksloaga ILVA-le ette nähtud keskkonnanõuded 

oleksid täidetud, ei pruugi elanike tervist mõjutav toime olla neutraalne; seega on tootmise 

suurendamise mõju ilma edasiste lisanõueteta ettearvamatu. Eelkõige mainiti (dr Giua), et 

piirkondliku keskkonnaameti kontrollidel põhinev tervisekahju hindamine viib järelduseni, et 

isegi kui keskkonnakompleksloa läbivaatamise dekreediga ILVA-le ette nähtud kõik 

keskkonnanõuded täidetakse (eeldusel, et kaevandusparkide katmine on väga ebatõenäoline), 

jääks vastuvõetamatu ohuolukord siiski püsima, mis puudutab näiteks vähktõve ilmnemise 

riski käitist ümbritsevatel aladel. Vastavalt Apuulia piirkondliku keskkonnaameti 

mittesiduvale arvamusele, siis juhul, kui tootmist suurendataks tublisti üle (8,5 miljonit tonni 

aastas) hetkel kehtiva keskkonnakompleksloaga lubatud määra, muutuks keskkonnaolukord 

tõenäoliselt eelnevast veel kriitilisemaks ja samal ajal halveneks edaspidi inimeste tervislik 

seisund.1 

                                                 
1 Vt sellega seoses ka Apuulia piirkondliku keskkonnaameti 4. septembri 2017. aasta märkusi keskkonna 

kompleksloaga seotud küsimuste kohta, milles käsitletakse uusi sekkumismeetmeid, ning keskkonna- ja 

tervisekaitsemeetmete ja -tegevuste kavas (kiidetud heaks 14. märtsi 2014. aasta ministrite nõukogu esimehe 

dekreediga) tehtavaid muudatusi seadmete kasutamise kohta ja vajaduse korral ka asjakohaste nõuete täitmise 

tähtaegade edasilükkamise kohta, mille hulgas rõhutatakse, et juba 14. märtsi 2014. aasta ministrite nõukogu 

esimehe dekreediga ette nähtud keskkonnanõuded (mille täitmise tähtajaks määrati 2017. aasta juuni ja mis 

lükati hiljem edasi 2017. aasta septembrisse) täidetakse alles hiljemalt 2023. aasta augustiks. Kuna suurem osa 

sellistest sekkumismeetmetest on sektori parima võimaliku tehnika nõudmiste täitmiseks olulised (komisjoni 

28. veebruari 2012. aasta rakendusotsus, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2010/75/EL (tööstusheidete kohta) alusel parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused raua- ja 

terasetootmise jaoks), rõhutatakse, et iga viivitus käitise keskkonnahoidlikuks muutmisel tähendab ettevõtte 

jaoks eelist ning keskkonna ja rahvatervise jaoks kahju, ning tuletatakse meelde, et terasetehase täielik 

käivitamine sektori parima võimaliku tehnika puudumisel või selle osalisel rakendamisel võib põhjustada 

võimaliku rikkumise ühenduse tasandil. 
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Ametiühingute UILM, FIOM-CGIL ja FIM-CISL esindajad Antonio Talò, Giuseppe 

Romano ja Biagio Prisciano tutvustasid tugiplatvormi, mille eesmärk on anda elanikele 

tagasi nende tööga seotud tulevik seoses ümbritseva keskkonna ja inimeste tervisega ning 

tugevdada ühist tegutsemist, mis käivitati viis aastat tagasi koostöös erihaldusorganisatsiooni 

ja valitsusega ning mida praegu juhitakse koos uue omanikuga, kelle valdusesse ILVA 

möödunud aasta 5. juuni dekreediga määrati. Nende konstruktiivne käsitlus ei hõlma üksnes 

töötajate, vaid kogu piirkonna huvides tegutsemist, ja tugineb ühele eeltingimusele: täielik 

keskkonnakava järgimine, mille hulka kuulub ka kaevandusparkide katmine, mida ei saa 

lõputult edasi lükata (vastavalt Am Investco keskkonnakavale 23. augustini 2023). 

Sellega seoses rõhutas üldametiühingu esindaja Francesco Rizzo, et tehnikute ja ILVA 

juhtkonna eestvedamisel toimunud käitise külastusel välditi seadmeid, mis põhjustavad 

inimestele kannatusi ja haigestumist (üldametiühingu andmetel on olukord erivolinike 

juhtimise ajal halvenenud), ning tuletas seejärel meelde, et Rooma valitsuse minister lubas 

juba viis aastat tagasi, et kaevandusparkide katmine viiakse kuue kuu jooksul lõpule; 

tegelikult on aga kogu selle aja jooksul leitud olukorrale vaid üks lahendus ‒ sulgeda aknad, 

hoida lapsed toas ja teeselda, et Tamburi linnaosas ei toimu vastutuulega päevadel midagi 

erilist. Veelgi laiemalt võttes peab töötajate esindajate kohaselt tehase keskkonnahoidlikuks 

muutmine olema täielikult lõpule viidud, eiramata ühtki aspekti ja alustades asbesti 

kõrvaldamisest (kõnealust ainet leidub praegu käitises üle 4000 tonni). Keskkonna kõrval on 

ametiühingute esimene nõue tagada tervise kaitse, seega peab valitsus endiselt eraomanikult 

(perekond Riva) saadud 1,1 miljardit eurot kasutama läbipaistvate ja tõhusate 

tervendamisprojektide elluviimiseks, et kõrvaldada töötajate ja elanike tervisekahjud. Taranto 

terasetööstuse tulevikust rääkides peab ettevõtluskavaga ajakohastama praegust 

tootmisprotsessi ja mis puudutab tööhõivevaldkonda, ei tohiks keskkonna- ja tervisekahjule 

lisanduda oht Am Investco poolt vallandatud saada, kuna mitte üksnes ILVA töötajad, vaid ka 

tuhanded inimesed, kes töötavad selle ettevõtte lepingupoolte heaks, on juba kannatanud 

töökohtade koondamise tõttu (kogu äritegevus toimub Taranto tehase ümbruses ning juba 

2008. aastal, pärast ILVA töötajate sundpuhkusele saatmist, põhjustas kriis üle 3000 kaupluse 

sulgemise). 

Delegatsiooni küsimustele töötajate esikohale seadmise ja neile alternatiivsete võimaluste 

pakkumise kohta tulevases erinevas tööstuspoliitikas (käitiste ümberkohandamine 

taastuvenergia tootmiseks või nende suunamine ringmajanduses kasutamiseks jne) vastas 

kindlasõnaliselt Francesco Brigati (metallurgiasektori töötajate föderatsioon, FIOM): „Me ei 

saa endale lubada ILVAt, kui sellest rääkides on märksõnaks „hoolimata“. Tervisekahju, 

eelkõige vähktõve tekke oht, on vähenemise asemel siiani laialt levinud nii naiste, meeste kui 

ka laste hulgas, mistõttu on meil kohustus leida lahendus töö-, tervise tagamise ja 

keskkonnatingimuste parandamiseks: nii et kui valitsus ja uus valdaja Arcelor-Mittal peaksid 

kehtestama varasemaga sama tootmismudeli, et saavutada tööhõive kõrget määra (10 000), 

tuleks meil see kindlasti tagasi lükata1.“ 

 

Tööandjate organisatsiooni Confindustria juht Vincenzo Cesareo pani suuri lootusi Am 

Investco suutlikkusele toota ka Tarantos terast keskkonnasõbralikul viisil. Tegelikult on juba 

mõned sekkumismeetmed võetud ja vastupidiselt endisele omanikule (perekond Riva), kes 

                                                 
1 5. septembril 2017 (möödunud aasta juulis Am Investco esitatud keskkonnakompleksloa ettepaneku kohta 

tehtud märkuste keskkonna- ning maastiku- ja merekaitseministeeriumile esitamise tähtaeg) FIOM-CGIL-i 

kinnitatud seisukoht sõnastati järgmiselt: „Ettepanekuga ei tagata tervise kaitset ei käitisesiseselt ega sellest 

väljaspool“. 
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spekuleeris kulude erinevusega lähteainete ja lõpptoodete vahel, on uus valdaja kiiresti 

näidanud üles teadlikkust, kuidas tõhusalt ja tulemuslikult tootmine ringlusse viia. Mis 

puudutab kriisi üle elanud väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, siis nemad on juba 

tegevad terasetööstust täiendavas majanduses tänu mitmekesistamisele ja tipptasemel 

pädevusele hooldusprotsesside ja seadmestikuehituse alal ning innovatsioonile erinevates 

valdkondades, nagu kosmosetööstus, laevaehitus, valgustus ja välitingimustes kasutatavad 

LED-valgustid ning vesiniku tootmine taastuvatest energiaallikatest. Confindustria tuletab aga 

meelde, et töötajad ja elanikud ei ole ainukesed, kes on keskkonna muutlikkuse ja ILVA 

otsuste tõttu kõrget hinda maksnud. Ka paljud ettevõtted on tegelikult kandnud kahju kokku 

150/180 miljonit eurot tähtajaks maksmata nõuete tõttu, mida valitsus enam pärast 

erihaldusele üleminekut ei maksa, ja Confindustria nõuab seetõttu, et nende tagasinõudmist 

enam ei takistataks. 

 

Itaalia põllumajanduse keskliidu Confagricoltura president Luca Lazzaro rõhutas, et ka 

põllumajandussektoris on paljud ettevõtted keskkonnajuhtumite tõttu kahju kandnud, kuivõrd 

on tõsi see, et Confagricoltura oli tsiviilhageja nn mahamüüdud keskkonna teemalises 

kriminaalmenetluses, milles käsitleti otseseid kahjusid nii loomakasvatusele (saastuse tõttu 

tapetud kariloomad) kui ka taimekasvatusele (alad, mis ei ole põllumajanduslikel eesmärkidel 

enam kasutatavad) käitist ümbritsevas piirkonnas. Kohalike omavalitsuste tasandil on aga 

tekitatud ka kaudseid kahjusid, näiteks seoses piimatööstussektori või puu- ja 

köögiviljasektori toodetega (Taranto maakond on Euroopas esikohal lauaviinamarjade ja 

klementiinide kasvatamises). Vaatamata maaturismi suunatud positiivsetele investeeringutele 

(talude ümberkorraldamine) on tootjatel väga suuri raskusi konkurentsis püsimisega ja nad ei 

saa kasu isegi mitte maaelu arengukava vahenditest, kuna nende tegevusterritoorium liigitati 

linnapiirkonnaks või see kuulub piirkondlikku rahastust saavate valdkondade loendi lõppu. 

Sarnaselt eelnevale on puudus vahenditest, et teha investeeringuid traditsioonilistesse 

kohalikesse toodetesse kiireloomuliste meediakampaaniate abil. Lõpetuseks saab välja tuua ka 

ühe positiivse märkuse: toiduainetööstuses on tööhõive kasvanud 9 % (asjaolu, mis on 

seletatav kriisi üle elanud ettevõtete suurusega, mis võivad tööd pakkuda kuni 1500 

inimesele) ning tooted, nagu Taranto idapiirkonnas Mandurias toodetav vein Primitivo di 

Manduria (Itaalias enim toodetud punane vein), on sellise keskkonnahoidliku majanduse 

uhkus. 

 

Kell 17.00 pärastlõunal jõuti arutelude otsustavasse etappi, kui sõna said mõned petitsioonide 

esitajad ning neid toetavad elanikud ja vabaühendused1. 

Violante Sion esitas 2012. aastal petitsiooni nr 2207/2013. Viidates Euroopa Liidu lepingu 

artiklile 3, milles liidu peamiste eesmärkide seas märgitakse, et ELi tegevus peab põhinema 

„kõrgetasemelisel keskkonnakaitsel ja keskkonna kvaliteedi parandamisel“, tuletas petitsiooni 

esitaja meelde järgmist: „Esitasin petitsiooni seetõttu, et oleme Tarantos suremas! 

