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Εισαγωγή και στόχος της αποστολής 

Η αποστολή εγκρίθηκε στις 15 Μαΐου 2017 από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου έπειτα από την απόφαση των συντονιστών της 22ας και 23ης Μαρτίου και η 

επίσκεψη προγραμματίστηκε να διεξαχθεί: από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου 2017. Η αποστολή 

έπρεπε να είχε διεξαχθεί την περίοδο 2-4 Νοεμβρίου 2016, αλλά αναβλήθηκε επειδή δεν είχε 

συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός τακτικών μελών της αντιπροσωπείας. 

Στόχος της αποστολής: η πραγματοποίηση συναντήσεων με τους συντάκτες των αναφορών, 

τους πολίτες της περιοχής και τις ΜΚΟ που τους στηρίζουν, καθώς και με τις εθνικές, 

περιφερειακές και τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων σχετικά με την 

προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία των εργαζομένων και του μόνιμου πληθυσμού· 

καθώς και η πραγματοποίηση συναντήσεων με τους διοικητικούς και τεχνικούς αρμόδιους 

των ILVA και ENI, των δύο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Τάραντα και στη 

γύρω περιοχή στον τομέα της χαλυβουργίας και στην παραγωγή και διανομή πετρελαίου και 

φυσικού αερίου αντιστοίχως. 

Η αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο διπλής ξενάγησης στις εγκαταστάσεις παραγωγής των ILVA 

και ENI, είχε ως στόχο να εντοπίσει τις κυριότερες διεργασίες που διεξάγονται επιτόπου και 

αποτελούν πηγή περιβαλλοντικής ρύπανσης, και οι οποίες συνεπάγονται κινδύνους για την 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων κα 

μελλοντικών κινδύνων που μπορούν να επιδεινώσουν τη συνολική κατάσταση στην 

εξεταζόμενη περιοχή. Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία πραγματοποίησε τις 

προγραμματισμένες ακροάσεις στο κυβερνητικό μέγαρο που είναι η έδρα της Νομαρχίας, 

προκειμένου να συγκεντρώσει, αφενός, τα απαιτούμενα πραγματικά και νομικά στοιχεία 

ώστε να αξιολογήσει τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που πρέπει να ληφθούν για την 

αποκατάσταση και την αναβάθμιση του εδάφους και τη σταδιακή ελαχιστοποίηση του 

περιβαλλοντικού αντίκτυπου και, αφετέρου, πληροφορίες σχετικά με όλες τις διαθέσιμες 

βιομηχανικές επιλογές για την εφαρμογή ενός μοντέλου ικανού να διασφαλίσει πλήρως την 

υγεία των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την 

κοινωνικοοικονομική ευημερία της περιφέρειας του Τάραντα. 
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Συνοπτική περιγραφή των συναντήσεων 

18 Ιουλίου 2017 (πρωί) 

Η αντιπροσωπεία προσήλθε στις 9.00 στις πύλες της ILVA, όπου την υποδέχθηκαν: ο κ. 

Antonio Bufalini, μηχανικός και συντονιστής επιχειρήσεων της μονάδας του Τάραντα· o κ. 

Sergio Palmisano, διευθυντής υγείας και ασφάλειας, ο οποίος παρουσίασε μια ολοκληρωμένη 

εικόνα των κινδύνων [χημικών, θερμικών, θορύβου, κυκλοφορίας τόσο οδικής (50 χλμ.) όσο 

και σιδηροδρομικής (200 χλμ.)]· o κ. Alessandro Labile, διευθυντής του τμήματος εργασιών 

για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Άδεια (ΑΙΑ) και το περιβάλλον· o κ. Salvatore De 

Felice, υπεύθυνος για το χυτήριο· o κ. Benedetto Valli, διευθυντής του ελασματουργείου· και 

ο κ. Nicola Nicoletti, έκτακτος συντονιστής διοίκησης. Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων 

ολοκληρώθηκε μπροστά σε μια τρισδιάστατη αναπαράσταση του τεράστιου εργοστασιακού 

χώρου (συνολικής επιφάνειας 15 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με μήκος 4,5 χλμ. και πλάτος 

3,5 χλμ.). Ο σκοπός της εξέτασης του μοντέλου ήταν, αφενός, να εξοικειωθούν τα μέλη με τα 

βασικά στάδια του λεγόμενου ολοκληρωμένου κύκλου παραγωγής ο οποίος ξεκινά από την 

εκφόρτωση των πρώτων υλών (σιδηρομεταλλεύματα και λιθάνθρακας) στην ανατολική 

πλατφόρμα (πρόβολοι αριθ. 2-4) και καταλήγει στον κατεργασμένο χάλυβα, και, αφετέρου, 

να εντοπίσουν τις διαφορετικές μονάδες παραγωγής του. 

 

Το αρχικό στάδιο περιλαμβάνει, μετά την εκφόρτωση των πρώτων υλών από τα πλοία (με 

προέλευση από τη Βραζιλία, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, τη Βόρεια Ευρώπη) στην 

ανατολική αποβάθρα, τη μεταφορά τους πάνω σε καλυμμένους μεταφορικούς ιμάντες και την 

αποθήκευσή τους σε μεγάλες υπαίθριες αποθήκες, τα λεγόμενα «μεταλλευτικά πάρκα».  

Το επόμενο στάδιο της ολοκληρωμένης παραγωγής συνίστανται στην παραγωγή οπτάνθρακα 

(μέσω απόσταξης ορυκτού άνθρακα) στις συνολικά 10 συστοιχίες καμίνων 

οπτανθρακοποίησης, εκ των οποίων οι 4 εξακολουθούν να βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία. 
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Ο χυτοσίδηρος και ο χάλυβας είναι κράματα που παράγονται σε υψικαμίνους1. Υπάρχουν 

πέντε υψικάμινοι, εκ των οποίων οι 3 (ήτοι οι υψικάμινοι 1, 2 και 4) σε λειτουργία, ενώ οι 

άλλες δύο παραμένουν ανενεργές. Μία από τις δύο τελευταίες, η υψικάμινος 5, είναι από τις 

μεγαλύτερες στην Ευρώπη και δεν λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2015 εν αναμονή 

παρεμβάσεων οικολογικοποίησης και εργασιών συντήρησης προκειμένου να συμμορφωθεί 

πλήρως με τις διατάξεις της Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Άδειας· η άλλη, η υψικάμινος 

3, πρόκειται να αποσυναρμολογηθεί γρήγορα, και τούτο θα επιτευχθεί θέτοντας σε πλήρη 

εφαρμογή μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος τα οποία 

περιλαμβάνουν και την απομάκρυνση και διάθεση του αμιάντου που αυτή περιέχει. Εκτός 

από τον χυτοσίδηρο, από τις υψικαμίνους παράγονται αέρια, τα οποία 

επαναχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (στις δύο μονάδες 

παραγωγής ενέργειας του εργοστασίου) και σκωρίας σε υγρή μορφή η οποία χρησιμοποιείται 

για την κατασκευή γυαλιού και τσιμέντου. 

Σήμερα υπάρχουν δύο χαλυβουργεία τα οποία κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια των δύο 

κυρίων σταδίων κατασκευής του συγκροτήματος: Η μονάδα εγκαινιάστηκε το 1964 και 

διπλασιάστηκε σε έκταση στις αρχές της δεκαετίας του 1970· περίπου το 70 % -80 % του 

τελικού προϊόντος που παράγει μεταφέρεται με πλοία από τις αποβάθρες του δυτικού 

τμήματος των εγκαταστάσεων στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά λιμάνια, στην Τουρκία, τη Βόρεια 

Αφρική και άλλους υπερπόντιους προορισμούς2. 

 

Κατά τη διάρκεια της αναγνωριστικής επίσκεψης στις εγκαταστάσεις, τα προαναφερθέντα 

διευθυντικά στελέχη (μαζί με τον κ. Carmine Lezza, τεχνικό διευθυντή των χώρων 

υγειονομικής ταφής) παρουσίασαν λεπτομερώς στα μέλη της αντιπροσωπείας ορισμένους 

από τους πλέον προβληματικούς χώρους του ολοκληρωμένου κύκλου παραγωγής. 

                                                 
1 Ο οπτάνθρακας μαζί με το συσσωμάτωμα (κόκκοι σιδήρου) χρησιμοποιείται ως χημικό αναγωγικό μέσο για 

την παραγωγή χυτοσιδήρου (κράμα σιδήρου και άνθρακα, με περιεκτικότητα σε άνθρακα μεταξύ 1,9 % και 5,5 

%). (Ο χάλυβας είναι το ίδιο κράμα αλλά με περιεκτικότητα σε άνθρακα μικρότερη του 2 %).  
2 Συγκεκριμένα, ο χυτοσίδηρος μεταφέρεται με βαγονέτα και στη συνέχεια εισάγεται σε μετατροπείς όπου 

διεξάγεται η διεργασία εξευγενισμού του με εμφύσηση οξυγόνου που ψεκάζεται από ψηλά. Το αποτέλεσμα 

είναι ένα κράμα φτωχό σε άνθρακα: τον υγρό χάλυβα, ο οποίος συλλέγεται σε περιέκτες, στερεοποιείται και 

χυτεύεται σε μηχανήματα συνεχούς χύτευσης. Συνολικά, υπάρχουν πέντε μηχανήματα συνεχούς χύτευσης στα 

δύο χαλυβουργεία.  

Το αποτέλεσμα είναι ένα ημικατεργασμένο προϊόν σε παραλληλεπίπεδο σχήμα πλάτους από 900 έως 

2000 χιλιοστά, μέγιστου πάχους 300 χιλιοστά και μέγιστου μήκους 11 μέτρα. Οι πυρακτωμένες ράβδοι 

υποβάλλονται στη συνέχεια σε θερμική επεξεργασία στο ελασματουργείο. Η θερμοκρασία του χάλυβα, που στο 

στάδιο αυτό είναι περίπου 1300 °C, μειώνεται στους 900 °C, αλλά η ταχεία ψύξη του αντισταθμίζεται από τη 

σύνθλιψη που υφίσταται στα έλαστρα θερμής έλασης (έως 1250°C, με περιστροφικούς κυλίνδρους που είναι 

τοποθετημένοι σε διαφορετική απόσταση, η οποία σταδιακά μειώνεται). Με τον τρόπο αυτό, η 

ημικατεργασμένη ράβδος μεγάλου πάχους συμπιέζεται μέσα από διαδοχικά στάδια για να λεπτύνει, έως ότου 

επιτευχθεί το απαιτούμενο πάχος· Το πάχος αυτό κυμαίνεται από 243 χιλιοστά μέχρι 1,5 χιλιοστό. 