Terasetehas saastab lakkamatult õhku, pinnast ja merepõhja. Samal ajal, kui meie räägime, 

arutleme, mõtleme, jäävad inimesed haigeks ja surevad, eelkõige pean ma silmas lapsi. Lastel 

ja ka kõigil teistel Taranto elanikel on õigus elada. Vastusena kutsele, mille meile 

sekkumismeetmete soovitamiseks saatsite, soovin teie käest omakorda küsida järgmist: nn 

                                                 
1 Vt II lisast kõigi või osa sõnavõttude / esitatud dokumentide ingliskeelset versiooni. 
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mahamüüdud keskkonna teemalise menetluse järgselt kinnitas uurimine, et Tarantos on elu ja 

terasetööstuse ühitamine võimatu.1“ 

Antonia Battaglia, kes esindas organisatsiooni Peacelink ja toetas esimest petitsiooni 

(760/2007), rõhutas sümbiootilist suhet Taranto linna ja ILVA vahel, mis peaks tagama 

kodanikele töö ja jõukuse. Ta meenutas 2008. aasta kriminaaluurimist, kui Peacelink tõstatas 

dioksiinide küsimuse (leitud pecorino juustu analüüsimisel). Ta mõistis hukka asjaolu, et 

alates sellest, kui komisjon algatas 2013. aasta septembris rikkumismenetluse (millele 

2014. aasta oktoobris järgnes põhjendatud arvamus ja 2016. aasta jaanuaris veel üks menetlus 

Itaalia vastu ebaseadusliku riigiabi eest2), on komisjoni talitused on asjaga kolm aastat 

viivitanud, samal ajal kui Tarantos registreeriti Tamburi linnaosa laste hulgas 

märkimisväärselt suurenenud hingamisteede haigustesse haigestumiste hulk (+24 %) ning 

samuti on suurenenud vähktõvest ja südame-veresoonkonna häiretest tingitud suremus. 

Sellega seoses kinnitati dr Forastiere juhtimisel läbi viidud suremusmäära käsitleva 

uuringuga, et tööstusest tingitud tahkete osakeste hulga suurenemine põhjustab nii pikaajalisi 

(vähktõbi) kui ka lühiajalisi (infarkt) tervisemõjusid. Sellest ajast, kui Itaalia kohtusüsteem 

arestis ennetavalt kohapealsed kuumseadmed (2012. aasta juulis) ja mõned kuud hiljem 

(2012. aasta detsembris) taastati valitsuse dekreediga (esimene ILVA päästmist käsitlev 

dekreet) nende kasutamisluba, on nii Itaalia- kui ka Euroopa-poolsete kontrollide läbiviimine 

muutunud harvemaks ja üksteisele järgnevate dekreetidega (10) on ILVA-l võimaldatud 

jätkata tootmisega, mis varasemalt oli ebaseaduslikuks tunnistatud. 

„Teostatud ei ole kaevandusparkide katmist ega käitisesisese põrandakatte paigaldamist.“ 

Keskkonnakaitse ja -uuringute riikliku instituudi aruanded avalikustatakse märkimisväärse 

hilinemisega. Seetõttu nõuame järgmist: „et selle teabekogumiskülastuse tulemusena 

koostatakse soovitus, mis esitatakse aruande vormis komisjonile, et taastada õigusriigi 

põhimõte; et Itaalia riik järgiks õigusraamistikku; et Euroopa Parlament, kasutades ära oma 

järelevalvevolitusi komisjoni üle, kutsub seda üles äärmise ettevaatusega jälgima 

keskkonnakompleksloa andmise korda Arcelor-Mittali uue keskkonnakava alusel. Palume, et 

Arcelor Mittali tehaste üle Florange’is (Lorraine) pädevust omava järelevalvekomitee 

loomise eeskujul võiks ka antud juhul kaasata elanikke komiteesse, mis kontrollib aruandlust 

ja esitab arvamusi. Sellega seoses julgeme kahelda nii Am Investco tööstuskavas, milles 

seatakse eesmärk suurendada tootmist kuni 8 miljoni tonnini 2024. aastaks ja vähendada 

samal ajal tööjõudu (koondades 5000–6000 inimest), kui ka keskkonnakavas, mis on 

planeeritud järgmise viie aasta tegevusteks (kuni aastani 2023) ja milleks on 

sekkumismeetmete vormi arvestades eraldatud väga väike summa (1,140 miljardit eurot), 

kuna juba 2013. aastal hindas kohus, et keskkonnakahjude hüvitamiseks vajaminev summa 

ulatub 8,1 miljardi euroni.“ 

                                                 
1 Laiaulatuslikus mahamüüdud keskkonna teemalises kohtumenetluses, mida jätkati 17. mail 2016 Taranto 

kuriteoasju menetlevas kriminaalkohtus, osales 47 süüdistatavat (nende hulgas 44 füüsilist isikut ja kolm 

ettevõtet: Riva Fire, ILVA ja Riva Forni Elettrici). Uurimisega „Mahamüüdud keskkond“ tehti algust 

2009. aastal vastusena Taranto keskkonnaorganisatsioonide, sh Peacelinki kaebustele ja see tõi kaasa 2012. 

aasta juulis terasetehase arestimise, vt ka III A lisa. 

 
2 Vt: Euroopa Komisjoni 21. detsembri 2017. aasta pressiteade, mille kohaselt on Euroopa Komisjon lõpetanud 

terasetootjale ILVA S.p.A. osutatud toetusmeetmete põhjaliku uurimise. Komisjon jõudis järeldusele, et kaks 

Itaalia poolt 2015. aastal ILVA toetuseks antud laenu hõlmasid ebaseaduslikku riigiabi. Itaalia peab selle 

lubamatu toetuse summas umbes 84 miljonit eurot ILVA-lt tagasi nõudma. 
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Ülemaailmse eluslooduse fondi Taranto osakonna (WWF TA) president Fabio Millarte on 

kategooriline: „ILVA – iganenud tööstusüksuse, mis töötab ikka veel kivisöel – päästmisega ei 

päästeta Tarantot.“ Ning peab kahetsusväärseks, et ILVA tööhõivekriis (kui linnas oli 75 000 

töötut, kes olid enamikus noored inimesed, samas kui tehas töötas täisvõimsusel) varjutab 

keskkonnahoidliku linnamajanduse edendamise tähtsust ja veelgi üldisemalt võttes 

elukvaliteedi langust. 

Taranto organisatsiooni Legambiente president Lunetta Franco kaebas läbipaistvuse 

puudumise üle ILVA võõrandamist käsitlevas Am Investco protsessis, mille kohta lekib 

uudiseid vaid meediakanalite vahendusel. Senikaua, kuni kõige olulisemad keskkonnakavaga 

ette nähtud sekkumismeetmed on 2023. aastani edasi lükatud, ei sisalda Am Investco plaanid 

ühelt poolt loomulikult ühtegi märki ajakavast, mis võib kaasa tuua ohu, et eelmainitud 

tähtajani jõudes ei ole tehtud ühtegi edusammu, ja teiselt poolt jääb tundmatuks ka keskkonna 

tervendamise ja saastest puhastamise kava, mida juhitakse valitsuse volinike poolt endistelt 

valdajatelt (perekond Riva) saadud raha abil. Legambiente on mures ka 

keskkonnakompleksloa uuendamise menetlusega liigse kiirustamise pärast; sellisel viisil on 

elanike ja loamenetlusega seotud ühenduste kaasamine veel keerulisem. Seetõttu palub ta 

komisjonilt, et see edastaks Itaalia riigile kõiki käimasolevaid menetlusi käsitleva 

läbipaistvusnõude, pidades iseäranis silmas uue keskkonnakompleksloaga seonduvat 

läbipaistvust, ja nõuaks kõige kiireloomulisemate sekkumismeetmete kiiret kasutuselevõttu: 

kaevandusparkide katmine ja koksiahjude ümberehitamine.  

Legambiente esindaja Leo Corvace prognoosib ühenduse vastuseisu ENI arendamisprojektile 

Tempa Rossa, mis vastab suunitlusele, et taastumatute loodusvarade kasutamine ja 

loodusvarade raiskamine ei ole enam otstarbekas, tuues eelkõige kaasa suurõnnetuste tekke 

ohu ülemäärase suurenemise (kõrge letaalsusrisk, mis on tingitud tuleohtlike aurude 

levimisest ning raudteevõrgu ja mahutite hoidla omavahelisest lähedusest). 

Roberta Villa ja Maria Teresa d'Amato käsitlesid 2011. aastal loodud komitee Comitato 

Taranto Lider üldpõhimõtteid: keskkonnahoidlikkuse kohaldamatus rasketööstuse suhtes, 

maksimaalse ettevaatuse põhimõtte kohaldamine ja esmane ennetus tervisevaldkonnas, 

praeguse tööstusstsenaariumi ületamine, tööstuspiirkonna saastet levitavate alade sulgemine, 

saastunud alade tervendamine, majanduslikud ja kultuurilised ümberkorraldused (kontsertide, 

teatrietenduste korraldamine jne). Samal ajal toetab komitee endometrioosi käsitlevat 

meediakampaaniat, andes naistele sõnaõiguse. Tegemist on haigusega, mis kahjustab ja 

hävitab naiste reproduktiivsüsteemi, põhjustades kõige tõsisematel juhtudel viljatust ja olles 

tingitud ILVAst levivast dioksiini- ja polüklooritud bifenüüli heitest Joonia mere piirkonnas. 

Pärast konsulteerimist õiguslike ekspertidega mahamüüdud keskkonda käsitleva 

kohtumenetluse raames (2011) ja saades neilt soovituse vormis vastuse, milles anti nõu viia 

Taranto piirkonnas läbi analüüs, hindamaks dioksiinide võimalikku mõju 

reproduktiivtervisele, saab komitee praegu toetuda ajakohastatud uuringutele, nagu 

dr Forestieri juhtimisel 2016. aasta oktoobris teostatud kohortuuring, millest ilmneb 10 % 

võrra suurenenud oht haigestuda endometrioosi, mida seostatakse kokkupuutega 

vääveldioksiidiga (SO2), kusjuures kõnealune risk ulatub 14 %-ni Paolo VI linnaosas. 

Seetõttu esitati 12. jaanuaril 2013 kaebus, et kohtusüsteemis viidaks läbi uurimine, leidmaks 

põhjusliku seose antud haiguse tingitud raskete või väga raskete tervisekahjustuste ja 

tööstussaaste vahel. 
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Vahepeal algatas komitee piirkondliku seaduse eelnõu koostamise, millega tunnustatakse 

endometrioosi kroonilise, puudega lõppeva haigusena, patsientidele nähakse ette tasuta 

psühholoogiline abi ja ambulatoorne ravi ning samuti luuakse asjaomane piirkondlik register 

(komitee esitas internetis ka petitsiooni, millele andis oma allkirja 1700 inimest). Eelnõu 

kinnitati 8. oktoobril 2014 piirkondliku seadusena nr 40 „Endometrioosiga naiste kaitseks 

kehtestatud sätted“ ja komitee võitleb selle eest, et selle seaduse rakendamine toimuks 

võimalikult kiiresti. Komiteel õnnestus 23. veebruaril 2016 panna alus piirkondlikule 

endometrioosi vaatluskeskusele. Vahepeal ilmnes muude uuringute põhjal (IESIT, ISS-i läbi 

viidud bioseire) saasteainete kontsentratsioonitaseme tõus, mida seostatakse riski olulise 

suurenemisega Taranto ja Statte haldusüksuses elavate 20–33-aastaste naiste jaoks, kujutades 

endast kolm korda suuremat ohtu kui piirkonna keskmine, ja 30–34-aastaste naiste jaoks, 

kujutades endast 27 % suuremat ohtu kui piirkonna keskmine. 

Taranto-Lider võitleb mitmes järgmises valdkonnas: ühelt poolt püüdes tagasi pöörata naiste 

viljatuse sagenevat suundumust ja teiselt poolt pakkudes noortele tööalaseid väljavaateid, 

keskendumata enam suure terasetehase olemasolule, vaid hoopis Taranto territooriumil 

reaalselt vajatavate kutsealade edendamisele, stimuleerides kutsetöötajate ettevõtlusalast 

suutlikkust, et väärtustada kahe mere vahel asuva piirkonna ajaloo-, kunsti-, kultuuri- ja 

maastikupärandit. Sel viisil on pandud alus vaimse, kultuurilise ja majandusliku pöörde 

projektidele, mida edendatakse juba alates koolipingist ja tänu millele on loodud auhinnatud 

graafilisi kunsti- ja multimeediateoseid, samuti on neil projektidel põhinedes keskendutud 

teabevahetusele ja turundusele, mille raames loodi Taranto kohalik kaubamärk, võttes arvesse 

uut turismile toetuvat majandust ja traditsioonilist merega seonduvat käsitööd. Taranto ei 

tähenda vaid ILVAt või ENIt. Tõeline Taranto, mille ilu on peidus hoitud ja mis on südant 

valutama panevalt kaunis,1 on nüüd saanud võimaluse otsustada ise oma tuleviku üle, pidades 

kindlasti meeles oma minevikku kultuurile avatud linnana.  

Ka projekti „Sparta linn Taranto“ juht Marco De Bartolomeo on võtnud aluseks vale seose – 

„ILVA/ENI linn Taranto“–, näitamaks, et ILVA on vaid külalise rollis, samas kui linn tähendab 

hoopis midagi muud. See on osa järgmisest kibedast tähelepanekust: 2012. aastal, kui ILVA ei 

olnud veel sattunud kohtulike uurimiste surve alla, moodustas tööstuskäitise tulu 14 % SKPst 

elaniku kohta; kuid hind, mida selle eest maksta tuli, oli mõõtmatu (tuleb vaid mõelda 

Tamburi linnaosa majade väärtuse langusele, rannakarpide hävitamisele mürkainetega Mar 

Piccolo sisemeres, vähktõve raviks vajalikele tervishoiukulutustele), mille tõttu SKP kasv 

peatus ja langes -20 % ja tehase ümbruskonnas elavaid inimesi hakati vältima kui 

pidalitõbiseid. Selles olukorras oli neid, kes mõtlesid veel turismist kui päästerõngast, kuid 

sünge stsenaariumi kohaselt puudusid linnas vastavad taristud, majutuskohad olid viletsad, 

vaatamisväärsused veel hullemad. 

Sel viisil tekkis mõte korraldada sondeeriv uuring Taranto kohta, kuhu kaasati inimesi kõigist 

neljast maailmanurgast: New Yorgist, Moskvast, Sidneyst ja Riost. Mõned neist ajasid Taranto 

segi Torontoga, kuid paljude teiste jaoks sai idee selgeks, kui viidati nimele „Sparta“, kuna 

aegadetagune Taranto oli spartalaste ainuke koloonia. Ning nime Sparta nn kaubamärk on 

sedavõrd tuntud, et selle potentsiaal ületab Eiffeli torni oma lausa viis korda. Maailmas on 

                                                 
1 Luuletaja Ada Merini on Tarantot kirjeldanud järgmiste värssidega („Ma ei näe kunagi Tarantot kaunina“): „I 

will never see Taranto beautiful – I will never see the birches nor the marine forest: the wave is petrified and the 

octopus pulsate in my eyes“. 
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ligikaudu 3500 ülikooli, põllumajandus-, tööstus- või teenindusettevõtet, kõrgetasemelisi 

teenuseid osutavat ettevõtet, mis kõik kasutavad Sparta nimetust. Siit saadi idee projektiks, 

mille raames toodi Tarantosse nn Sparta võidujooks (toimus esimest korda 2016. aasta 

oktoobris) – maailma kuulsaim takistusjooks, mis meelitas kohale 12 000 sportlast ja mis 

piirkondliku investeeringuna saadud 35 000 euro abil tootis kahe päeva jooksul rekordilise 

tulu. Mis on sellise edu saladus? Sparta pärand oma järeltulijatele: vaimsus, mis ei lase kunagi 

millelegi alla anda, ning võime raskustega kokku puutudes hoida oma kogukond Sparta 

faalanksile sarnaselt tugeva ja kompaktsena. 

Selle päeva kohtumise lõpetuseks esitas Peacelinki president Alessandro Marescotti toimiku, 

mis sisaldab rida teaduslikult põhjendatud uuendusi mitmete ILVA ümbruskonda puudutavate 

küsimuste kohta (alates Tarantos praegu esineva tolmu suurimatest toksilisustasemetest kuni 

tolmu toimest Tamburis elavate laste intelligentsuskoefitsiendile, alates infarkti ja insuldi 

suurenenud ohust nn tuulistel päevadel – eriti kell 7.00–9.00 – kuni keskkonnakompleksloaga 

ette nähtud nõuete rikkumise eest määratud karistuste kohaldamata jätmiseni, mille 

tähtaegade möödumise korral pikendatakse neid dekreediga). 

 

19. juuli 2017 (hommik) 

Delegatsiooni tervitas rafineerimistehase direktor Remo Pasquali, ENI institutsiooniliste 

suhete juht Francesco Manna ja arendamisprojekti Tempa Rossa juht Eugenio Lopomo (Alto 

Sauro piirkond Basilicata südames). Virtuaalsele külastusele eelnesid kaks lühikest teabetundi 

ohutus- ja keskkonnanormide, rafineerimistehase territooriumi olukorra ning 

arendamisprojekti Tempa Rossa tähtsaimate aspektide kohta. 

Rafineerimistehas 

 Kõnealune ala hõlmab ligikaudu 275 hektarit tööstuspiirkonnas, mille riigimaantee nr 

106 jagab kaheks: põhja pool asuvad käitised ning lõuna pool toornafta, pooltoodete ja 

valmistoodangu ladustamisala. Tehas asub ILVAga samas paigas ning on määratletud 

riikliku huvina; 

 merepiirkond, kus asub maabumissild, on määratletud riigimaa kontsessioonina ja 

koosneb neljast kaist: sisemised kuni 15 miljonit tonni mahutavate laevade jaoks ja 

välimised kuni 30 miljonit tonni mahutavate laevade jaoks;  

 rafineerimistehases töödeldakse toornaftat, mis tuuakse laevadega väljaspool Euroopat 

asuvatest maardlatest ning Val d’Agri naftajuhtme kaudu Basilicatasse; 

Rafineerimistehase tööstuspargis on 135 mahutit toornafta, pooltoodete ja 

valmistoodangu ladustamiseks; 

 selle töötlemisvõimsus on 6,5 miljonit tonni aastas ning see jääb samaks 

arendamisprojekti Tempa Rossa elluviimisel; peamised tooted on: propaan, butaan, LPG-

segu, bensiin, gaasiõlid, reaktiivkütused, kütteõlid ja bituumen; 

 rajatis on sertifitseeritud vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO14001 ning on 

EMASi kohaselt registreeritud kooskõlas EÜ määrustega 761/2001 ja 196/06. 

Olulised statistilised andmed: 

 433 ENI töötajat (andmed uuendatud 30. juunil), lisaks kuni 600 kolmanda osapoole 
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töötajat päevas, mis on üle tuhande töötaja tavapärase perioodi jooksul (nt 1500 töötajat, 

kaks kuud tagasi 50 päeva pikkuseks perioodiks), hooldustööde tegemiseks; 

 investeeringud aastatel 2011–2014: 150 miljonit eurot; ning aastatel 2015–2018 102 

miljonit eurot, mis ei hõlma arendamisprojekti Tempa Rossa. 

Arendamisprojekti Tempa Rossa tutvustus 

Tempa Rossa maardla avastas 1989. aastal Fina (Belgia äriühing, mis hiljem ühendati 

Prantsusmaa äriühinguga Total); viimane omandas Gorgoglione kontsessiooni (kohaliku 

halduspiirkonna nimi, kus asub Tempa Rossa maardla, Basilicatas, briganti tegevuse ajal) 

ENI-le kuulunud 25 %-lise osaluse. Sealt ammutatud toornafta kuulub 50 % ulatuses Totalile, 

25 % ulatuses Shellile ja 25 % ulatuses Jaapani äriühingule Mitsui. Val d'Agri toornafta jõuab 

Taranto rafineerimistehasesse olemasoleva naftajuhtme kaudu, mille pikkus on 136 km (96 

km Basilicatas) ning mis kuulub äriühingule S.O.M. (kus ENI osalus on 70 % ning Schelli 

osalus 30 %). Total ehitab 8 km pikkuse ühenduse Tempa Rossast kuni naftajuhtmeni. 

1964. aastal Itaalia Schelli ehitatud ja kuni 1975. aastani juhitud Taranto rafineerimistehas 

anti üle äriühingule Agip Petroli, mis 2003. aastal muutus äriühinguks ENI S.p.A. 

Arendamisprojekt Tempa Rossa hõlmab üksnes logistikat ja ei mõjuta rafineerimistehase 

tavapärast toimimist ning see on kavandatud järgmisteks tegevussuundadeks: 

 kahe uue mahuti ehitamine, mille kogumaht on 180 tuhat m3 (üks mahuti 120 ja teine 60 

tuhat m3) ning praeguse 2 km pikkuse maabumissilla pikendamine ligikaudu 515 m, 

millega kaasneb kaiäärsete platvormide ehitamine naftatankeritele lastimise ajaks; 

 Muud kõrvaltööd: uus pumbaruum toornafta juhtimiseks, uued transportimise liinid 

mahutitest maabumissillani, laevade lastimisel tekkivate aurude töötlemise ja 

regenereerimise süsteem ning toornafta eeljahutusseade (mille 60° temperatuuri 

rafineerimistehases tuleb mahutitesse ladustamiseks langetada); 

 projekt on kooskõlas ministeeriumidevahelise majanduse planeerimise komitee (CIPE) 

21. detsembri 2001. aasta otsusega nr 121, millega antakse luba Tempa Rossa maardlale, 

ning piirkondliku keskkonnahoidliku energia kavaga (PEAR), samuti on projektile 

omistatud sertifikaadid EMAS ja ISO 14001; 

 projektil on kõik vajalikud keskkonnakaitse- ja ohutusalased load. KMH menetlus lõppes 

2011. aastal, mille tulemusena koostas keskkonna- ning maastiku- ja 

merekaitseministeerium keskkonnakompleksloa väljastamise dekreedi koos viie 

ettekirjutusega, mis tuleb täita enne ehitustööde algust. 2015. aasta juunist alustati 

majandusarengu ministeeriumi * poolt ühtse keskkonnaloa väljastamise menetlust; 

2013. aastal kiitis piirkondlik tehniline komitee projekti heaks, väljastades teostatavuse 

sertifikaadi1;  

                                                 
1 Ühtne keskkonnaluba on ühtne keskkonnaalane meede, mis kehtestati seadusega nr 35/12 ning 13. märtsi 

2013. aasta seadusandliku dekreediga nr 59, mis koondab ühisesse raamistikku valdkondlike õigusaktidega, nagu 

seadusandlik dekreet 152/06, ettenähtud erinevad keskkonnaload. Piirkondlik tehniline komitee, mis on loodud 
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 muud käimasolevad lubade väljastamise menetlused: maabumissilla pikendamise 

riigimaa kontsessioon, kommunaalobjektide ehitamise luba, mida siiani keelas Taranto 

omavalitsuse tootmistegevuse ainukontrolli põhimõte;  

 keskkonnasõbralikkuse ja leevendusmeetmete olulised aspektid õhuheitmete puhul: 

parima võimaliku tehnika kasutamine, pöörates erilist tähelepanu mahutite pumpade ja 

liigendkatete kahekordsetele tihenditele, uuele aurude regenereerimise seadmele lõpliku 

põlemissüsteemiga, mis vähendab lenduvaid orgaanilisi ühendeid 99,5 % võrra, ning 

osooni puhul välisõhu seirekavaga integreerimisele ning võrkude integreerimisele ARPA 