Στα έλαστρα παράγονται είτε ταινίες που τυλίγονται υπό μορφή ρόλου, είτε ‘φύλλα’ (λαμαρίνα) μεγάλου 

σχετικά πάχους (χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι ελάστρων για αυτά τα δύο είδη: στον Τάραντα υπάρχουν 

2 έλαστρα θερμής έλασης για τις ταινίες και 1 έλαστρο για τις λαμαρίνες). Η λαμαρίνα μπορεί να πουληθεί για 

την κατασκευή πλοίων, πλατφορμών πετρελαίου και λοιπές χρήσεις ή να αποσταλεί στις μονάδες σωληνουργίας 

του εργοστασίου· Το εργοστάσιο διαθέτει τρεις 3 μονάδες σωληνουργίας, εκ των οποίων η μία παράγει σωλήνες 

με αντιστασική σύμφυση (ERW - electric resistance welding - συγκόλληση με ηλεκτρική αντίσταση) απευθείας 

από τις θερμές λαμαρίνες.  

Τα προϊόντα έλασης μπορούν να επενδυθούν με ψευδάργυρο (σε εγκαταστάσεις θερμής ή ψυχρής 

επιψευδαργύρωσης)· εκτός από τον Τάραντα, η εταιρεία έχει στην κατοχή της και δύο μονάδες 

επιψευδαργύρωσης στη Γένοβα και μία στην περιοχή Novi Ligure οι οποίες, συνολικά, απασχολούν περίπου 

3.000 εργαζομένους. Μέσω της αύξησης της αντοχής τους στην οξείδωση και τη διάβρωση, τα προϊόντα αυτά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλους τομείς, από τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές μέχρι τα αυτοκίνητα. 
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 Ο χώρος χειρισμού της υψικαμίνου 1: εκσυγχρονίστηκε τον Αύγουστο του 2015 με 

χρηματοδοτική παρέμβαση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ· έχει αυτόματη λειτουργία 

και οι χειριστές της υψικαμίνου παρεμβαίνουν, με εξαίρεση ορισμένους χειρισμούς 

χύτευσης, μόνο σε περίπτωση βλάβης· 

 Πανοραμική άποψη των δύο μεγαλύτερων μεταλλευτικών πάρκων (για 

σιδηρομεταλλεύματα και λιθάνθρακα) με τη λειτουργία ψεκαστήρα για τη μείωση των 

αιωρούμενων σωματιδίων (στο πλαίσιο αυτόματου συστήματος ψεκασμού των σωρών 

από ύψος, όπως προβλέπεται στο περιβαλλοντικό σχέδιο, ο οποίος είναι 

προσαρμοσμένος σε ένα σύστημα μέτρησης της ταχύτητας του ανέμου έτσι ώστε, 

μόλις αυτή υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο, οι κρουνοί να τίθενται αυτόματα σε 

λειτουργία)· 

 Η πορεία μιας ράβδου στο δεύτερο έλαστρο για την παραγωγή ταινιών (μήκους 

1,5 χλμ. με χειρισμό 8 ατόμων, παρήγαγε το 2007 6 εκατ. τόνους), ακολουθούμενη από 

το όχημα μεταφοράς που εξυπηρετεί τις καμίνους αναθέρμανσης στο έλαστρο τελικής 

επεξεργασίας. Έξι πάγκοι εκχόνδρισης πραγματοποιούν τη σταδιακή μείωση του 

πάχους, ενώ σε κάθε πέρασμα η ταινία επιμηκύνεται (ενίοτε πέραν του ενός χλμ.) και 

αυξάνεται η ταχύτητα ερπυσμού· με τον τρόπο αυτό η ράβδος, το πάχος της οποίας 

έχει μειωθεί στα 40 χιλιοστά, περνά με ταχύτητα διαδοχικά από 7 πάγκους τελικής 

επεξεργασίας, όπου σφυρηλατείται όπως στο σιδηρουργείο του Vulcano, στη συνέχεια 

ψύχεται και τελικά τυλίγεται σε ταινία, έτοιμη για πώληση ή για ψυχρή έλαση· 

 Τα λατομεία ασβεστόλιθου, με πλήρως καλυμμένα τα μεταλλευτικά τους πάρκα, και με 

υπαίθριους χώρους υγειονομικής ταφής επικίνδυνων και μη απόβλητων· πρόκειται για 

απόβλητα που παράγονται εντός του εργοστασίου και τα οποία, δεδομένου ότι δεν 

είναι βιολογικά, είναι ακατάλληλα για την παραγωγή βιοαερίου· παρόλα αυτά, για 

κάποια ανεξήγητη γραφειοκρατική αιτία, όταν επρόκειτο να χορηγηθεί η άδεια για τη 

λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής, η επαρχία του Τάραντα υποχρέωσε την 

ILVA να εγκαταστήσει μονάδα παραγωγής βιοαερίου, η οποία ωστόσο παρέμεινε 

εντελώς ανενεργή. 

Η επιτόπια συνοπτική περιγραφή των εγκαταστάσεων εμπλουτίστηκε από μια σειρά 

πληροφοριών που παρείχαν οι τεχνικοί της ILVA, με δική τους πρωτοβουλία ή απαντώντας σε 

ερωτήσεις της αντιπροσωπείας. Μεταξύ των σημαντικότερων πληροφοριών ήταν εκείνες που 

αφορούν απαιτήσεις περιβαλλοντικού σχεδιασμού: 

 Στο στάδιο εκφόρτωσης των πρώτων υλών, εκτός από τους κλειστούς οικολογικούς 

κάδους που προβλέπονται βάσει του περιβαλλοντικού σχεδίου (ΑΙΑ), η ILVA έχει 

εισαγάγει έναν νέο εκφορτωτή (CSU 1 Continuous Ship Unloader) ο οποίος καθιστά 

δυνατή τη μεταφορά των υλικών από το κύτος του σκάφους έως τους μεταφορικούς 

ιμάντες που ενώνουν την αποβάθρα με το εργοστάσιο, χωρίς διαρροή στο περιβάλλον· 

 Στο επόμενο στάδιο της μεταφοράς των μεταλλευμάτων από τις αποβάθρες στον χώρο 

των πάρκων, βρίσκεται σε εξέλιξη η πλήρης κάλυψη των μεταφορικών ιμάντων και το 

κλείσιμο των σημείων διαλογής προκειμένου να αποφεύγεται η διασπορά των 

αιωρούμενων σωματιδίων λόγω του ανέμου (τον Απρίλιο του 2017 ολοκληρώθηκε η 

κάλυψη 38,6 χλμ. ιμάντων – σε συνολικό μήκος 59 χλμ., δηλαδή περίπου το 65 % της 

συνολικής παρέμβασης που προβλέπεται από την ΑΙΑ)· 

 Η πιο σημαντική παρέμβαση που προβλέπεται από το περιβαλλοντικό σχέδιο το οποίο 

παρουσίασε η ανάδοχος εταιρεία Am Investco Italy, (85 % Arcelor Mittal, 15 % 
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Marcegaglia) που αγόρασε την ILVA από την έκτακτη διοίκηση, αφορά την 

αποσυναρμολόγηση της υψικαμίνου 3. Η εταιρεία συμπεριέλαβε στην εν λόγω 

παρέμβαση την απορρύπανση του υπεδάφους. Οι τρεις υψικάμινοι που λειτουργούν επί 

του παρόντος συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του περιβαλλοντικού σχεδίου (βλ. 

κατωτέρω). 

 Στα χαλυβουργεία προβλέπεται η δημιουργία ενός συστήματος 

αναρρόφησης/απορρόφησης σωματιδίων από την οροφή των υπόστεγων, με 

απαγωγούς που καλύπτουν τους μετατροπείς και με φιλτρόσακκους, μήκους 20 

μέτρων, για την παγίδευση των καπνών, καθώς και με υφασμάτινα φίλτρα με 

χωρητικότητα αναρρόφησης ίση με 3,3 εκατομμύρια κυβικών μέτρων ανά ώρα (m3/h)· 

 Η κάλυψη των μεγαλύτερων μεταλλευτικών πάρκων σε μια επιφάνεια 500 m x 700 m 

(όπως αναφέρεται στην απαίτηση αριθ. 1 της επικαιροποιημένης ΑΙΑ1, που 

περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο του αγοραστή) προβλέπει μια επιβλητική 

κατασκευή με δύο καμάρες (όπως τα υπόστεγα για τα αεροσκάφη), διαστάσεων 

περίπου 700 m x 520 m x 80 m (ένας τοίχος ύψους 80 μέτρα, όσο και ένα κτίριο 25 

ορόφων), η οποία θα ανεγερθεί πλησίον της συνοικίας Tamburi· είναι ένα επιπλέον 

μέτρο, πέραν των δενδρόφυτων –δηλαδή οικολογικών– λόφων και της Αππίας οδού, 

που ήδη λειτουργούν ως «προπέτασμα» για την κατοικημένη περιοχή. Ακόμα και τα 

μικρότερα μεταλλευτικά πάρκα (παραγωγής σκωρίας και συσσωματώματος στο βόρειο 

και νότιο τμήμα) θα καλυφθούν, όπως τα 2 μεγάλα μεταλλευτικά πάρκα ασβεστόλιθου 

στην περιοχή των λατομείων (δήμος Statte), τα οποία έχουν ήδη καλυφθεί. 

 Το περιβαλλοντικό σχέδιο του 2014, το οποίο εγκρίθηκε βάσει διατάγματος του 

προέδρου του υπουργικού συμβουλίου της Ιταλικής Δημοκρατίας, της 14/03/2014, 

προβλέπει τη διαβροχή των συσσωματωμάτων των πρώτων υλών, μέσω των 

λεγόμενων fog-cannons προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος διασποράς των 

σωματιδίων έως ότου καλυφθούν τα πάρκα. Σε συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με την 

ανάκτηση του ύδατος, η ILVA επισημαίνει πως, δεδομένου ότι το κατώτερο στρώμα 

αποτελείται από παχιά στρώση αργίλου, το ύδωρ δεν διεισδύει σε αυτό και η ποσότητα 

που δεν εξατμίζεται ανακτάται σε ειδικές δεξαμενές καθίζησης. Μία ακόμα σημαντική 

διευκρίνιση αφορά το σχέδιο χαρακτηρισμού του χώρου των πάρκων (για την 

αποκατάσταση της περιβαλλοντικής μόλυνσης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τις 

παρεμβάσεις ασφάλειας και/ή εξυγίανσης του εργοστασίου): αυτό έχει ήδη 

ολοκληρωθεί και, όπως φαίνεται, έχει παράσχει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

 Οι χώροι υγειονομικής ταφής βρίσκονται εντός της περιμέτρου των χώρων που έχουν 

μεταβιβαστεί στην ανάδοχο εταιρεία· ωστόσο, η ILVA παρέλειψε να απαντήσει σε 

ερώτηση σχετικά με νέες έρευνες των τακτικών δικαστηρίων όσον αφορά την 

απόρριψη μη εγκεκριμένων επικίνδυνων αποβλήτων, έρευνες για τις οποίες είχαν 

ενημερωθεί ορισμένοι συντάκτες αναφορών. Σε ερώτηση σχετικά με τις δυνάμεις 

ασφαλείας που φρουρούν τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, η ILVA απάντησε ότι, 

πέραν των 120 εσωτερικών φρουρών, οι εξωτερικές αστυνομικές δυνάμεις, με τη 

συνδρομή της βιντεοεπιτήρησης, είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο 

παράνομης εισόδου σε μια περιοχή η έκταση της οποίας είναι δυόμισι φορές 

μεγαλύτερη από την πόλη του Τάραντα. 