Apuulia keskjaamadega1; veeressursside kaitsmiseks on ette nähtud järgmine: suletud 

ahelaga jahutussüsteemid, et vältida merevee kasutamist; sadevete kogumine ja 

taaskasutamine uuel platvormil; kanalisatsioonisüsteemi ühendamine rafineerimistehase 

puhastusseadmega; pinnase ja aluspinnase puhul on ette nähtud puhastustööd ja 

kahekordse põhjaga mahutite ehitamine; meresetete ja -ökosüsteemi puhul on ette nähtud 

eel-, käimasolevad ja järelmeetmed; müra, heliemissiooni vähendamiseks näiteks 

maabumissillale postide paigaldamine; 

 Natura 2000 võrgustikku kuuluvate rafineerimistehase ümbruses asuvate elupaikade ja 

liikide kaitsmiseks on ette nähtud konkreetne seirekava; maastiku kaitseks on uute 

mahutite põhja alandatud, jahutusseadmete tornidest ei tule auru ning alustatud on töid 

visuaalse mõju leevendamiseks ja maastiku taastamiseks; 

 investeering ulatub 300 miljoni euroni, mis hõlmab järgmist: 30 miljonit 

projekteerimiseks, 105 miljonit materjali ostuks ja 165 ehitustöödeks; 

 pärast ühtse keskkonnaloa kasutuselevõttu on tööde kestus ligikaudu 24 kuud 250 

töötajale päevas ning tippajal 460 töötajale päevas; 

 esitati neli kompensatsioonimeedet: metaanil töötavate busside ostmine ning Taranto 

linnas asuvatele hoonetele päikesepaneelide paigaldamine, MarTa (riiklik 

arheoloogiamuuseum) arendamine ja edendamine, valitsushoone (prefektuur) ja 

muusikainstituudi Paisiello turvalisuse suurendamine ja renoveerimine. 

Esitluse lõpus kinnitas Francesco Manna, et ENI-l on kõigi pädevate asutuste tehniliste 

komiteede load ja arvamused ning et ühtse keskkonnaloa puudumine on üksnes tingitud 

Apuulia piirkonna poliitilisest olukorrast, mistõttu ei ole lepingut kinnitatud2.  

                                                                                                                                                         
tuletõrje, avaliku päästeteenistuse ja tsiviilkaitse piirkondliku ameti raames, on tulekahjude vältimise 

küsimustega tegelev territoriaalne nõuandev organ ning eelkõige hindab projekte, arvestades tööstusrajatistes 

tulekahjude vältimise sertifikaadi väljastamise korda. See loodi seadusandliku dekreediga nr 334/99, millesse 

võeti üle direktiiv 96/82/EÜ (Seveso II direktiiv) suurõnnetuste ohu vältimise ja ohjamise kohta. Seadusandliku 

dekreediga 105/2015 tunnistatakse direktiivi 2012/18/EL (Seveso III direktiiv) kohaldamisel alates 2015. aasta 

juulist seadusandlik dekreet 334/99 kehtetuks. 

 
1 Vastavalt 27. oktoobri 2011. aasta KMH keskkonnakompleksloale ei hoita ära mitte ainult heitkoguseid 36 

tonni ulatuses aastas, nagu on ette nähtud Tempa Rossa ladustamise ja lastimise esialgses projektis, vaid ka tänu 

uuenduslikule tehnoloogiale tankerite lastimisel kasutatavate süsivesinike aurude regenereerimiseks on 

rafineerimistehase lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste lõplik kogus 28 tonni aastas vähem, võrreldes 

olukorraga enne meetmete võtmist, mis tähendab heitkoguste vähenemist kokku 64 tonni aastas. 
2 Valitsus esitas Tempa Rossa toimiku pärast piirkonnaga kokkuleppele mittejõudmist, kes lükkas Taranto puhul 

projekti tagasi pärast piirkondliku volikogu vastuhääletust, kuna see halvendab keskkonnamõju linnas, kus niigi 
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Külastuse käigus ilmnesid peamiste rajatiste rakenduslikud üksikasjad, nagu termiline 

krakkimine (raskete gaasiõlide termiline lõhustamine); või vesiniku juuresoleku protsess, 

Claus-tehnoloogia kasutamine vesiniksulfiidi (H2S) muundamisel elementaarseks väävliks ja 

nn molekulaarsõelaks, mis puhastavad vesiniku rafineerimistehase küttegaasist; 

rafineerimistehaste (Tarantos kolm) leegid või gaasieraldised, mis hädaolukorras põletavad 

rafineerimistehase gaasijäätmeid, ning mõned toornafta mahutid (transporditakse MarGrande 

naftatankeritega ühendatud torujuhtme või merepõhjas paikneva torujuhtme kaudu). Nii on 

paremini esile toodud olemasolevate rajatiste topograafia (mida ladustamisalast eraldab 

riigimaantee nr 106), eelkõige maa-aluse torujuhtme trajektoor, mis läbib mäge, langeb 

mööda omavahel ühendatud torusid, mis orus hargnevad, et transportida toornafta hoidlatesse. 

Samuti on täpsustatud arendamisprojekti Tempa Rossa elluviimiseks vajalike meetmete kava, 

mis alles on paberil, välja arvatud käimasolevad pinnaseparandustööd. Eelkõige on ette 

nähtud uued struktuurid järgmisel eesmärgil: toornafta transportimine, pumbaruum ja 

jahutusseade, mahutid, mille ülesehitus sarnaneb juba olemasolevatele (kaitsetamm, 

liigendkate, kahekordne põhi, tuletõkkevahu süsteem), samuti tulevased platvormid, mis on 

konstrueeritud kuni 46 tuhande tonnise kandevõimega laevade jaoks (mis suurendab 

lastimiskiirust 1000-lt m3/h kuni 3000-le m3/h ning vähendab Taranto sadamas laevade 

seisuaega ja sellega seotud ohte). Samuti kasutatakse uue auru regenereerimisseadme 

rakendamisel parimat võimalikku tehnikat, mis vähendab aurude lõplikku eraldumist 99,5 %. 

Logistilisel tasandil on äärmiselt oluline asjaolu, et Tarantos puudub rööbastee või torujuhe, 

mis tähendab, et rafineerimistehase toodete turustamise puhul on ainult üks alternatiiv 

laevatranspordile: transportimine autotsisternidega. Tegemist on ideega, mis nüüd tundub 

olevat saavutatav, kui majandusarengu ministeerium kiidab heaks ühisettevõtte Gorgoglione 

taotluse transportida iga päev kogu Tempa Rossas toodetud toornafta 250 autotsisterni abil 

ENI ladudesse Pomezias (Lazio) või Calabrias. Seda arutati hiljutisel kohtumisel Roomas (18. 

juulil) nõukogu eesistuja ja ENI juhtide vahel, kes loodavad Tempa Rossa maardlate 

kasutamist alates 2018. aasta teisest kvartalist (kuigi Basilicata piirkond on rahulolematuna 

taotlenud keskkonna- ning maastiku- ja merekaitseministeeriumilt keskkonnamõju hindamise 

erimenetlust1). Tegelikult täidab Taranto rafineerimistehas valmistoodanguga juba ligikaudu 

600 autotsisterni päevas, et turustada neid kõigile Lõuna-Itaalia naftaettevõtjatele (Apuulias, 

Basilicatas, Campanias, Calabrias ja Molises).  

Viimane aruteluvoor prefektuuris 

Arendusprojekti Tempa Rossa kahe petitsiooni autor Daniela Spera keskendub oma 

hinnangus petitsioonile nr 1107/2011, mis esitati komitee Legamjonici nimel. Eelkõige 

                                                                                                                                                         
asub ILVA. Äriühing Total, mis haldab maardlat Basilicatas koos äriühingutega Shell ja Mitsui, palus luba 

transportida toornafta Taranto rafineerimistehasesse mitte enam Val d’Agri naftajuhtme kaudu, vaid 

kümnekonna tsisternsõidukiga päevas Roomas ja Falconara Marittimas asuvatesse käitistesse. Vt 12. septembri 

ja 2. septembri 2017. aasta ärilehte Il Leggi Sole 24. Aasta pärast seda, kui Apuulia maakond lükkas viimati 

tagasi Basilicata toornafta dokkimiskoha ehitamise, esitas äriühingu TotalErg tütarettevõte rafineerimistehas 

Roma Spa keskkonnaministeeriumile taotluse Corleto Perticara toornafta transportimiseks autotsisternidega 

Roomas asuvasse logistikakeskusesse, kus rafineerimistegevus lõpetati 2012. aastal ning kus vaid ladustatakse 

valmis naftatooteid. Nafta saabub Rooma ning saadetakse seejärel olemasoleva naftajuhtme kaudu Fiumicino 

rannikuosaga ühendatud lastimispoidele. Selleks on Roma S.p.A. rafineerimistehas lasknud koostada esialgse 

keskkonnaalase uurimuse, et näidata, et projektil ei ole märkimisväärseid negatiivseid mõjusid ja seetõttu ei ole 

vaja keskkonnamõju hindamist jätkata. Vt 1. septembri 2017. aasta ajalehte La Gazzetta del Mezzogiorno. 
1Vt 3. oktoobri 2017. aasta ajalehte La Repubblica. 

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

_petrolio_da_tempa_rossa_a_roma-177289422/  
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keskendub ta viimasele 30. juuni 2017. aasta ministri käskkirjale (nr 6), milles komisjon 

kordab oma juhtmõtet „isegi kui ei ole rikutud direktiive 2012/18/EL (Seveso direktiiv), 

2010/75/EL (tööstusheidete direktiiv), 2001/42/EÜ (keskkonnamõju strateegilise hindamise 

direktiiv) ja 2011/92/EL (keskkonnamõju hindamise direktiiv), jätkab riik olukorra jälgimist“. 

Osutades delegatsiooni poolt teostatud valdkondlikule uurimisele, rõhutab petitsiooni esitaja: 

„Elanikkonnale ohtlikud mahutid, mis asuvad tiheda liiklusega maantee ääres, jätsid sügava 

mulje. Teatasime sellest komisjonile seoses Seveso direktiivi järgimisega. Nii saime teada, et 

ainus meede, mida Itaalia saab õnnetuse korral võtta, on eriliste elektrooniliste paneelide 

paigaldamine. Põhiküsimus on tõepoolest ohutusvahemaa järgimine, mida ei ole isegi 

Euroopa õigusaktides määratletud. Nii nagu mereliiklus Taranto sadamas (arendusprojekt 

Tempa Rossa näeb ette 90 naftatankerit aastas) suurendab MarGrande reostust, suurendab ta 

ka Mar Piccolo sisemere reostust ILVA hüdroenergiaga töötava elektrivoolu tõttu. 

Seveso direktiiviga nähakse ette, et käitaja peab esitama piirkondlikule tehnilisele komiteele 

seadmete viimase ohutusaruande vähemalt kuus kuud enne tööde algust. Praeguseks on 

piirkondlik tehniline komitee meile teatanud, et ENI ei ole seda esitanud ja et see ei ole 

teoreetiline nõue. Kuna Tarantos on olnud vähemalt kaks suurt keeristormi, siis oleme 

arvestanud, et rajatised ei pea vastu tuulele tugevusega üle 97,2 km/h (F2 klassi kuuluva 

keeristormi tugevus on 180/250 km/h) ning tegemist ei ole ulmelise hüpoteesiga! 

Kalatoodete, eriti rannakarpide puhul oleme palunud komisjonil uurida riiklikke meetmeid 

kalade saastuse korral ning lisaks, kas tema teenistused võisid kinnitada kahepoolmeliste 

karploomade hävitamise korralduse täielikku täitmist Mar Piccolo sisemerel. Esimese 

küsimuse kohta oleme saanud puiklevaid vastuseid, kuna tundub, et komisjon muretseb mitte 

niivõrd saastatuse pärast, mis on iseenesest vastuvõetamatu, vaid selle tagajärgede pärast 

toote turustamisel. Teise küsimuse puhul saime kinnituse oma kahtlustele ametniku avaldusest 

nn mahamüüdud keskkonna protsessi kohta, mille kohaselt üksnes 141 tonni 20 tuhandest 

tonnist dioksiinidega ja polüklooritud bifenüüliga saastatud rannakarbist näib olevat 

saadetud hävitamisele1. 

Lõpetuseks, kodaniku õigus on saada teavet tervise ja keskkonna kohta. Mitmel korral oleme 

Taranto kohalikust tervishoiuasutusest (ennetusosakond) küsinud katseprotokollide ja 

rannakarpidelt enne 2008. aastat ja aastatel 2014–2015 võetud proovide analüüside 

tulemuste koopiaid. Esimesed saime alles pärast komisjoni sekkumist, kuid ootame endiselt 

järgmisi. Seepärast palume Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjonil pöörata tähelepanu 

kodanikele keskkonnateabe edastamise eest vastutavate ametiasutuste pidevalt tegemata 

tööle, mille puhul meie arvates on tegemist Århusi konventsiooni süstemaatilise 

rikkumisega.2“ 

 

Antonia Battaglia tutvustab ENI arendamisprojekti Tempa Rossa aspekte, mida ka 

Peacelink alates 2015. aastast pidevalt järgib, pakkudes Euroopa Komisjonile – koostöös 

Cova Controga (Basilicata vabatahtlik keskkonnaalane ühendus) – arvukalt andmeid, mis 

tõendavad, et Basilicatas on põhjavee ja toiduahela saastatus juba ilmnenud. Kahjuks on 

Brüsseli ametnike vastus seni olnud üsna umbmäärane. Pidades silmas komisjoni ülemäärast 

ettevaatust tunnistada Euroopa keskkonna- ja tervishoiualaste õigusaktide võimalikke 

                                                 
1 Vt 28. juuni 2017. aasta ajalehte Il Mezzogiorno 

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

fantasma.html 
2 Vt ka Legamjonici komisjoni 19. juuli 2017. aasta kirjalikku teadet petitsioonikomisjonile. 

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


 

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

 ET 

rikkumisi ENI poolt, on Peacelink ja Cova Contro saatnud uut materjali, et selgitada paljusid 

lahendamata keskkonnaküsimusi. 

Luciano Manna (Peacelink) rõhutab ISPRA/ARPA võrgusüsteemi poolt ENI saitidel läbi 

viidud kontrolli tulemuste avalikustamise ja läbipaistvuse puudumist. „ISPRA teostatud 

kontrollimine, mis toimus 2016. aasta mais, avaldati ministeeriumi veebisaidil 13 kuud 

hiljem: 2. juulil 2017. aastal! Hilinemine iseloomustab arvukaid mittevastavusi. Tegelikult 

registreeriti ISPRA poolt mais toimunud kontrollimise käigus esitatud küsimused alles 2016. 

aasta novembris. ENI vastuste järel saatis ISPRA tulemused 22. detsembril 2016. aastal 

ARPA-le (raporti koostamise eest vastutaja). ARPA aruande kohaselt ei ole puudused või 

vastuolud üldse mitte tühised. Küsimus: mitut kaitseklappi kasutatakse mahutite lekkimise 

vältimiseks? ENI vastus: 23 kaitseklappi 130 mahuti kohta. ARPA märgib ka filtrite täielikku 

puudumist mahutite liigendkatte süsteemis, mis suudaksid töödelda lõhnaheiteid. Samuti 

puudub maabumissildadel, kus toimub lastimine ja lossimine, vesiniksulfiidi ja muude 

lenduvate orgaaniliste ühendite eraldumise hoiatussüsteem, mis on laevade seisuajal väga 

levinud. Põhjavee puhul, mida tuleks aspireerida ja puhastada enne merre juhtimist, on 

lahknevus ARPA aruande ja ENI avalduste vahel väga suur. ARPA leidis saasteaineid merre 

juhitud heidetest, ENI vastas, et nende seadmed töötasid suurepäraselt ISPRA poolt teostatud 

kontrollimise kuupäeval ja ajal. Kuigi ministeerium väidab, et saasteained tulevad ilmselgelt 

rafineerimistehase heidetest.“ 

Le Sciaje president Angelo Cannata juhib tähelepanu sellele, et tema kultuuriühing üritab 

luua linnavalitsuses aktiivseid osalemise vahendeid, keskendudes mitte ainult 

rannakarbikasvatusele (Mar Piccolo sisemeres tegutseb 30 aktiivset Taranto äriühingut), vaid 

üldisemalt elukvaliteedile, linna ressurssidega seotud rikkuse ümberjaotamisele ja 

tööhõiveprobleemidele, mis ei puuduta üksnes terasetehast, sest andmed mitteametliku töö 

kohta näitavad, et suur osa töötajaid ei ole ametlikult tööle registreeritud. „Tarantot, mis asub 

küll poolel teel Lecce ja Matera vahel, kirjeldatakse kui täielikus tööstuskriisis olevat 

linnakogukonda, arvestamata, et kriis mõjutab ka linna kultuuri- ja turismimõõdet. Seetõttu 

paluvad piirkonna ühendused petitsioonikomisjonil toetada mitte ainult sanktsioonide 

rakendamist, vaid ka rohe- ja sotsiaalmajanduse arendamise alternatiivide loomist, mis 

vastaksid pigem kohaliku kogukonna huvidele, kui järgiksid riiklike ja rahvusvaheliste 

investeeringute loogikat terasetööstuse sektoris.“ 

ENI-le pühendatud päeva lõpus vastas rafineerimistehase direktor Remo Pasquali koos 

tegevjuhi Carlo Guarrata ja institutsioonidevaheliste suhete eest vastutava Francesco 

Mannaga selgitavatele ja täpsustavatele küsimustele, mille delegatsioon neile esitas 

kodanikelt saadud andmete ja teabe põhjal. Sellega seoses on vaja eristada rafineerimistehase 

olemasolevate seadmete, torujuhtmete ja maabumissilla ning tulevaste rajatiste hulgast 

tegevus logistikaprojekti Tempa Rossa raames. 

Mereliikluse lubamine Taranto sadamas: uuringu kohaselt viibis sadamas 2015. aastal 730 

laeva ning 2016. aastal üksnes 350 laeva, uuring näitas 50 %-list langust. 

Rafineerimistehase käitised 

Olemasolevasse käitisesse tehtud iga-aastased tavapärased kontrollkäigud (2015. aasta 

novembris, 2016. aasta mais, 2017. aasta kolmandas kvartalis veel teadmata) 

keskkonnakompleksloa raames ei ole kunagi andnud märku märkimisväärsetest 

keskkonnaprobleemidest, vaid selle asemel on tehtud ettepanekuid ohutuse suurendamiseks, 
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näiteks suurte põletusseadmete eeskirjadega vastavusse viimine (alates 1. jaanuarist 2016). 

Delegatsiooni kaebustele viimase ISPRA kontrollkäigu ajal ilmnenud puuduste ja 

mittetäitmiste kohta vastas ENI juhtkond järgmiselt. 

 Need külastused on seotud rafineerimistehase keskkonnakompleksloa uuendamisega 

ning mitte arendusprojektiga Tempa Rossa. Kuna käimas on keskkonna kompleksloa 

läbivaatamine, siis ootab ENI Itaalia seadusega ettenähtud teenindamiskonverentsi 

kokkukutsumist haldustoimingute lihtsustamiseks. 

 ISPRA tulemused on ainult parandusettepanekud, mida ENI kavatseb uue tehnoloogia 

abil rakendada. 

 Näiteks filtrite puhul (seadmed lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste 

vähendamiseks liigendkattega mahutitest) käivitas ENI iseseisvalt kolm aastat tagasi 

programmi kõigi mahutite filtritega varustamiseks; programm on juba 75 % ulatuses 

rakendatud ning viiakse lõpule 2018. aastal. 

 Kaitseklapid (ülerõhu vältimiseks) on täielikult paigaldamata. Osutatud puudused 

käsitlevad automaatklappe, mis kuivendades juhivad vihmavee 

kanalisatsioonisüsteemi (vältides liigendkatte üleujutamist). 18 kuud tagasi hakkas 

ENI varustama mahuteid automaatklappidega, kuni need on kõigil olemas. Kuid 

tegemist ei ole ettekirjutusega, vaid soovitusega viia alustatud programm 

vabatahtlikult lõpuni. 

 Heitkoguste kogumissuutlikkus lastimise/lossimise ajal maabumissillal on täielikult 

tagatud; ISPRA tõstatatud küsimuses osutatakse võimalusele registreerida 

automaatselt õhku paiskuvad heited heitepunkti S6 juures (auru regenereerimisseade 

laevade lastimissillal), mis aktiveeritakse üksnes rafineerimistehase seiskumise korral. 

Sellises olukorras ei saa rafineerimistehas regenereerida laeva lastimisel tekkivaid 

aurusid rafineerimistehase enda blow down-süsteemi kaudu (kuni 40 päeva aastas). 

Tegelikult ei ole viimase kolme aasta jooksul rafineerimistehases kordagi sellist 

olukorda tekkinud. Lõpuks täpsustatakse, et tavapärastes tingimustes on heitepunkt 

S6 ennetavalt blokeeritud spetsiaalse pimeäärikuga (blind flange), seetõttu nõuab 

selle aktiveerimine operaatori sekkumist kooskõlas konkreetse menetlusega, milles 

täpsustatakse seire- ja registreerimistoimingute üksikasjad kehtiva loa kohaselt. 

Samuti on rafineerimistehase maabumissillale ette nähtud uus auru 

regenereerimisseade, mis pärast paigaldamist parandab toodete ja toornafta lastimisel 

tekkivate aurude regenereerimise praegust juhtimist Val d’Agris. 

 Sildunud või omavahel kokkupõrkunud laevade naftareostuse oht on minimaalne: 

kuna laeval toimivad pidevalt turvasüsteemid, lisaks vältimissüsteemid (tuletõrje), 

mida haldavad spetsiaalsed kolmandad isikud, kes meeskonna ja varustuse abil 

valvavad merepiirkonda, et tulla toime mis tahes hädaolukorraga; ning sadama 

administratsioon ja sadamakapten, kes kontrollivad kogu liiklust MarGrande laevateel 

ning kes väga rangelt peatavad laevade juurdepääsu või laevade väljumise, kui 

ilmastikutingimused on ebasobivad, sõltumata rafineerimistehase vajadustest. 

 Rafineerimistehas kui kõrge riskiga käitis vajab keskkonnakompleksluba, samuti 



 

CR\1151674ET.docx 25/36 PE610.868v04-00 

 ET 

käitisesiseses ja -välises hädaolukorras toimimise kava vastavalt Seveso direktiivile. 