 

                                                 
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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Στις ερωτήσεις της αντιπροσωπείας σχετικά με την παροχή περισσότερων λεπτομερειών όσον 

αφορά το χρονοδιάγραμμα εξυγίανσης και αποσυναρμολόγησης της υψικαμίνου 3, η 

Διεύθυνση απάντησε τα ακόλουθα: 

 δεν πρόκειται απλώς για συμβατική παρέμβαση· πρόκειται για μια ουσιαστική 

παρέμβαση απορρύπανσης που αφορά το σύνολο των εγκαταστάσεων· 

 η υψικάμινος 3, στο κέντρο των εγκαταστάσεων χυτοσιδήρου, πρέπει να καταστεί 

ασφαλής· μολονότι δεν τροφοδοτείται πλέον με πρώτη ύλη για την παραγωγή 

χυτοσιδήρου, πρέπει να διατηρηθεί σε κατάσταση αδράνειας, με φραγμένες 

σωληνώσεις οι οποίες όμως εξακολουθούν να συνδέονται με το δίκτυο· 

 το σύστημα σωληνώσεων πρέπει να καθαριστεί, για παράδειγμα από υπολείμματα 

αμίαντου· 

 μετά την αποκατάσταση, το έργο παρέμβασης θα κατατμηθεί σε τμήματα βάσει 

των προδιαγραφών που προβλέπονται για τις συμβάσεις έργων 

αποσυναρμολόγησης· 

 ο διαγωνισμός για την ανάθεση των εργασιών βρίσκεται σε εξέλιξη και σε πολύ 

προχωρημένο στάδιο. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, η κυβέρνηση όφειλε να 

εγκρίνει τις τροποποιήσεις του περιβαλλοντικού σχεδίου που υπέβαλε η εταιρεία 

Arcelor Mittal, βάσει διατάγματος του προέδρου του υπουργικού συμβουλίου της 

Ιταλικής Δημοκρατίας, ώστε από την 1η Οκτωβρίου να επιταχυνθεί η πορεία 

υλοποίησης· 

 η τεχνική εκτίμηση των εργασιών για την πλήρη αποσυναρμολόγηση ισχύει για 18 

μήνες, εφόσον ξεκινήσουν οι εργασίες την 1η Οκτωβρίου 2017· 

 όσον αφορά τον απαιτούμενο χρόνο για την κάλυψη των πάρκων, η ανάδοχος 

εταιρεία εκτιμά ότι ανέρχεται σε 24 μήνες από τη στιγμή που θα λάβει την έγκριση 

για τη διεξαγωγή των εργασιών. 

Η πρόεδρος WIKSTRÖM τόνισε, εξ ονόματος της αντιπροσωπείας, ότι η εξαιρετική 

πολυπλοκότητα και η μεγάλη διάρκεια της περιγραφόμενης διαδικασίας φαίνεται ότι μάλλον 

αγνοούν το μεγάλο κόστος σε ανθρώπινη ταλαιπωρία εξαιτίας των δεινών που υφίστανται 

εδώ και περισσότερα από δέκα έτη οι κάτοικοι των γύρω περιοχών (το 2007 υποβλήθηκε η 

πρώτη αναφορά σχετικά με τα ανησυχητικά επίπεδα διοξινών). 

Η απάντηση που δόθηκε από τους τεχνικούς της ILVA ήταν η εξής: 

 Επί του παρόντος, το εργοστάσιο συμμορφώνεται πλήρως με την ευρωπαϊκή και 

την ιταλική νομοθεσία βάσει των στοιχείων που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές 

ελέγχου, όπως ο ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - 

Περιφερειακός Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος), μολονότι ενδέχεται 

κατά τη διάρκεια των ελέγχων να εκδηλωθεί κάποια βλάβη στο πλαίσιο της 

συνήθους διαχείρισης. 

 Η ΑΙΑ προβλέπει τη διαχείριση ασυνήθιστων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 

όπως ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε τη χαλυβουργία ILVA στις 28 Νοεμβρίου 

2012, ο οποίος, μολονότι δεν προξένησε βλάβες στην υψικάμινο 3, συνέβαλε στην 

απόφαση σχετικά με την αποσυναρμολόγησή της. 

 Η παρέμβαση απορρύπανσης προχωρά σε βάθος, στο υπέδαφος της υψικαμίνου 3, 

και περιλαμβάνει τη διάθεση αποβλήτων που συσσωρεύτηκαν επί σειρά ετών 
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(όπως οι στρωτήρες των σιδηροτροχιών που αφαιρέθηκαν το 2009 ή τα εκτός 

χρήσης ελαστικά). 

 Η κατάσταση, τα τελευταία 10 έτη, δεν είναι πλέον στάσιμη. Εδώ και περίπου 4 

έτη, μετά την έκδοση του διατάγματος του Προέδρου του υπουργικού συμβουλίου 

της Ιταλικής Δημοκρατίας στις 14 Μαρτίου 2014, βρίσκεται σε εξέλιξη η 

εφαρμογή του περιβαλλοντικού σχεδίου με παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται 

(έστω και με κάποια καθυστέρηση) με περιορισμένους οικονομικούς πόρους (η 

εταιρεία καταγράφει κάθε χρόνο ζημία). 

 Οι έκτακτοι επίτροποι κατόρθωσαν, χάρη σε μια συμφωνία με την οικογένεια Riva 

(πρώην ιδιοκτήτες και υπαίτιοι για τη ρύπανση), να εισπράξουν ποσά ύψους πάνω 

από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ως αποζημίωση για τις περιβαλλοντικές ζημίες. Το 

ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για να επισπευσθούν οι παρεμβάσεις εξυγίανσης που 

θα ωφελήσουν ολόκληρη την κοινότητα του Τάραντα. 

 Οι συνολικοί πόροι που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων του 

περιβαλλοντικού σχεδίου, ανέρχονται σε περισσότερα από 2,3 δισεκατομμύρια 

ευρώ (χάρη στην προαναφερθείσα συμφωνία, 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ θα 

καλύψει η ανάδοχος εταιρεία και περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα 

καλύψει η έκτακτη διοίκηση). Μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας, συντρέχουν όλες οι 

προϋποθέσεις ώστε να αποφέρουν, εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας, 

σημαντικά οφέλη. 

 Το Ιταλικό Κοινοβούλιο εισήγαγε νομοθετική τροποποίηση βάσει της οποίας 

παρατείνεται η περίοδος παρακολούθησης από τους έκτακτους επίτροπους έως το 

2024 (για να συμπίπτει με τη λήξη ισχύος του βιομηχανικού σχεδίου). Με το μέτρο 

αυτό παρέχεται η εγγύηση ότι η νέα ανάδοχος εταιρεία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις 

που ανέλαβε σχετικά με την πραγματοποίηση των συμφωνηθεισών επενδύσεων 

αλλιώς θα παραιτηθεί της ιδιοκτησίας. 

Η αντιπροσωπεία αμφισβήτησε επίσης τη δήλωση περί πλήρους συμμόρφωσης των 

εγκαταστάσεων με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αναφερόμενη στην τελευταία έκθεση του 

Ιδρύματος ISPRA (Ανώτατο ίδρυμα για την περιβαλλοντική έρευνα και την προστασία του 

περιβάλλοντος) η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2017, σύμφωνα με την οποία δεν 

πληρούνται όλες οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας ΑΙΑ (η διοίκηση της 

ILVA αντέταξε ότι το έγγραφο επιβεβαιώνει ότι έχει εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του 

κατώτατου ορίου του 80 %). Μέλη της αντιπροσωπείας εξέφρασαν επιπλέον φόβους όσον 

αφορά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την πλήρη κάλυψη των μεταλλευτικών 

πάρκων, η οποία αναβάλλεται επί σειρά ετών με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των γειτονικών 

περιοχών να είναι συνεχώς εκτεθειμένοι στα βλαβερά σωματίδια κατά τις ημέρες που πνέει 

άνεμος, μία κατάσταση της οποίας τις επιπτώσεις διαπίστωσαν ιδίοις όμμασι τα μέλη της 

αντιπροσωπείας. 

Η αντιπροσωπεία έθεσε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχουν άλλες επιλογές 

επαναπροσανατολισμού της παραγωγής όπως, χρήση αποβλήτων σύμφωνα με το μοντέλο της 

κυκλικής οικονομίας, ή συνολική μετατροπή των εγκαταστάσεων προς βιώσιμες πηγές 

ενέργειας για την καλύτερη εναρμόνιση της σχέσης εργασία-υγεία και περιβάλλον, 

αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Η διοίκηση της ILVA απάντησε με 

ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα. 
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Απέρριψε τη ριζοσπαστική λύση της παύσης παραγωγής χάλυβα, επισήμανε όμως την 

πρόθεση της ανάδοχης εταιρείας να δοκιμάσει και στον Τάραντα τη νέα τεχνολογία άμεσης 

αναγωγής για την παραγωγή σπογγώδους σιδήρου, βασικότερος παραγωγός του οποίου 

παγκοσμίως είναι η εταιρεία Arcelor Mittal. Η Arcelor Mittal διατηρεί το μοναδικό 

εργοστάσιο στην Ευρώπη (στη Γάνδη, Βέλγιο), όπου ως πρώτη ύλη επεξεργασίας 

χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο στη θέση του λιθάνθρακα. Το υψηλό όμως κόστος 

παραγωγής έχει αποθαρρύνει την υιοθέτηση αυτής της επεξεργασίας σε άλλη μονάδα. 

Ωστόσο, στον τομέα αυτό, η συγκεκριμένη εταιρεία σχεδιάζει να δημιουργήσει στον Τάραντα 

ερευνητικό κέντρο (διαθέτοντας 30 εκατομμύρια ευρώ για την πρόσληψη 250 μηχανικών). 