Tegemist on dokumentidega, mis kirjeldavad olukorda käitise kasutuselevõtmise ajal, 

mistõttu tuleb neid pidevalt ajakohastada. Sel eesmärgil näevad Itaalia õigusaktid ette 

põhjalikku läbivaatamist, mille tulemusena koostatakse uus keskkonnakompleksluba 

ja muud hädaolukordadeks valmisoleku kavad. Kui kontrollide käigus ilmnevad uued 

keskkonnatoime parandamise võimalused, siis soovitab kontrolliorgan ENI-l kasutada 

asjakohast parimat võimalikku tehnikat, mis alles läbivaatamise lõpus võib muutuda 

uue keskkonnakompleksloa ettekirjutuseks. Seega ei tähenda ISPRA soovitus 

keskkonnakompleksloa ettekirjutust (kuigi avalik arvamus kipub neid segi ajama). 

 ehtiv välises hädaolukorras toimimise kava koostati 2012. aastal ohutusaruande alusel 

prefektuuri juhtimisel, kes koordineerib kõiki kontrolliorganeid. 2015. aasta 

ohutusaruanne on valminud ja analüüsimisel ning selle etapi järel korraldab prefekt 

uue hädaolukordadeks valmisoleku kava esitlemise1. 

Logistikaprojekt Tempa Rossa 

– Mereliiklus 

Kui on tõsi, et projekt Tempa Rossa toob kaasa tõusu kuni 90 ühiku võrra, kuid selle abil 

kavandatakse suurendada nii naftatankerite aurude regenereerimisvõimet suletud ahelas 

kui ka lastimiste ja lossimiste mahtu, vähendab see märkimisväärselt sadamas seisuaega 

(-30%) ja seega kahjulike heitmete võimalikku ohtu. 

– Ohutus 

Esialgsest ohutusaruandest on ilmnenud mõned ettekirjutused, mida ENI kohustub 

üksikasjalikult täitma; kui käitis on valmis, kutsutakse kokku piirkondlik tehniline 

komitee lõpliku ohutusaruande analüüsimiseks. Alles pärast viimaselt heakskiidu saamist 

käitis käivitatakse. Kõik, mis on ette nähtud esialgses kavas (heaks kiidetud koos 

teostatavuse kontrollimisega), on projekteerimisel ja viiakse ellu ehitamisel. 

– Kõnealusele projektile loa andmise väidetav killustumine 

Selle põhjuseks on rafineerimistehase aurude regenereerimisseadme parandamise halb 

tõlgendamine. Tempa Rossa uuringus pakutud tehnoloogia kõnealusel eesmärgil 

rakendamiseks on esitatud eraldi taotlus, et kasutada sama menetlust, nagu parima 

võimaliku tehnika puhul, ka tavapärases rafineerimistehases. Sel viisil lisandub aastas 

hinnanguliselt 36 tonni heitkoguste vähenemisele projekti Tempa Rossa puhul (praktikas 

heitevaba, kui see töötab, nagu on ettenähtud loa andmise otsuses) 28 tonni aastas, mis 

teeb kokku vähenemise määra 64 tonni ulatuses, kuid kaks käitist, kus sama tehnoloogiat 

rakendatakse, on füüsiliselt erinevad – esimene teenindab Tempa Rossa 

ladustamistegevust, teine rafineerimistehase oma. Seega on tegemist kahe erinevate 

tulemustega taotlusega, mis teostati eri aegadel. 

Teine väärtõlgendamine tuleneb asjaolust, et projekti Tempa Rossa puhul hakatakse 

                                                 
1 Itaalia seadustes on praegu ebajärjepidevus, kuna jõustus seadusandlik dekreet 105/2015, millega rakendati 

direktiivi 2012/18 (Seveso III direktiiv) ja tühistati seadusandlik dekreet 334/99, mis varem sektorit reguleeris. 

Vt 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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kasutama olemasolevat torujuhet (144 km), mis juhib toornafta Viagginost (Basilicata) 

Tarantosse. Ühisettevõtte Total puhul palus kontsessiooni valdaja riiklikel ja 

piirkondlikel omavalitsustel anda luba uue õlikäitluskeskuse ja 8 km pikkuse torujuhtme 

ehitamiseks, mis liidetakse olemasoleva naftajuhtmega projekti Tempa Rossa raames. 

Kuid isegi sel puhul on äriühingu Total poolt Basilicatas ja ENI poolt Tarantos esitatud 

taotlused eraldiseisvad ning neil on erinevad institutsioonilised huvirühmad piirkondade 

kokkuleppeprotsessis, mistõttu ei saa need ühtse loa alla kuuluda 

Vastuseks delegatsiooni küsimustele ENI lähenemisviisi kohta rafineerimistehase piirkonna 

elanike suhtes, kes näivad olevat tööstusarengukavast välja jäetud, kuigi nende usalduse 

taastamine peaks oleva ettevõttele esmatähtis ülesanne, kinnitasid ENI juhid, et kuigi 

kirjeldatud olukorral on palju tahke, on ENI kindel kavatsus jätkata kooskõlas Århusi 

konventsiooniga keskkonnateabele juurdepääsu kohta projekti Tempa Rossa avalikku 

tutvustamist mitmesuguste algatuste kaudu, alates meediakampaaniatest kuni avalike 

koosolekuteni, kuid jättes üksikasjad avaldamata.  

Vastuseks delegatsiooni viimasele küsimusele, kas ENI ei leia, kui aegunud on idee 

investeerida üle miljardi euro fossiilkütusel põhinevatesse projektidesse, selle asemel, et 

investeerida taastuvatesse energiaallikatesse ja biokütustesse, teatas Francesco Manna, et 

ettevõtte eesmärk on vähendada CO2-heitkoguseid 80 % viie aasta jooksul (pool sellest 

eesmärgist on juba saavutatud) ning toob näite Gela taimeõlidel töötava keskkonnasõbraliku 

rafineerimistehase kohta. Kui eesmärgiks jääb energiaallikate suhte muutmine, eelistades neid 

teistsuguse tuleviku saavutamiseks, peab ENI tegelema ka üleminekuga (nõutud miljard 

eurot: mitte ENI, vaid Total & Co puhul). 

Järeldused 

Petitsioonikomisjoni delegatsiooni visiit, mille eesmärk oli uurida Tarantot käsitlevaid 

petitsioone pärast kümne aasta möödumist esimese asjakohase petitsiooni 760/2007 (õhu 

muret tekitavalt suure dioksiinisisalduse kohta) esitamisest, peaks tegelikult märku andma 

pöördest tõhusa kodaniku-, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna osaluse poole Itaalia 

valitsuse, Apuulia piirkondliku valitsuse ning kohalike ettevõtjate strateegilistes otsustes, mis 

viiakse ellu koostoimes äriühingutega ILVA ja ENI, kaasates ka kõiki teisi majanduslikke ja 

sotsiaalseid osalejaid, et arendada Taranto jaoks välja jagatud tulevik ja heaolu, mis ei sõltuks 

enam täielikult rasketööstusest ja tootmistegevuse tõhustamisest. Euroopa institutsioonid ja 

kodanikud on ühel meelel võimaluse osas luua kestliku ja kogukonna osalusega linnaarengu 

mudel, mis suudab ühitada linna ajaloo ja elukeskkonna selle hiljutise tööstusminevikuga. 

Euroopa Parlamendi delegatsioon lõpetas tihedat programmi pakkunud külastuse ja 

kuulamised, mis pälvisid suurt tähelepanu nii petitsioonide esitajatelt ja meedialt, kui ka 

sotsiaalpartneritelt ja kõigilt teistelt kodanikuühiskonna osapooltelt. ILVA ja ENI 

tehasehoonetes, mis külgnevad linnast 2,5 korda suurema tööstus- ja sadamapiirkonnaga, 

paiknevate peamiste käitiste ja teenuste kohapealse kontrollimise viisid kahe ettevõtte haldus- 

ja tehnilised juhid läbi professionaalselt ja külalislahkelt. Kontrolli käigus teadvustasid 

delegatsiooni liikmed eelnevate ja käimasolevate tööstus- ja tehnoloogiaprotsesside äärmist 

keerukust. Nad kogesid ka tugevat vaimset ja füüsilist mõju, nii sissehingatava õhu kui ka 

lõhna tõttu käitiste lähedal paiknevates asulates tuulise ilmaga kui ka korstnatest tuleva suitsu 

tõttu, millega Tamburi linnaosa elanikud igapäevaselt kokku puutuvad, vaatamata nn 

keskkonnasõbralikele vallidele, või liikudes mööda mahutitega piirnevat teed. Seetõttu oli 
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spontaanne reaktsioon sellele pidevale survele, mille all kohalik elu kannatab, äriühingute 

esindajatele mitmeid kordi esitatud palve parandada jäiseid suhteid tööstuste juhtide ja 

asjaomase elanikkonna ning töötajate vahel, sest ainult dialoogi, pideva teabejagamise ja 

kodanike osalemise abil otsuste tegemise protsessis, kus käsitletakse igapäevast elukvaliteeti, 

luuakse tulevik usaldusväärsel ja jätkusuutlikul alusel vastupidavate suhete tagamiseks. EL 

ühines Århusi konventsiooniga1 17. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/370/EÜ. Ei ole 

juhuslik, et institutsiooniliste sidusrühmade ja ettevõtjate esindajatega peetud arutelude käigus 

osutati korduvalt sellele konventsioonile seoses kodanike õigusega keskkonnateabe 

kättesaadavusele 

Paralleelselt sellega, et delegatsiooni liikmed tunnevad empaatiat kodanike suhtes, kelle 

petitsioonid on liidu kodakondsuse üheks ühenduslüliks praeguses ülesehituses Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 20 kohaselt, pälvis liikmete pidevat tähelepanu dilemma kaks poolt, 

mida kahe mere vahelises linnas on üle 20 aasta arutatud (alates 1995. aastast, kui ILVA – 

kuni selle ajani oli omanikuks riik Tööstusliku Rekonstruktsiooni Instituudi (IRI) juhtimisel – 

erastati2): tervise- ja keskkonna- ning tööhõivealane hädaolukord ning tööstuse 

taaselavdamise ja keskkonna taastamise kavad, mille algatasid erakorralised volinikud ning 

millega nüüd tegelevad uued omanikud. Sõltuvalt poliitilisest tundlikkusest, territooriumi ja 

selle sotsiaal-majanduslike eesmärkide tundmisest või terasetööstuse teiste tööstusharude 

vajaduste võrdlemisest, kuid neid jätkusuutlikult ja vastupidavalt juhtides, tegi iga osaleja 

külastusest, kus kuulati ja võrreldi ettepanekuid, mida väljendati pädevalt ja sageli ka 

kirglikult, oma järeldusi linna, selle elanike ja juhtide, ILVA ja ENI töötajate, aga ka tööstuse, 

põllumajanduse, kalanduse ja turismi tuleviku kohta. Lõppkokkuvõttes on vastaspoolte 

vahelise kokkuleppe sõlmimise aluseks järgmine: kaalutletud ostuste tegemine ja vastutuse 

jagamine kolmeastmelise arengumudeli jaoks – keskkonnaalalase, sotsiaalse ja majandusliku 

arengu mudel, ilma kahte esimest viimasele allutamata, õppides minevikus tehtud vigadest.  

Näiteks ILVA puhul on rõhutatud, et praegune olukord ei ole enam nii püsiv kui kümme 

aastat tagasi, kuna pärast keskkonnakava heakskiitmist 2014. aastal (ministrite nõukogu 

esimehe dekreet 14/3/14) on tehtud mitmeid muudatusi, mille tulemusena on viimase 

keskkonnakompleksloa puhul viidud keskkonnanõuetele vastavuse künnis 80 %-ni. Sellele 

vaatamata jäi esmaste kaevandusparkide katete puudumine (kõige tähtsam ettekirjutus), mis 

mõjutab tugevalt õhukvaliteeti, tähelepanuta. Selle tähtaeg näib olevat määramatult edasi 

lükatud, kui osutub õigeks, et uus omanik AM InvestCo kohustub töö lõpetama 24 kuu (lk 6) 

või – muude allikate kohaselt – 36 kuu jooksul määramata tähtajaga, samuti äärmiselt pika 

ajakava alusel, nagu on esitatud (31. detsember 2016) keskkonnakompleksloa kokkuvõtvas 

tabelis (26. oktoober 2012). Seetõttu on ARPA Apuulia esindaja Roberto Gina pessimism 

suuresti õigustatud, kelle kohaselt „isegi keskkonnakompleksloa läbivaatamise dekreedis 

sisalduvate ettekirjutuste täieliku rakendamise korral jääb vähktõve ilmnemise risk ILVAt 

ümbritsevatel aladel täielikult ülemäärasele tasemele“ (lk 11). Ja kuigi ARPA Apuulia enda 

tähelepanekud (14 kriitilises punktis) vastuseks küsimusele keskkonnakompleksloa uue 

                                                 
1 Euroopa Parlament on võtnud vastu ka nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu 

kohta. 
2 ILVA loodi 1. jaanuaril 1905. aastal Genovas. IRI loomisega 1933. aastal läks see avaliku sektori valdusesse. 