Όσον αφορά την κυκλική οικονομία, η ILVA την εφαρμόζει στα λατομεία ασβεστόλιθου, 

όπου το εξορυσσόμενο υλικό επαναχρησιμοποιείται στο στάδιο της συσσωμάτωσης/σύνθεσης 

ή μετατρέπεται σε ασβέστη μέσα σε εσωτερικούς κλιβάνους, ενώ η σκωρία διοχετεύεται ξανά 

στο λατομείο με τη μορφή ανθρακικού ασβεστίου απαλλαγμένου από σίδηρο. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η ILVA απασχολεί 11.000 άτομα ενώ άλλα 3.000 απασχολεί ο 

ευρύτερος κλάδος, και όλοι προέρχονται από την περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις, όπου 

και διαμένουν. 

 

18 Ιουλίου 2017 (απογευματινή συνεδρία) 

 

Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε στο κυβερνητικό μέγαρο ο Νομάρχης, Donato Cafagna, ο 

οποίος ενημέρωσε τα μέλη της για την ύπαρξη μόνιμης ομάδας διαβούλευσης, 

αποτελούμενης από εκπροσώπους της πολιτείας, της περιφέρειας και των τοπικών αρχών με 

στόχο την αναζωογόνηση της περιοχής του Τάραντα όσον αφορά το περιβάλλον, τη 

βιομηχανική ανάπτυξη και την αναβάθμιση και εξυγίανση της περιοχής. Ο πρώτος γύρος 

ακροάσεων ξεκίνησε με τις παρεμβάσεις δύο τεχνικών εμπειρογνωμόνων του ISPRA (Istituto 

nazionale di Protezione e Ricerca ambientale - Εθνικό ίδρυμα για την περιβαλλοντική έρευνα 

και την προστασία του περιβάλλοντος). Οι δύο εμπειρογνώμονες βρίσκονταν στον Τάραντα 

για τη διενέργεια τακτικής επιθεώρησης (στο πλαίσιο που θεσπίστηκε βάσει της οδηγίας 

2010/75/ΕΕ, η οποία αναμόρφωσε το σύστημα έκδοσης ολοκληρωμένων αδειών για τον 

έλεγχο των βιομηχανικών εκπομπών). 

 

Ο Mario Cirillo παρουσίασε το εθνικό σύστημα δικτύου για την προστασία του 

περιβάλλοντος (Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, SNPA), το οποίο 

δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2016 και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2017. Το 

ISPRA συνεργάζεται με περιφερειακούς οργανισμούς περιβάλλοντος, όπως ο ARPA 

Απουλίας, από κοινού με τον οποίον αποτελούν τις δύο πλευρές του τριγώνου που 

συμπληρώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο αρμόδιος επί της ουσίας φορέας. Ο 

Gaetano Battistella, αρμόδιος για τις επιθεωρήσεις περιβαλλοντικού ελέγχου, αναφέρθηκε 

εκτενώς στις τακτικές επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται σε τριμηνιαία βάση στις 

εγκαταστάσεις της ILVA. Παράδειγμα αποτελεί η επιθεώρηση που είχε προγραμματιστεί για 

τις επόμενες 3 ημέρες, βάσει περιοδικής έκθεσης του διαχειριστή επικαιροποίησης σχετικά με 

την επιτόπια εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ), οι οποίες 

περιλαμβάνονται στα έγγραφα αναφοράς που καταρτίζει το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) 

της Σεβίλλης. Το ISPRA διενεργεί, κατά κανόνα, ελέγχους αφού συμφωνήσει με την ILVA 

σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής των ελέγχων. Ωστόσο, σε περίπτωση σοβαρών 

περιστατικών ή δυσλειτουργιών, το ISPRA μπορεί να προβεί σε επιθεωρήσεις που δεν έχουν 

συμφωνηθεί με τη διοίκηση. Το λεπτομερές αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής των ελέγχων 

δεν προσδιορίζονται στην ενημέρωση προς την ILVA. Το ISPRA διατηρεί τη δυνατότητα να 



 

PE610.868v04-00 10/44 CR\1151674EL.docx 

EL 

προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και επί καταστάσεων για τις οποίες δεν έχει υπάρξει 

καταγγελία. 

Μεταξύ των ερωτήσεων που έθεσε η αντιπροσωπεία, μετά την πρωινή αναγνωριστική 

επίσκεψη στον χώρο των εγκαταστάσεων, η πλέον επίμαχη αφορά την εικόνα της ILVA ως 

κολοσσού στον τομέα του χάλυβα, ο οποίος όμως στέκεται σε πόδια από πηλό, ένα πρότυπο 

βαριάς βιομηχανίας παλαιού τύπου. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του ISPRA, 

πρόκειται για μια μονάδα που σταδιακά απελευθερώνεται από τις παλαιές τεχνολογίες 

προκειμένου να εφαρμόσει νέες, με στόχο τη μείωση της κατασπατάλησης των φυσικών 

πόρων και της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Πρόκειται ωστόσο για μια αργή διαδικασία που 

απαιτεί επενδύσεις αλλά, πρωτίστως, χρόνο. 

Η αντιπροσωπεία υπενθύμισε ότι και πριν από δύο έτη η κάλυψη των μεταλλευτικών πάρκων 

είχε θεωρηθεί ως έργο που έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί. Επικαλούμενη την τελευταία 

έκθεση του ISPRA σύμφωνα με την οποία δεν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις της ΑΙΑ, 

προβάλλει το ζήτημα ενδεχόμενης ανάκλησης της άδειας και της παύσης λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων (όπως προβλέπεται στο άρθρο 29θ παράγραφος 9 στοιχείο γ) της Ενιαίας 

Περιβαλλοντικής Πράξης1). Ζητεί επίσης διευκρινίσεις σχετικά με την έκθεση αναφοράς 

(όπως προβλέπεται από την οδηγία 2010/75/ΕΕ ως βασικό εργαλείο για τη χορήγηση ή 

αναπροσαρμογή της ΑΙΑ2). 

Ο κ. Battistelli χαρακτηρίζει εσφαλμένη την πηγή σχετικά με έκθεση που δημοσίευσε το 

ISPRA τον Μάιο του 2017 (όπως έκανε ήδη το πρωί η ILVA), παραθέτει μια σειρά ελέγχων 

(18 πρωτόκολλα) που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και διευκρινίζει ότι η έκθεση αναφοράς 

αποτυπώνει μόνο τις σχετικές και επικίνδυνες ρυπογόνες ουσίες, αλλά δεν εξετάζει σε βάθος 

την κατάσταση του εδάφους στο οποίο εντοπίζεται η ρύπανση (και για περισσότερες 

λεπτομέρειες παραπέμπει στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος: 

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

 

Πράγματι, οι σημερινές επιστημονικές γνώσεις σε αυτόν τον τομέα είναι ανεπαρκείς για τη 

διερεύνηση των μετατοπίσεων ρυπογόνων ουσιών στους υδροφόρους ορίζοντες. Κάνει επίσης 

αναφορά στα πρακτικά επιθεωρήσεων, τα πορίσματα των οποίων μπορούν να οδηγήσουν σε 

διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις εάν η διοίκηση δεν αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που 

διαπιστώθηκαν σε προηγούμενο έλεγχο. Όσον αφορά τις αιτιάσεις ότι με τα 10 διατάγματα 

για τη διάσωση της ILVA (salva-ILVA - το τελευταίο μάλιστα με ημερομηνία 9 Ιουνίου 2016) 

επετράπη στην εταιρεία να εκπληρώσει μόνο το 80 % των απαιτήσεων της ΑΙΑ και να μην 

                                                 
1 Νομοθετικό διάταγμα αριθ.152/2006 – «Ενιαία Περιβαλλοντική Πράξη» – Άρθρο 29(i) (9γ), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7(9) του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 46/2014. επίσης τις ακόλουθες 

σημειώσεις από τον δικτυακό τόπο του MATTM (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Προστασίας των Φυσικών και 

Θαλάσσιων Πόρων) 

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx Τεκμηρίωση για την εταιρεία ILVA S.p.A. στον Τάραντα, η οποία 

αναγνωρίζεται ως επιχείρηση εθνικού στρατηγικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 61 

της 4ης Ιουνίου 2013 (μετατράπηκε τροποποιημένο στον νόμο αριθ. 89 της 3ης Αυγούστου 2013) και νομοθετικό 

διάταγμα αριθ. 101 της 31ης Αυγούστου 2013, το Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιούργησε τον συγκεκριμένο χώρο 

προκειμένου να διευκολυνθεί και να προωθηθεί η ενημέρωση και η συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία 

χορήγησης, ανανέωσης, επανεξέτασης και επικαιροποίησης της Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Άδειας (ΑΙΑ), 

σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης του Aarhus και βάσει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 

152/2006. Ειδικότερα, εκτός από τα βασικά έγγραφα σχετικά με τις εν εξελίξει διαδικασίες χορήγησης, ανανέωσης, 

επανεξέτασης και επικαιροποίησης της ΑΙΑ, δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και εκείνα που αφορούν τις διαδικασίες 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης, όπως προβλέπονται βάσει των μέτρων που έχουν θεσπιστεί. 
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις βασικές εκθέσεις βάσει του άρθρου 

22 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (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
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','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
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συμμορφωθεί με το υπολειπόμενο 20 % (στο οποίο περιέχεται και η απαίτηση αριθ. 1 που 

αφορά την κάλυψη των μεταλλευτικών πάρκων), οι τεχνικοί του ISPRA οχυρώνονται πίσω 

από τη φράση: ubi major, minor cessat (το μείζον – δηλαδή, στην περίπτωση αυτή, η πολιτική 

σκοπιμότητα – υπερισχύει του ελάσσονος). Όσον αφορά τις επικριτικές παρατηρήσεις της 

προέδρου Wikström σχετικά με την αδιαφορία που επιδεικνύει η ILVA για την ποιότητα της 

ζωής ή για τη δαμόκλειο σπάθη που κρέμεται πάνω από τη ζωή των κατοίκων των γειτονικών 

περιοχών, η άποψη του τεχνικού είναι ότι η ILVA δεν είναι παρά μία μονάδα ενός 

βιομηχανικού πάρκου με περίπου 160 παλαιές μονάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 

εθνικό επίπεδο (90 θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, 60 χημικές βιομηχανίες, 12 διυλιστήρια και μία 

μονάδα παραγωγής χάλυβα) και τελούν υπό την εποπτεία του ISPRA, δεδομένου ότι 

αποτελούν σημεία κρίσιμης σημασίας για το περιβάλλον και, παράλληλα, βρίσκονται σε 

στρατηγική θέση ως κόμβοι παροχής δημόσιων υπηρεσιών και δεξαμενές θέσεων εργασίας. Η 

παρούσα φάση μετάβασης από την έκτακτη διοίκηση στην πολυεθνική χάλυβα Arcelor Mittal 

θα έχει επιπτώσεις στην ανάκαμψη της παραγωγής η οποία επί του παρόντος έχει περιοριστεί 

σε 6 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Ωστόσο, δεν μπορεί να αλλάξει τις προδιαγραφές που 

προβλέπονται στο προϋπάρχον περιβαλλοντικό σχέδιο, βάσει του οποίου εξακολουθούν να 

παραμένουν δεσμευτικές όλες οι απαιτήσεις αδειοδότησης· εκτός εάν ο νέος ιδιοκτήτης 

υιοθετήσει τη θετική οπτική της ανακατασκευής, δρομολογώντας εκ νέου τη διαδικασία 

αδειοδότησης, που όμως, ακόμα και στην περίπτωση αυτή, θα δεσμεύεται από τις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις μιας νέας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής άδειας (ΑΙΑ). 