1961. aastal seoses uue terasetehase rajamisega Tarantosse sai ILVA nimeks ITALSIDER. Pärast viimase 

likvideerimist 1988. aastal taastati nimetus ILVA. Pärast ligi 20 aastat perekond Rivale kuulumist anti see 

ministeeriumi 21. jaanuari 2015. aasta dekreediga erihaldusesse kuni 5. juunini 2017. aastal, mil vara anti 

rahvusvahelise hankemenetluse kaudu üle ühisettevõttele Am Investco Italy. 
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menetluse kohta, mida AM InvestCo esitas keskkonna- ning maastiku- ja 

merekaitseministeeriumile, avaldati alles 5. septembril eelmisel aastal, ei saa ignoreerida selle 

kohta öeldut: „Keskkonna- ja tervisekaitsemeetmete ja -tegevuste kava muudatused või 

täiendused või mis tahes muu käitise kasutamiseks nõutav luba võimaldavad pikendada 

meetmete rakendamise ajakava, mis paratamatult ei suuda tagada vähemalt 

üleminekuperioodil 2011. ja 2012. aasta keskkonnakompleksloa sätetes ning ministrite 

nõukogu esimehe 14. märtsi 2014. aasta dekreediga heakskiidetud kõnealuses kavas 

määratletud samaväärseid keskkonnakaitse nõudeid“. Ja veel: „Terasetehase kompleksi 

käitiste kasutamine parima võimaliku tehnika osalisel rakendamisel või selle puudumisel võib 

kujutada endast võimalikku rikkumist ühenduse tasandil; olukord on veelgi kriitilisem, 

arvestades kavandatud tootmismahu suurenemist, mille puhul ei saa unustada parima 

võimaliku tehnika ja/või keskkonnasõbralikumaks muutmise meetmete rakendamist“1. 

Ka tugiplatvorm keskkonna- ja tööstuskava rakendamiseks, mida ametiühingud tutvustasid 

delegatsioonile 18. juulil (lk 12), ei näi olevat saavutanud loodetavat mõju palgatasemele ja 

koondamistele, kui on tõsi, et uus omanik ei ole koos Itaalia valitsusega järginud lepingu 

üleandmise ajal võetud kohustusi töölepingu sõlmimise kohta2. 

ENI rafineerimistehasesse toiminud külaskäigu ja projekti Tempa Rossa kuulamise ajal leidis 

delegatsioon sarnaseid viivitusi või puudusi kodanikele edastatud dokumentides, erinevusi 

faktide hindamisel petitsiooniesitajate poolt, võrreldes äriühingu juhtide esitatud versiooniga 

(D.Spera ja L.Manna lk 22). Kaalutakse ka mõningaid uurimata asjaolusid, nagu 

ohutusvahemaa toornafta ladustamisala ja üldkasutatava tee vahel või kahepoolmeliste 

karploomade saastumine, mis vaatamata hävitamiskorraldusele näivad suures enamuses turul 

püsivat. Ka ENI küsimuse viimaste aspektide puhul sai delegatsioon vaid ühepoolset teavet, 

mis oli ilmselgelt mittetäielik või puudulik, nagu kaebasid kodanikud. Kui on tõsi, et ARPA 

ja ISPRA viimasel kontrollimisel ENI tehasesse Tarantos 2016. aasta mais tuvastati tõsiseid 

puudujääke, millega seoses teavitas keskkonna- ning maastiku- ja merekaitseministeerium 

ENIt otsusest (5.7.17) loa tingimuste täitmata jätmisest, siis sellele otsusele peab ettevõtte juht 

vastama ning tõestama, et on võetud otsustavaid meetmeid probleemide lahendamiseks. Kui 

probleemid püsivad, võib otsus tuua kaasa loa saanud tegevuse peatamise, samuti 

keskkonnakompleksloa tühistamise ning tehase sulgemise 3. aprilli 2006. aasta 

keskkonnaseadustiku seadusandliku dekreedi nr 152 artikli 29i lõike 9 kohaselt3. See teave 

edastati sekretariaadile Peacelinki komitee algatusel, teisest küljest ei ole Euroopa Komisjoni 

president ega pädevad teenistused mures selle esitamise pärast petitsioonikomisjonile, isegi 

kui seda tehakse hilinenult. 

Määratletud faktide keerukuse ja paljude vastuseta küsimuste tõttu on delegatsioon 

veendunud, et siiani ei ole kontrollisüsteem, sealhulgas Euroopa Komisjon, toiminud 

korralikult keskkonna, tervise ja ohutuse suhtes kohaldatavate ühenduse õigusaktide järgimise 

                                                 
1Lisateabe saamiseks vt ARPA veebisaiti: 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 Keskkonnakompleksloa 24. mai 2010. aasta protokoll nr DVA/DEC/2010/273 koos hilisemate muudatuste ja 

täiendustega Taranto ENI S.p.A rafineerimistehase käitamiseks. Esimene otsus seadusandliku dekreedi 152/06 

artikli 29i lõike 9 kohaselt koos hilisemate muudatuste ja täiendustega loa tingimuste täitmata jätmise kohta 

vastavalt ISPRA märkusele 27. juuni 2017. aasta protokollis nr 31737. Vt Francesco Manna 13. septembri 

2017 aasta e-kirja. 

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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puhul kõnealustes tööstusettevõtetes, mille tulemusena on Taranto kodanikel tunne, et neid on 

jäetud üksi võitluses „tuuleveskite“ vastu. 

 

Soovitused 

Eelnevat silmas pidades esitab petitsioonikomisjon Euroopa Komisjonile ning riiklikele, 

piirkondlikele ja kohalikele asutustele järgmised soovitused: 

1. taunib täitevasutuse poolt liikmetele esitatud teatiste kordavat, ebamäärast iseloomu 

ning abstraktset ja ebaselget sisu (üheksa ILVA põhjustatud keskkonnareostuse kohta ja 

kuus ENI projekti Tempa Rossa kohta). Eelkõige alates 2014. aasta oktoobrist, kui 

tööstusheidete direktiivi (2010/75/EL) rikkumist käsitleva menetluse (2013/2177) 

raames anti välja põhjendatud arvamus, ning 2016. aasta jaanuarist, kui alustati 

menetlust ELi toimimise lepingu artikli 108 lõike 2 kohaselt seoses ebaseadusliku 

riigiabi andmisega ILVA-le (2016/C142/04), ei ole petitsioonikomisjoni teavitatud 

enam kummagi poolelioleva menetluse tulemustest, ajakavast ja lahendamata 

probleemidest. Seetõttu ei saanud delegatsioon kasutada asjakohaseid fakte või 

asjaolusid oma uurimisülesande täies ulatuses täitmiseks (sellega seoses viitab ta 

kohustustele, mis tulenevad petitsioonikomisjoni 2015. aasta tegevust käsitleva 

resolutsiooni punktidest 10 ja 11, mis kiideti heaks 2. detsembril 2016. aastal, kuid mida 

ei järgitud1); 

2. märgib, et riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud asutused, kes omavad otsustus- või 

kontrolliõigust kehtivate keskkonna-, rahvatervise ja avaliku julgeoleku alaste 

õigusaktide kohaldamisel, saavad taastada ja peavadki taastama kodanike usalduse 

ILVA ja ENI juhtide keskkonnakavade ja tööstusprojektide vastu, võttes viivitamata 

sidusaid meetmeid eesmärgiga tagada rahvatervise, avaliku julgeoleku ja keskkonna 

täielik kaitse. Soovitab neil tagada täielik läbipaistvus ja algatada dialoog, mitte levitada 

ühepoolset teavet ning tõhusalt kaasata kodanikke kõikide igapäevaelu kvaliteeti 

käsitlevate otsuste tegemisse, järgides täielikult kohustusi, mis tulenevad Århusi 

konventsioonist ja direktiivist 2003/4/EÜ üldsuse juurdepääsu kohta keskkonnateabele; 

3. rõhutab kiiret ja tungivat vajadust järgida kõiki keskkonnakompleksloa nõudeid; 

seetõttu nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon nõuaks, et ILVA täidaks kõiki tema 

28. veebruari 2012. aasta otsuse nõudeid raua- ja terasetootmise parima võimaliku 

tehnika kohta vastavalt direktiivile 2010/75/EL, nagu on sätestatud 26. oktoobri 2012. 

aasta läbivaatamisaruandes, ning hindaks viivitamata, kas tehaste tegevus parima 

                                                 
1 (2016/2146(INI)) punkt 10: on seisukohal, et Euroopa Komisjon peaks oma aluslepingute täitmise 

järelevalvaja rollis ja eelkõige keskkonnaküsimustes minema kaugemale formaalsest menetluskorrale vastavuse 

analüüsimisest ning keskenduma rohkem põhiküsimuse tegelikule sisule; tuletab meelde ettevaatuspõhimõtet ja 

ELi keskkonnaalaste õigusaktide lõppeesmärki, milleks on ökoloogiliselt tundlikele piirkondadele pöördumatu 

kahju tekitamise ärahoidmine, ning nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon võtaks vastu lähenemisviisi, mis 

lubaks tal kasutada oma volitusi ja eelisõigusi ennetavalt. 

Punkt 11: märgib, et pöörab edaspidi rohkem tähelepanu sellele, et Euroopa Komisjon annaks parlamendile 

korrapäraselt aru üksikute liikmesriikide vastu algatatud aluslepingu rikkumise menetlustega seotud 

edusammude kohta, et võimaldada paremat koostööd ja et asjaomaseid petitsiooni esitajaid oleks võimalik 

varakult asjade käigust teavitada. 
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võimaliku tehnika puudumise või osalise puudumise korral tähendab juba rikkumist 

ühenduse tasandil; 

4. märgib siiski, et kohalikud keskkonna- ja tervishoiuasutused on kinnitanud, et ka isegi 

2011. ja 2012. aasta keskkonnakompleksloa meetmetes ja peaministri 14. märtsi 

2014. aasta dekreediga heaks kiidetud kavas ette nähtud keskkonnakaitsenormide 

täieliku kohaldamise korral jääb püsiv vähktõve risk, suurem infarkti ja insuldi oht 

tuulistel päevadel, samuti kasvajate, laste tervisekahjustuste ning naiste viljatuse oht 

ILVAt ümbritsevatel aladel ülemäärasele tasemele; 

5. rõhutab, et keskkonnanõudeid, mida ILVA tehas peab järgima, et märkimisväärselt 

vähendada piirkonnas keskkonnale avalduvat mõju, ei ole suures osas järgitud, sest 

inimeste tervise kaitseks ei ole võetud selliseid olulisi meetmeid nagu kaevandusparkide 

katmine; märgib, et kohalikud tervishoiuasutused on rõhutanud, et isegi kui ILVA järgib 

kõnealuseid keskkonnanõudeid täielikult, on oht inimese tervisele piirkonnas endiselt 

ülemäärane ILVA tehase tööstustegevuse eripära tõttu; juhib tähelepanu sellele, et nagu 

paljud epidemioloogilised uuringud on näidanud, on raske vähktõve, südame-

veresoonkonna ja hingamisteede haiguste osakaal Tarantos märkimisväärselt suurem 

kui ülejäänud piirkonnas ning mõnede nimetatud haiguste esinemine on otseselt 

seostatav ILVA tööstustegevuse eripäraga; 