 

Η Vera Corbelli, η οποία τα τελευταία 3 έτη εκτελεί χρέη κυβερνητικής επιτρόπου για τις 

επείγουσες παρεμβάσεις εξυγίανσης της περιοχής του Τάραντα, εξήγησε ότι η εντολή της 

καλύπτει ένα φυσικό περιβαλλοντικό σύστημα πολύ ευρύτερο από τα βιομηχανικά όρια της 

ILVA (117 τ.χλμ., εκ των οποίων 44 τ.χλμ. ξηράς και 73 τ.χλμ. θάλασσας). Έκανε σύντομη 

παρουσίαση της αξιολόγησης των παρεμβάσεων προτεραιότητας οι οποίες στοχεύουν σε 4 

χώρους ζωτικής σημασίας των αστικών και προαστιακών περιοχών που εντάσσονται στη 

βιομηχανική περιοχή η οποία έλαβε τον χαρακτηρισμό της τοποθεσίας εθνικού 

ενδιαφέροντος, μία αξιολόγηση η οποία οδήγησε στην εφαρμογή ενός προγράμματος 

αναζωογόνησης σε ευρύ φάσμα πληθυσμού και εδαφικών ζωνών που καλύπτει διάφορες 

ηλικίες και εκτείνεται από την ανασυγκρότηση και την αναδιάρθρωση των σχολείων έως την 

αποκατάσταση του νεκροταφείου στη συνοικία Tamburi, ή σε μεικτές περιοχές στεριάς και 

θάλασσας (από τον λιμένα και τον πρώην χώρο υγειονομικής ταφής στη βιομηχανική ζώνη 

του δήμου Statte έως την προστασία του συνόλου του οικοσυστήματος της Μικρής 

Θάλασσας και την αποκατάσταση του βυθού). Η προσέγγιση του προγράμματος είναι να 

συνδυάζει την επιστήμη και την τεχνολογία με τον πολιτισμό. Αυτό εφαρμόζεται στη δράση 

για την περιβαλλοντική ανάπλαση της Μικρής Θάλασσας που θα διαφυλάξει το θαλάσσιο 

DNA του Τάραντα, δράση η οποία αφενός αποσκοπεί στη μείωση των επιπέδων ρύπανσης και 

αφετέρου στην προστασία της βιοκοινότητας. Οι δράσεις περιλαμβάνουν καταγραφή των 

εκφορτώσεων και κατάργησή τους κατά 50 % , απομάκρυνση από τον βυθό ογκωδών 

απορριμμάτων κάθε είδους, παρακολούθηση και μετακίνηση των πλέον απειλούμενων 

αυτόχθονων θαλάσσιων ειδών (υπάρχουν 6.000 είδη, στα οποία περιλαμβάνονται οι πίνες και 

οι ιππόκαμποι). Η δράση αυτή υλοποιείται με τη συνδρομή του πολεμικού ναυτικού, της 

Guardia di finanza (ειδική αστυνομία για οικονομικές υποθέσεις) και της ακτοφυλακής. Το εν 

λόγω πολύπλοκο και σπονδυλωτό έργο αναζωογόνησης του πολιτιστικού, κοινωνικού και 

παραγωγικού συστήματος φιλοδοξεί να υπερνικήσει τη βιομηχανική κληρονομιά που 

εξακολουθεί να βαραίνει την «πόλη των δύο θαλασσών», και να την ωθήσει προς ένα μέλλον 

βιώσιμης ανάπτυξης, με τη συμμετοχή τόσο των κατοίκων όσο και των εταιρειών ILVA και 

ENI. 
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Ο Stefano Rossi, δικηγόρος και γενικός διευθυντής της τοπικής υγειονομικής υπηρεσίας του 

Τάραντα (ASL), παρουσιάζει ένα συνολικό πλαίσιο των υπηρεσιών που τελούν υπό τη 

διαχείριση των Michele Conversano (πρόληψη/υπηρεσία δημόσιας υγιεινής), Sante 

Minerba (στατιστική επιδημιολογία) και Cosimo Scarnera (τόπος εργασίας, υγεία, 

ασφάλεια και ατυχήματα). Διατυπώνει ορισμένα σχόλια για το σύστημα ελέγχου ολόκληρης 

της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων συνολικά (από τα μύδια έως τα γαλακτοκομεία και τα 

εκτροφεία), για τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα ατυχήματα (τα οποία μειώνονται, σε 

αντίθεση με τις επαγγελματικές ασθένειες), για τα μητρώα δεδομένων για τον καρκίνο, με πιο 

επικαιροποιημένο εκείνο της Απουλίας (έως το 2014), καθώς και για την εξειδίκευση της 

νοσοκομειακής περίθαλψης στον τομέα της ογκολογίας. Ειδικότερα, παραθέτει μια μελέτη 

κοόρτης (Οκτώβριος 2016) σχετικά με τις επιπτώσεις της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς και 

επαγγελματικούς κινδύνους στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα των κατοίκων, στην οποία 

υποστηρίζεται η ύπαρξη αιτιακής σύνδεσης μεταξύ βιομηχανικών εκπομπών και 

προβλημάτων υγείας1. 

Υπό την πίεση των ερωτήσεων των μελών της αντιπροσωπείας σχετικά με τα ανησυχητικά 

επιδημιολογικά στοιχεία που προέκυψαν από την εν λόγω μελέτη, οι εμπειρογνώμονες της 

ASL του Τάραντα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ασυνήθιστου ποσοστού νευρογνωσιακών 

διαταραχών στις νεότερες γενιές, μολονότι δεν είναι σαφείς οι αιτίες (περιβαλλοντική 

ρύπανση, ανεξάρτητα και σε συνδυασμό με δείκτες κοινωνικοοικονομικής στέρησης του 

πληθυσμού). Ο Dr Minerba προέβη σε σύντομη επισκόπηση των μελετών που έχουν 

διεξαχθεί στον τομέα του, και περιλαμβάνουν από περιγραφικές μελέτες συλλογής στοιχείων 

σχετικά με τη θνησιμότητα λόγω παθολογιών που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση 

έως αναλυτικές μελέτες που εστιάζουν στις αιτιακές σχέσεις μεταξύ παραγόντων κινδύνου 

και νόσων (περιλαμβανομένης και της μελέτης κοόρτης). Με την πάροδο του χρόνου 

προστέθηκαν και άλλες πηγές δεδομένων στις μελέτες σχετικά με την υγεία: οι νοσηλείες και 

τα μητρώα δεδομένων για τον καρκίνο2. 

Το τελευταίο, που αφορά τον Τάραντα και ολόκληρη την επαρχία, δρομολογήθηκε το 2012· 

στην πιο πρόσφατη δημοσίευσή του (Απρίλιος 2016) παρατίθενται τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν την περίοδο 2006-2011. Τα στοιχεία οποία επιβεβαιώνουν, μεταξύ άλλων, την 

εκδήλωση περισσότερων κρουσμάτων καρκίνου στον ανδρικό πληθυσμό3. 

Η εν λόγω μελέτη κοόρτης διενεργήθηκε με τη συνεργασία της περιφέρειας της Απουλίας και 

της υπηρεσίας επιδημιολογίας της περιφέρειας του Λάτσιο, σε άτομα που κατοικούσαν στον 

Τάραντα τη χρονική περίοδο 1998-2010. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αύξηση των 

                                                 
1 (Αυτή η μελέτη κοόρτης εξετάζει τα ποσοστά θνησιμότητας και/ή τη συχνότητα εκδήλωσης συγκεκριμένων 

ασθενειών σε διαφορετικούς εκτιθέμενους πληθυσμούς).Μεταξύ των σημαντικότερων στοιχείων συγκαταλέγονται η 

αύξηση του ποσοστού αναπνευστικών παθήσεων στα παιδιά της συνοικίας Tamburi κατά 24% και στα παιδιά της 

συνοικίας Paolo VI κατά 26 % . Η έκθεση σε βιομηχανικά σωματίδια οδήγησε σε αύξηση του ποσοστού 

θνησιμότητας λόγω καρκίνου των πνευμόνων κατά 5 % και σε αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας λόγω 

εμφράγματος του μυοκαρδίου κατά 10 % · Ως αποτέλεσμα στην έκθεση στο διοξείδιο του θείου (SO2) από 

βιομηχανικές δραστηριότητες: ειδικότερα, αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας λόγω καρκίνου των πνευμόνων 

κατά 17 % και αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας λόγω εμφράγματος του μυοκαρδίου κατά 29 %· οι δύο αυτές 

ρυπογόνες ουσίες ευθύνονται για νέα κρούσματα καρκίνου των πνευμόνων μεταξύ των κατοίκων (+29 % από 

σωματίδια και +42 % από διοξείδιο του θείου (SO2)) 
https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e. Βλ. ειδικότερα: 
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 βλ. συμπεράσματα που παρατίθενται στο παράρτημα 

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
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βιομηχανικών τοξινών, συμπεριλαμβανομένων των σωματιδίων PM10 και διοξειδίου του 

θείου, ευθύνεται όχι μόνο για νεοπλασίες αλλά και για καρδιαγγειακές και αναπνευστικές 

παθήσεις. Όσον αφορά τα κρούσματα καρκίνου στον παιδιατρικό πληθυσμό (0-14 ετών), η 

πιο έγκυρη είναι η μελέτη Sentieri του Ανωτάτου Ινστιτούτου Υγείας (Istituto Superiore di 

Sanità, ISS)1 του 2011 και του 2014 (η 3η έκδοση θα δημοσιευθεί εντός του έτους). Στην εν 

λόγω μελέτη επισημαίνεται υπερβολική αύξηση: στα ποσοστά θνησιμότητας ανεξαρτήτως 

αιτίας (81 θάνατοι) με τυποποιημένο ποσοστό θνησιμότητας (SMR) 121, που αντιστοιχεί σε 

21 % άνω του περιφερειακού μέσου όρου· στα ποσοστά νοσηλειών για οξείες αναπνευστικές 

παθήσεις, με τυποποιημένο ποσοστό νοσοκομειακής περίθαλψης (SHR) 105, που αντιστοιχεί 

σε 5 % άνω του μέσου όρου, και κρουσμάτων καρκίνου με τυποποιημένο ποσοστό 

συχνότητας εμφάνισης (SIR) 154, που αντιστοιχεί σε 54 % άνω του μέσου όρου, ή σε 7 

επιπλέον περιπτώσεις σε σχέση με τον μέσο όρο. 

Αυτό το συνοπτικό πλαίσιο βασίζεται σε περιπτωσιολογία λίγων μόνο ετών· επί του 

παρόντος, επιδιώκεται, σε συνεργασία με το ISS, η ενίσχυση των στατιστικών στοιχείων 

προκειμένου να διευρυνθεί η συλλογή τους. Μια περαιτέρω διευκρίνιση αφορά την 

ενημέρωση του κοινού για τα επιδημιολογικά στοιχεία, η οποία τελειοποιήθηκε με την 

εγκατάσταση οθόνης αφής στο ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου «Moscati» με 

πρωταρχικό στόχο τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης νεοπλασιών 

στις διάφορες περιοχές της Απουλίας· το στοιχείο αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας για τη 

θέσπιση μεμονωμένων και συλλογικών μέτρων πρόληψης. Όσον αφορά τα κρούσματα 

καρκίνου σε εργαζομένους της ILVA, ξεχωρίζει ένα στοιχείο που είναι: το πλευρικό 

μεσοθηλίωμα, ένα σπάνιο είδος όγκου που οφείλεται στην έκθεση σε αμίαντο και 

εκδηλώνεται με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτή τη μορφή καρκίνου, τα ποσοστά ανέρχονται 

σε τέσσερις έως πέντε φορές άνω του αναμενόμενου επιπέδου (με 20 περίπου διαγνωσμένες 

περιπτώσεις ετησίως αντί των αναμενόμενων τεσσάρων ή πέντε σε πληθυσμό 200.000). Ως 

εκ τούτου, είναι αναγκαίο, κυρίως προς το συμφέρον των μελλοντικών γενεών, να 

απομακρυνθεί ο αμίαντος που υπάρχει στους χώρους υγειονομικής ταφής που συνδέονται με 

τη βιομηχανική περιοχή. 

Η ασφάλεια των εργαζομένων εντός του εργοστασίου έχει βελτιωθεί σημαντικά από το 2005 

χάρη στις νέες τεχνολογίες: ο αριθμός των ατυχημάτων μειώθηκε κατά 70 %, από άνω των 

χιλίων σε 115. Σύμφωνα με ειδική μελέτη, το βασικό στοιχείο που εξηγεί αυτή την εξέλιξη 

είναι η επαγγελματική κατάρτιση που παρέχεται σε όσους ασκούν τις δραστηριότητες που 

εκτίθενται περισσότερο σε κινδύνους ατυχήματος. Αναφέρεται ένα παράδειγμα θανατηφόρου 

ατυχήματος που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2015 σε εργαζόμενο του εργοστασίου ο οποίος 

περιλούστηκε με χυτό μέταλλο κατά τη διάρκεια εργασιών χύτευσης στην υψικάμινο 2· 

πρόσφατα ολοκληρώθηκαν όλα τα μέτρα προσαρμογής που ζήτησαν οι αρμόδιες αρχές. 

Αντιθέτως, αυξήθηκαν οι επαγγελματικές ασθένειες με 950 κρούσματα την πενταετία 2010-

2015 εκ των οποίων μόνο τα 200 αναγνωρίστηκαν επισήμως. Αυτό συνιστά ανησυχητική 

ένδειξη και οφείλεται εν μέρει στην αυξημένη επίγνωση των ιατρών στους χώρους εργασίας 

να προβαίνουν σε διάγνωση και να αναφέρουν αυτές τις ασθένειες. Οι περισσότερες από 

αυτές συνδέονται με το μυοσκελετικό σύστημα παρά με τις νεοπλασίες, παθολογίες που ήταν 

περισσότερο διαδεδομένες στο παρελθόν. 

Δόθηκαν πρόσθετες διευκρινίσεις όσον αφορά τους ελέγχους της ASL του Τάραντα σχετικά 

με την παρουσία επιμολυντών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ιδίως έμμονων 

                                                 
1 Εθνική επιδημιολογική μελέτη εδαφών και οικισμών που εκτίθενται σε κίνδυνο ρύπανσης. Βλ. δελτίο Τύπου 

για την έκδοση του 2014:http://www.iss.it/pres/?id=1432&tipo=6 

http://www.iss.it/pres/?id=1432&tipo=6
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οργανικών ρύπων οι οποίοι συσσωρεύονται στο λίπος των έμβιων όντων και απαντούν στο 

γάλα των ζώων (για παράδειγμα, αιγοπροβάτων) τα οποία κατά τη βοσκή τρώνε μολυσμένο 

χώμα από τους χώρους γύρω από το εργοστάσιο. Από αναλύσεις που διενεργήθηκαν στο 

γάλα, αλλά και στο συκώτι και το κρέας των ζώων που θανατώθηκαν, προέκυψαν υψηλότερα 

ποσοστά διοξινών στις μονάδες εκτροφής που βρίσκονται σε ακαλλιέργητες εκτάσεις σε 

σύγκριση με τις καλλιεργήσιμες, ή σε βοσκοτόπια απομακρυσμένα από τη βιομηχανική 

περιοχή. Για τον λόγο αυτό, ο περιφερειάρχης της περιφέρειας της Απουλίας έλαβε την 

απόφαση να απαγορευθεί η βοσκή σε ακαλλιέργητες περιοχές σε ακτίνα 20 χλμ. από τις 

εγκαταστάσεις. Κάτι ανάλογο συνέβη με την οστρακοκαλλιέργεια· Μετά τον εντοπισμό 

μεγάλων ποσοτήτων επιμολυντών στα μύδια της Μικρής Θάλασσας (1ος κόλπος) κατά την 

περίοδο της μεγαλύτερης διήθησης νερού (θερινοί μήνες), διατάχθηκε η μεταφορά της 

καλλιέργειάς τους στον 2ο κόλπο ή στη Μεγάλη Θάλασσα, αρχής γενομένης την 31η 

Μαρτίου. Τέλος, ακόμα και από τις αναλύσεις αίματος των εκτροφέων ζώων που 

θανατώθηκαν σε ακτίνα 10 χλμ. προέκυψε η παρουσία ασυνήθιστων ποσοστών διοξινών, τα 

οποία ωστόσο δεν είναι ενδεικτικά για τον υπόλοιπο πληθυσμό, δεδομένου ότι αφορούν 

μικρά εκτροφεία. 

 

Ο Vito Bruno, δικηγόρος και γενικός διευθυντής του Περιφερειακού Οργανισμού 

Προστασίας του Περιβάλλοντος (ARPA) για την Απουλία, παρουσίασε την αντιπροσωπεία 

του, η οποία απαρτίζεται από τους: Nicola Ungaro, επιστημονικό διευθυντή, Maria 

Spartera, του τομέα κατάρτισης και ενημέρωσης, Roberto Giua, της ειδικής μονάδας 

ποιοτικού ελέγχου του ατμοσφαιρικού αέρα και Vittorio Esposito, περιφερειακό διευθυντή. 

Ο γενικός διευθυντής, κ. Bruno, υποστηρίζοντας τις δηλώσεις για τα περιβαλλοντικά 

δεδομένα που ανέφεραν ήδη οι τεχνικοί της ASL, επιβεβαίωσε ότι, μολονότι από το 2013 έχει 

βελτιωθεί η συνολική κατάσταση λόγω της μείωσης στην παραγωγή χάλυβα, είναι 

αναμφισβήτητη η σχέση μεταξύ της παραγωγής χάλυβα και των ρυπογόνων ουσιών στην 

πόλη του Τάραντα. Υπενθύμισε τη δημιουργία του δικτύου των περιφερειακών Οργανισμών 

ARPA, μεταξύ των οποίων και εκείνου της Απουλίας που ιδρύθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2016. 

Ο ARPA της Απουλίας συντονίζει τις δραστηριότητές του με εκείνες του ISPRA (βλ. 

ανωτέρω), διενεργώντας έλεγχο σε δύο φάσεις. Επίσης, παρέχει περιβαλλοντική στήριξη 

στην Υπηρεσία Πρόληψης του τοπικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας (ASL) του 

Τάραντα. Στον Τάραντα, η ποιότητα του αέρα παρακολουθείται από 16 μονάδες ελέγχου (εκ 

των οποίων οι 10 τελούν υπό τον έλεγχο του ARPA και οι 6 υπό τον έλεγχο της ILVA). 

Μολονότι από το 2013 και μετά έχει σημειωθεί αναμφισβήτητη βελτίωση όσον αφορά την 

κατάσταση των εκπομπών, οι οποίες σήμερα βρίσκονται πράγματι εντός των νομικών ορίων 

που θέτει η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, οι εκπομπές εξακολουθούν να έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία λόγω της ήδη βεβαρημένης κατάστασης στην πόλη του 

Τάραντα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ARPA Απουλίας ασκεί τα καθήκοντά του ως όργανο τεχνικού ελέγχου 

και επαλήθευσης ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις 

σχετικά με τη διαχείριση της βιομηχανικής ικανότητας του τομέα χαλυβουργίας του Τάραντα. 