6. jagab kodanike, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna esindajate muret kavandatava 

tootmiskasvu ja keskkonnakava täitmise ajakava pärast, mille tähtaeg lükati edasi 

23. augustini 2023 ILVA uue keskkonnakompleksloa taotluses, mille AM Investco Italy 

esitas 5. juulil 2017. aastal. Leiab, et praeguses olukorras on selline taotlus vastuolus 

ELi toimimise lepingu artiklis 191 sätestatud nelja põhimõttega ELi keskkonnapoliitika 

kohta: ettevaatuspõhimõte, ennetusmeetmed, keskkonnakahjustuste heastamine ja 

eeskätt kahjustuskohas, st „saastaja maksab“ põhimõte. Sellega seoses nõuab tungivalt, 

et ametiasutused kaaluksid kõiki ohte ja tagajärgi, mis kaasnevad uue 

keskkonnakompleksloa saamise taotluse võimaliku positiivse otsusega1, ja et Euroopa 

Komisjoni pädevad talitused jälgiksid riigi ametiasutuste tegevust ja sekkuksid vajaduse 

korral, et tagada sisu ja vormi nõudeid järgides üldsuse teavitamine ja osalemine 

1. augustil 2017. aastal algatatud menetluses kooskõlas 5. septembril 2017. aastal 

Apuulia keskkonnaameti avaldatud märkustega2; 

7. märgib siiski, et peaministri 29. septembri 2017. aasta dekreedis on asutuste, 

organisatsioonide ja ametiühingute märkuste isegi vaid osalise arvesse võtmise korral 

sätestatud muu hulgas järgmist: 

 – üleminekumeetmena kehtib kuni kavandatud meetmete lõppemiseni terase tootmisele 

6 miljoni tonni suurune aastane ülemmäär, tagamaks et keskkonnamõju, mis on praegu 

võrreldes möödunuga kahtlemata väiksem, saaks hoida praegusel tasemel ning Itaalia ja 

Euroopa kehtivate piirmäärade piirides, eelkõige seoses õhukvaliteediga vastavalt 

avaliku ja erasektori võrkude mõõtmistele Taranto piirkonnas;  

                                                 
1 Sellega seoses muudeti peaministri 29. septembri 2017. aasta dekreediga keskkonna- ja tervisekaitsemeetmete 

ja -tegevuste kava, mis oli heaks kiidetud ‘peaministri 14. märtsi 2014. aasta dekreediga, et tagada Tarantos 

asuvale äriühingule ILVA S.p.a. antud keskkonnakompleksloas sisalduvate ettekirjutuste täielik rakendamine. 
2 Vt joonealust märkust 1 lk 28 ja 5. juuli 2017. aasta teatist liikmetele seoses teabekogumismissiooniga, 

eelkõige punkte b ja c. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/09/30/229/sg/pdf
https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Ilva-in-Gazzetta-il-Piano-delle-misure-di-tutela-ambientale-/eece3034-ab81-411f-8637-7ec73daf3887
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 – paljude meetmete rakendamise tähtajaks on määratud 2023. aasta, mõnel juhul ka juba 

2018. aasta lõpp; nende hulka kuuluvad näiteks konveierlintide täielik sulgemine, 

hoonete täielik sulgemine, drenaažikanalite erisüvendustööd, ohtliku reovee käitlemine 

iga tehase vahetus läheduses, katete paigaldamine vanametalli hoiustamise aladele, 

koksiahje käsitlevad meetmed, paagutamiskäitisele uute filtrite paigaldamine ja tehases 

tekkinud jäätmete kogumite kõrvaldamine;  

 – AM Investco Italy võtab üle kõik erakorralise haldusmenetluse ajal käitistest asbesti 

eemaldamiseks kehtestatud kavade ja programmide kohustused, ilma et see piiraks 

Itaalia õiguses ette nähtud kohustusi; 

 – luuakse keskkonnakava rakendamist jälgiv alaline vaatluskeskus, mida juhivad ühiselt 

kõik asjakohased kesktasandi ja kohalikud institutsioonid ja asutused. 

Vaatlusdokumendid tehakse nende koostamise järel keskkonna- ning maastiku- ja 

merekaitse ministeeriumi ametlikul veebisaidil üldsusele vahetult kättesaadavaks1. Uus 

organ alustas tegevust 8. märtsil 2018 ning koostas olukorra kohta esialgse 

üksikasjaliku hinnangu, milles kirjeldas tööde edenemist erakorralisest halduskorrast 

ühisettevõttele AM Investco Italy ülemineku ajal; 

 – erakorraline haldur vastutab jätkuvalt valduste ohutuse tagamise tööde eest ning 

vajalike keskkonna parandamise ja taastamise tööde eest käitistes, mida ühisettevõttele 

AM Investco Italy üle ei kanta; 

8.  tunneb ennekõike heameelt asjaolu üle, et nagu nähtub alalise vaatluskeskuse 

tegevusest, on alustatud kaevandusparkide katmiseks vajalike ehitustöödega, mis 

peaksid kava kohaselt jõudma lõpule mineraalide pargis 2020. aasta esimestel kuudel ja 

fossiilide pargis vahetult pärast seda, seega varem, kui on ette nähtud peaministri 

2017. aasta septembri dekreedis;  

9. peab kiiduväärseks ka seda, et Itaalia valitsus, Apuulia maakond, Taranto omavalitsus ja 

muud sidusrühmad kaaluvad võimalust sõlmida ametlik kokkulepe – ja väljendab 

lootust positiivse tulemuse suhtes –, et tugevdada peaministri hiljutise dekreedi raames 

ette nähtud koostöökorda tervise- ja keskkonnakaitse parandamise nimel, võimaldades 

keskkonnakompleksloaga ette nähtud sekkumiste ja parandamismeetmete kiiremat 

elluviimist; 

10. kutsub konkurentsivaldkonna eest vastutavaid Euroopa Komisjoni talitusi üles esitama 

aruande, mis käsitleb ILVA omandamise järel ühisettevõtte AM Investco Italy poolt 

Arcelor Mittali võimaliku Euroopa teraseturgu valitseva seisundi hindamise menetluse 

ajakava ja tulemusi (toimik nr 8444)2, ja palub sellest tulenevalt Itaalia ametiasutustel 

täpsustada, kas ja mil määral rakendavad erakorralised haldurid, kelle volitusi on 

pikendatud, kuni kõnealuse menetluse lõpetamiseni uues keskkonnakompleksloa 

dekreedis ette nähtud meetmeid; 

11. taunib asjaolu, et olenemata sellest, et kokkulepet Apuulia maakonnaga ei saavutatud – 

viimane peatas tegelikult ENI Tempa Rossa maardlast pärineva toornafta 

ladustamiskoha ehitus- ja logistikaalaste muudatuste projekti heakskiitmise menetluse –, 

                                                 
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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kulus Taranto ENI rafineerimistehases 2016. aasta mais toimunud inspekteerimisest 

kuni lõpparuande avaldamiseni keskkonnaministeeriumi veebisaidil 2017. aasta juulis 

13 kuud; märgib, et selline viivitus näitab selgelt, et riiklikud, piirkondlikud ja 

kohalikud asutused, kes vastutavad keskkonna- ja tervisekontrolli eest, on üldsust 

halvasti ja vähe läbipaistvalt teavitanud asjakohaste dokumentide, näiteks Tempa Rossa 

ohutuse lõpparuande heakskiitmise menetlusest; 

12. palub Euroopa Komisjoni talitustel anda põhjalikku ajakohastatud teavet seoses 

viimaste teatistega liikmetele, mis on esitatud 28. veebruaril 2017 ja 30. juunil 2017. 

See peaks käsitlema lisaks puuduvale teabele ja andmetele, mille puudumine on 

ilmnenud mitmel juhul petitsioonide esitajate ja kodanikeühenduste ning ENI tehniliste 

ja haldusjuhtide esitatud asjaolude võrdlemise tulemusel – mõlemad asjaosalised 

osalesid 19. juulil 2017 toimunud kuulamisel –, ka uurimistoiminguid ja võetud 

meetmeid, nagu ENI-le 5. juulil 2017. aastal edastatud otsus; 

13. tunneb heameelt äriühinguga Arcelor Mittal läbirääkimiste jätkamise üle Itaalia 

valitsuse algatusel, et tagada ILVA ja selle allüksuste töötajatele töö ja piisav palgatase, 

kuid nõuab tungivalt, et pooled ületaksid dilemma töö ning tervise ja keskkonna vahel 

ning viiksid ellu keskkonna parandamise kava, mis vähendab ka terviseriske, nagu 

tehases toodetavast asbestist tulenev kopsuvähk; 

14. soovitab riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel asutustel ning ELi institutsioonidel 

valdkondades, kus kohaldatakse subsidiaarsuse põhimõtet, võtta arvesse kõige 

arenenumat ja keskkonnasäästlikumat Arcelor Mittali välja töötatud 

tööstustehnoloogiat, nagu käsnraua kasutamine terase toorainena, ja ühtlasi toetada, 

ergutada ja koordineerida algatusi, mille on pakkunud välja kodanikeühendused, 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning kohalikud üksused, kes on seotud 

põllumajandusturismi, traditsioonilise merega seonduva käsitöö ning spordi- ja 

kultuurivaldkonnaga; soovitab kõigil kohalikel sotsiaalvaldkonnas ja majanduses 

osalejatel ning piirkondlikel üksustel jätkata selliste piirkonnale omaste elukutsete 

arendamist, mis on Tarantole hädavajalikud, et ta saaks võtta uue suuna ja rajada 

tuleviku keskkonna, tervise ja elukvaliteedi ning linna ja selle elanike vajadustest 

lähtuvalt, tuginedes oma tuhandete aastate vanusele ajaloole; 

15.  nõuab hinnangu koostamist sellise täiendava majandusmudeli edendamiseks, mille 

aluseks on täielik taastuvenergia tootmine ja kasutamine ning Taranto piirkonna 

kultuuri-, turismi- ja põllumajandusliku toidutööstuse majandus- ja tootmissektori 

asjakohane edendamine, sest see võib aidata taastada tööhõivetaseme ning parandada 

sotsiaal-majanduslikke, tervise- ja keskkonnaalaseid tingimusi; 

16. leiab, et viimase võimalusena peab aastaid rahvatervist ja keskkonda tugevasti 

kahjustanud tõsiste probleemide lahendusena loobuma võimalikult kiiresti Taranto 

piirkonnas kasutusel olevatest saastavatest tööstusmudelitest; rõhutab, et keskkonna 

taastamine peab olema täielikult lõpule viidud ja kohe tuleks alustada olemasolevate 

käitiste tööstuslikku ümberkujundamist, rakendades majandusmudelit, milles 

keskendutakse taastuvenergia tootmisele ja kasutamisele ning kultuuri-, turismi- ja 

põllumajandusliku toidutööstuse edendamisele Taranto piirkonnas;  

17. nõuab riigi õiguskorras ette nähtud kahju hüvitamise skeemide kohaldamist ‒ ilma et 

see piiraks pankrotiõiguse eeskirjade rakendamist võlausaldajate nõuete rahuldamise 
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tagamiseks ‒, et tagada tekkinud kahju hüvitamine Taranto elanikele ning ILVA ja ENI 

tehaste töötajatele ning rahaline toetus inimestele, kellel on juba diagnoositud haigus, ja 

nende surma korral nende sugulastele; on seisukohal, et selle meetmega antaks 

asjaomastele isikutele rahalist toetust ning ühtlasi motiveeritaks äriühinguid vähendama 

oma tegevuse mõju keskkonnale, tervisele ja ohutusele. 
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