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει επίσης κατάλληλες πρωτοβουλίες ώστε το περιβάλλον, η υγεία 

και η εργασία να συνυπάρχουν αρμονικά για όλους τους πολίτες. Από την άποψη αυτή, οι 

τεχνικοί του ARPA επιβεβαιώνουν ότι ο Περιφερειακός Οργανισμών Προστασίας του 

Περιβάλλοντος προειδοποιεί τις αρχές και τη βιομηχανία σχετικά με τις ημέρες που θα πνέει 

άνεμος (τις λεγόμενες wind days) προκειμένου να λαμβάνονται τα προληπτικά μέτρα που 

απαιτούνται για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων που έχουν οι μη ευνοϊκοί άνεμοι 

(όπως διαπιστώθηκε, για παράδειγμα, στις 3 παρελθόντος Ιουλίου).  
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Η αντιπροσωπεία έθεσε το ερώτημα κατά πόσο η αρνητική γνωμοδότηση που εξέδωσε ο 

ARPA όσον αφορά τον διπλασιασμό των μονάδων αποτέφρωσης και των χώρων 

υγειονομικής ταφής θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάλογη αντίδραση στην προσδοκώμενη 

αύξηση της παραγωγής χάλυβα εκ μέρους των νέων ιδιοκτητών. Οι τεχνικοί του ARPA 

απάντησαν ότι, μολονότι δεν υφίσταται σχέση μεταξύ της βλάβης στην υγεία που σίγουρα 

προκαλείται εξαιτίας του διπλασιασμού του αριθμού των μονάδων αποτέφρωσης, και της 

υποθετικής βλάβης που οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής, θα υπάρχουν επιπτώσεις 

στην υγεία των πολιτών ακόμη και αν πληρούνται όλες οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις της 

ισχύουσας ΑΙΑ για την ILVA. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν προβλέπεται αύξηση της παραγωγής 

χωρίς πρόσθετες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, ο δρ Giua επιβεβαίωσε εκ νέου 

ότι η αξιολόγηση της βλάβης που προκαλείται στην υγεία με βάση τους ελέγχους που 

διενεργεί ο ARPA οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, ακόμη και αν εφαρμόζονταν όλες οι 

απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο διάταγμα για την αναθεώρηση της ΑΙΑ της ILVA 

(υπόθεση, η οποία καθίσταται εξαιρετικά απίθανη λόγω της μη κάλυψης των μεταλλευτικών 

πάρκων), θα εξακολουθούσε να υφίσταται μια κατάσταση μη αποδεκτού κινδύνου όσον 

αφορά, για παράδειγμα, τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στις παρακείμενες περιοχές του 

εργοστασίου. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τη μη δεσμευτική γνώμη του ARPA Απουλίας, 

αν αυξανόταν η παραγωγή πολύ πάνω από 8,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως της μέγιστης 

επιτρεπόμενης ποσότητας στην ΑΙΑ που ισχύει σήμερα, η κατάσταση του περιβάλλοντος θα 

γινόταν κατά πάσα πιθανότητα πιο κρίσιμη από ό,τι στο παρελθόν, και επίσης θα 

επιδεινωνόταν περαιτέρω και η υγειονομική κατάσταση1. 

Εξ ονόματος των συνδικαλιστικών οργανώσεων UILM, FIOM-CGIL και FIM-CISL, οι κ.κ. 

Antonio Talo’, Giuseppe Romano και Biagio Prisciano παρουσίασαν μια πλατφόρμα 

διεκδίκησης «προκειμένου οι εργαζόμενοι να πάρουν και πάλι στα χέρια τους το μέλλον τους 

όσον αφορά την εργασία, το περιβάλλον και την υγεία», καθώς και να ενισχύσουν την κοινή 

πορεία, η οποία ξεκίνησε πριν από 5 έτη, πρώτα με την έκτακτη διοίκηση και την κυβέρνηση, 

και τώρα με τους νέους ιδιοκτήτες στους οποίους πωλήθηκε ο όμιλος ILVA με διάταγμα της 

5ης παρελθόντος Ιουνίου. Η εποικοδομητική προσέγγισή τους, η οποία αποσκοπεί όχι μόνο 

στην προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων αλλά και ολόκληρης της περιοχής, 

βασίζεται στη διασφάλιση της απόλυτης τήρησης του περιβαλλοντικού σχεδίου. Αυτό 

περιλαμβάνει την κάλυψη των μεταλλευτικών πάρκων χωρίς τη μακρά καθυστέρηση που 

προτείνεται στο σχέδιο της AM -Investco (23 Αυγούστου του 2023). 

                                                 
1 Στο ζήτημα αυτό, στις 4 Σεπτεμβρίου 2017, ο Οργανισμός ARPA Απουλίας δημοσίευσε παρατηρήσεις όσον 

αφορά το ζήτημα της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής άδειας των νέων παρεμβάσεων και της τροποποίησης των 

μέτρων και των δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας που εγκρίθηκαν βάσει του διατάγματος του 

Προέδρου του υπουργικού συμβουλίου της Ιταλικής Δημοκρατίας της 14ης Μαρτίου 2014 για τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων, καθώς και την παράταση των προθεσμιών, εφόσον απαιτείται, για την εφαρμογή των σχετικών 

απαιτήσεων. Στις παρατηρήσεις του ο Οργανισμός τόνισε ότι οι παρεμβάσεις οικολογικοποίησης που 

προβλέπονται ήδη στο προαναφερθέν διάταγμα του Προέδρου του υπουργικού συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2014 

- η ισχύς του οποίου έληγε τον Ιούνιο του 2017 και παρατάθηκε έως τον Σεπτέμβριο του 2017 - δεν θα 

ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο του 2023. Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις εν λόγω παρεμβάσεις είναι 

αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) του τομέα 1 («εκτελεστική απόφαση της 

Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 2012 για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) για την παραγωγή σιδήρου και 

χάλυβα βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ»), επισημαίνεται εκ νέου ότι μια ενδεχόμενη καθυστέρηση στην 

οικολογικοποίηση των εγκαταστάσεων θα συνεπαγόταν πλεονέκτημα για την εταιρεία και κόστος για το περιβάλλον 

και τη δημόσια υγεία. Πρέπει να τονιστεί ότι η λειτουργία του βιομηχανικού συγκροτήματος παραγωγής χάλυβα 

χωρίς ή με μερική εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών του τομέα θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανή 

παράβαση σε κοινοτικό επίπεδο. 
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Σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, ο Francesco Rizzo της USB (συνδικαλιστική ένωση βάσης), 

υπογράμμισε ότι η ξενάγηση από τους τεχνικούς και τους διευθυντές της ILVA στις 

εγκαταστάσεις του εργοστασίου πραγματοποιήθηκε κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί η 

επίσκεψη στις εγκαταστάσεις στις οποίες ο κόσμος υποφέρει και αρρωσταίνει (σύμφωνα με 

την USB, η κατάσταση επιδεινώθηκε κατά την περίοδο της επιτροπείας). Επεσήμανε ότι, 5 

χρόνια πριν, ένας από τους υπουργούς της κυβέρνησης στη Ρώμη είχε υποσχεθεί την 

ολοκλήρωση των εργασιών για την κάλυψη των πάρκων εντός 6 μηνών. Στην 

πραγματικότητα όμως, όλο αυτό το διάστημα, η μόνη λύση που βρέθηκε ήταν να κλείνουν οι 

ένοικοι τα παράθυρα των σπιτιών τους και τα παιδιά να παραμένουν μέσα στο σπίτι, με τους 

υπεύθυνους να προσποιούνται ότι δεν συνέβαινε τίποτα στη συνοικία Tamburi τις ημέρες που 

έπνεε αντίθετος άνεμος. Γενικότερα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, η 

οικολογικοποίηση του εργοστασίου πρέπει να πραγματοποιηθεί στο 100 %, λαμβανομένων 

υπόψη όλων των πτυχών, ξεκινώντας από το επείγον ζήτημα του αμίαντου (ο οποίος απαντά 

στις εγκαταστάσεις σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις 4.000 τόνους). Εκτός από το 

περιβάλλον, πρώτη θέση στις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις κατέχει το ζήτημα της υγείας. 

Ζητούν από την κυβέρνηση να διαθέσει το πόσο του ενός δισεκατομμυρίου, εκατό 

εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εισπράχθηκε από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη (οικογένεια 

Riva), για διαφανή και αποτελεσματικά έργα αποκατάστασης προκειμένου να εξαλειφθεί ο 

κίνδυνος για την υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων. Όσον αφορά το μέλλον της 

χαλυβουργίας στον Τάραντα, ο βιομηχανικός σχεδιασμός πρέπει να εισαγάγει καινοτομίες 

στην τρέχουσα παραγωγική διαδικασία ενώ στις ζημίες που προκαλούνται στο περιβάλλον 

και την υγεία δεν πρέπει να προστεθεί στον κλάδο της απασχόλησης και η απειλή των 

απολύσεων που προτείνει η AM-Investco. Έχουν ήδη γίνει περικοπές στην απασχόληση, όχι 

μόνο στους εργαζόμενους στην ILVA αλλά και σε χιλιάδες εργαζομένους που απασχολούνται 

στο πλαίσιο της σύμβασης ή στην ευρύτερη βιομηχανία. Στον Τάραντα ολόκληρη η 

οικονομία περιστρέφεται γύρω από το εργοστάσιο και, ήδη από το 2008, μετά την ένταξη των 

εργαζομένων της ILVA στο ταμείο ανεργίας, η κρίση οδήγησε σε κλείσιμο περισσότερες από 

3.000 εμπορικές επιχειρήσεις. 

Η αντιπροσωπεία έθεσε ερώτημα σχετικά με τις προτεραιότητες των εργαζομένων και αν η 

βιομηχανία θα ήταν έτοιμη να δεχθεί εναλλακτικές λύσεις για ένα διαφορετικό βιομηχανικό 

μέλλον, και συγκεκριμένα την αναπροσαρμογή των εγκαταστάσεων για την παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή με έμφαση στην κυκλική οικονομία. Η απάντηση του 

Francesco Brigati (FIOM) ήταν σαφής: Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε ανεπιφύλακτα 

τους όρους της ILVA. Η αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία, ιδίως του κινδύνου εμφάνισης 

καρκίνου (που, μολονότι έχει μειωθεί, εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα για 

γυναίκες, άνδρες και παιδιά) μας φέρνει αντιμέτωπους με το δίλημμα μεταξύ εργασίας-υγείας-

περιβάλλοντος. Αυτό συνεπάγεται ότι, εάν η κυβέρνηση και η νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία Arcelor-

Mittal επιβάλλουν το προηγούμενο μοντέλο παραγωγής προκειμένου να επιτύχουν υψηλά 

επίπεδα απασχόλησης (10.000), η απάντησή μας θα είναι καθαρά απορριπτική1. 

 

Ο Vincenzo Cesareo, πρόεδρος της ένωσης Confindustria Taranto, έχει εμπιστοσύνη στην 

ικανότητα της AM-Investco να παράγει στον Τάραντα χάλυβα με οικολογικό τρόπο. Στην 

πραγματικότητα, ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και, σε αντίθεση με τον 

προηγούμενο ιδιοκτήτη (οικογένεια Riva) ο οποίος κερδοσκοπούσε βασιζόμενος στη διαφορά 

                                                 
1 Η εν λόγω θέση υποστηρίχθηκε εκ νέου στις 5/9/2017 (λήξη της προθεσμίας υποβολής στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος των παρατηρήσεων επί της πρότασης ΑΙΑ, η οποία υποβλήθηκε από την AM Investco τον 

προηγούμενο Ιούλιο) από τον εκπρόσωπο της συνδικαλιστικής οργάνωσης Fiom-CGIL, ως εξής: «Η πρόταση δεν 

διασφαλίζει την προστασία της υγείας εντός και εκτός των εγκαταστάσεων.» 
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κόστους μεταξύ πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, η νέα διοίκηση σύντομα θα αποδείξει 

ότι γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά και αποδοτικά 

ολοκληρωμένη παραγωγή. Όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιβίωσαν 

της κρίσης, αυτές πορεύονται ήδη στο πλαίσιο μιας οικονομίας συμπληρωματικής προς 

εκείνη του χάλυβα, χάρη αφενός στη διαφοροποίηση και την υπεροχή των διαδικασιών 

συντήρησης και μηχανικής εγκαταστάσεων, και αφετέρου στην καινοτομία σε διαφορετικούς 

τομείς, όπως η αεροδιαστημική, η ναυπηγική, ο φωτισμός εξωτερικών χώρων με διόδους 

φωτοεκπομπής (led) και η παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές. Η Confindustria 

υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι της γύρω περιοχής 

που έχουν καταβάλει υψηλό τίμημα για τα περιβαλλοντικά και δικαστικά προβλήματα της 

ILVA. Πολλές εταιρείες υπέστησαν ζημίες της τάξης των 150/180 εκατομμυρίων ευρώ, λόγω 

των εισπρακτέων απαιτήσεων που δεν κατεβλήγθησαν ποτέ, ούτε καν από την κυβέρνηση 

μετά τη μετάβαση της εταιρείας σε καθεστώς έκτακτης διοίκησης. Η Confindustria, συνεπώς 

ζητεί να αρθούν τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις αυτές να εισπράξουν αυτά 

που δικαιούνται να λάβουν. 

 

Ο Luca Lazzaro, πρόεδρος της Confagricoltura Taranto, υπογραμμίζει ότι ακόμα και στον 

τομέα της γεωργίας πολλές επιχειρήσεις υπέστησαν ζημίες λόγω της περιβαλλοντικής 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης, και ουσιαστικά η Confagricoltura αποτέλεσε την πολιτική 

αγωγή στην ποινική δίκη «ambiente svenduto» (ξεπούλημα του περιβάλλοντος) λόγω των 

άμεσων ζημιών τόσο στη ζωική παραγωγή (θανάτωση εκτρεφόμενων ζώων λόγω μόλυνσης) 

όσο και στη φυτική παραγωγή (εδάφη που δεν είναι πλέον καλλιεργήσιμα για γεωργικούς 

σκοπούς) στην περιοχή γύρω από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο υπήρξαν και 

έμμεσες ζημίες σε επαρχιακή κλίμακα, για παράδειγμα όσον αφορά τα γαλακτοκομικά και 

οπωροκηπευτικά προϊόντα (η επαρχία του Τάραντα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στην 

παραγωγή σταφυλιών και κλημεντινών). Έτσι, οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν τεράστιες 

δυσκολίες για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, μολονότι έχουν πραγματοποιηθεί 

σημαντικές επενδύσεις στον αγροτικό τουρισμό (π.χ. για την ανακαίνιση των αγροκτημάτων). 

Επίσης, δεν επωφελούνται καν από τα κονδύλια του σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης, 

δεδομένου ότι τα εδάφη που κατέχουν έχουν χαρακτηριστεί ως αστικό κέντρο ή βρίσκονται 

πολύ χαμηλά στον κατάλογο των δήμων που πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε 

περιφερειακές χρηματοδοτήσεις. Ομοίως, απαιτούνται κεφάλαια για επένδυση σε επείγουσες 

εκστρατείες που προβάλλουν τα τυπικά προϊόντα στα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, 

επιθυμούμε να καταλήξουμε σε μια θετική σημείωση: στον τομέα των γεωργικών προϊόντων 

διατροφής, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 9 % (αύξηση που οφείλεται στο μέγεθος των 

επιχειρήσεων που επιβίωσαν και μπορούν να απασχολούν έως 1.500 εργαζόμενους), ενώ 

προϊόντα όπως το Primitivo di Manduria στην ανατολική επαρχία του Τάραντα (που έχει 

αναδειχθεί ως ο πρώτος κόκκινος οίνος της Ιταλίας) αποτελούν τη ναυαρχίδα αυτής της 

πράσινης οικονομίας. 

 

Στις 5 το απόγευμα, οι ακροάσεις έφτασαν στο αποκορύφωμά τους με τις μαρτυρίες 

ορισμένων από τους συντάκτες αναφορών, καθώς και πολιτών και ΜΚΟ που τους 

στηρίζουν1. 

Η Violante Sion υπέβαλε το 2012 την αναφορά αριθ. 2207/13. Αναφερόμενη στο άρθρο 3 της 

ΣΕΕ, στο οποίο ορίζεται, μεταξύ των πρωταρχικών στόχων της Ένωσης, «το υψηλό επίπεδο 

προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος», η αναφέρουσα δηλώνει: Δεν 

                                                 
1 Βλ. Προσάρτημα ΙΙ για την αγγλική έκδοση, του συνόλου ή μέρους των παρεμβάσεων/εγγράφων που διατέθηκαν. 
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ήταν αυτό που σκεφτόμουν όταν συνέταξα την αναφορά, δεδομένου ότι σήμερα στον Τάραντα 

πεθαίνουμε! Η χαλυβουργία ρυπαίνει συνεχώς τον αέρα, το έδαφος και το υπέδαφος. Τη στιγμή 

που εμείς μιλάμε, συζητάμε, σκεφτόμαστε, άνθρωποι, και κυρίως παιδιά, αρρωσταίνουν και 

πεθαίνουν. Τα παιδιά και όλοι οι πολίτες του Τάραντα έχουν δικαίωμα στη ζωή. 

Ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση που μας απευθύνατε για να σας «προτείνουμε» τρόπους 

παρέμβασης, σας παραπέμπω στη δίκη «ambiente svenduto» (ξεπούλημα του περιβάλλοντος), 

στην προκαταρκτική εξέταση της οποίας επιβεβαιώνεται ότι είναι αδύνατον να συνυπάρξουν η 

ζωή και η χαλυβουργία στον Τάραντα1. 

Η Antonia Battaglia, η οποία εκπροσωπεί την οργάνωση Peacelink και υποστηρίζει την 

πρώτη αναφορά (αριθ. 760/07), υπογραμμίζει ότι η σχέση συμβίωσης μεταξύ της πόλης του 

Τάραντα και της ILVA θα έπρεπε να παρέχει εργασία και πλούτο στους πολίτες. Προβαίνει σε 

επισκόπηση της πορείας που ακολούθησε η δικαστική έρευνα από το 2008 όταν η Peacelink 

έθεσε το ζήτημα των διοξινών (οι οποίες εντοπίστηκαν με την ανάλυση του τυριού pecorino). 

Καταδικάζει το γεγονός ότι από τότε που η Επιτροπή κίνησε την πρώτη διαδικασία επί 

παραβάσει τον Σεπτέμβριο του 2013 (την οποία ακολούθησε η αιτιολογημένη γνώμη του 

Οκτωβρίου του 2014 και, αργότερα, τον Ιανουάριο του 2016 παράνομες κρατικές 

ενισχύσεις)2, οι υπηρεσίες της Επιτροπής καθυστέρησαν με αποτέλεσμα να παρέλθουν τρία 

έτη στη διάρκεια των οποίων στον Τάραντα σημειώθηκε έξαρση των εισαγωγών σε 

νοσοκομεία (αύξηση κατά 24 %) λόγω αναπνευστικών παθήσεων σε παιδιά της συνοικίας 

Tamburi, καθώς και περιπτώσεις θανάτων από καρκίνο και καρδιαγγειακές παθήσεις. Όσον 

αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης που συντονίζει ο δρ Forastiere σχετικά με τα επίπεδα 

θνησιμότητας στον Τάραντα, επιβεβαιώθηκε ότι η αύξηση του σωματιδιακού υλικού 

βιομηχανικής προέλευσης έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις (καρκίνοι) και άμεσες επιπτώσεις 

(εμφράγματα) στην υγεία. Όταν τα ιταλικά δικαστήρια διέταξαν την προληπτική κατάσχεση 

των επίμαχων εγκαταστάσεων τον Ιούλιο του 2012, μερικούς μήνες αργότερα (τον Δεκέμβριο 

του 2012), η κυβέρνηση επέτρεψε εκ νέου στην εταιρεία να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων 

(δυνάμει κυβερνητικού διατάγματος γνωστού ως το «πρώτο διάταγμα για τη διάσωση της 

ILVA»). Από τότε, σημειώθηκε μία επιβράδυνση στους ελέγχους τους οποίους διεξάγουν 

τόσο οι ιταλικές, όσο και οι ευρωπαϊκές αρχές, με αποτέλεσμα να επιτραπεί στην ILVA, με 

μία σειρά 10 αλλεπάλληλων διαταγμάτων, να συνεχίσει την παραγωγή, αποκαθιστώντας μια 

διαδικασία που είχε κηρυχθεί εκτός νόμου. 

Δεν έχει πραγματοποιηθεί η κάλυψη των μεταλλευτικών πάρκων ούτε και η επένδυση δαπέδου 

σε ολόκληρη την εγκατάσταση. Οι επικαιροποιήσεις των εκθέσεων του ISPRA δημοσιεύονται με 

σημαντική καθυστέρηση. Για τον λόγο αυτό ζητούμε: η σημερινή διερευνητική επίσκεψη να 

εκδώσει σύσταση, υπό μορφή έκθεσης προς την Επιτροπή, με σκοπό την αποκατάσταση του 

κράτους δικαίου· το ιταλικό κράτος να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία· το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο να ασκήσει τις εξουσίες ελέγχου που διαθέτει επί της Επιτροπής καλώντας την να 

επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την παρακολούθηση της διαδικασίας χορήγησης της ΑΙΑ βάσει 

                                                 
1 Η δίκη «ambiente svenduto» επαναλήφθηκε στις 17 Μαΐου 2016 και εκκρεμεί επί του παρόντος στο Δικαστήριο 

του Τάραντα. Σε αυτήν ενέχονται 44 πρόσωπα και τρεις εταιρείες (Riva Fire, ILVA και Riva Forni Elettrici). Η 

έρευνα «Ambiente svenduto» ξεκίνησε το 2009 έπειτα από καταγγελίες περιβαλλοντικών οργανώσεων του 

Τάραντα, μεταξύ των οποίων η Peacelink, με αποτέλεσμα, και τον Ιούλιο του 2012, να φτάσουμε στην κατάσχεση 

των εγκαταστάσεων χαλυβουργίας (βλ. επίσης το παράρτημα ΙΙΙ-Α). 
2 Βλ.: Ανακοινωθέν τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2017 «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ολοκλήρωσε τη διεξοδική της έρευνα σχετικά με τα μέτρα στήριξης στις εγκαταστάσεις χαλυβουργίας ILVA S.p.A. 

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δύο δάνεια που χορήγησε η Ιταλία το 2015 για τη στήριξη της ILVA 

συνιστούν παράνομη κρατική ενίσχυση. Η Ιταλία πρέπει τώρα να ανακτήσει από την ILVA αυτό το καταχρηστικό 

πλεονέκτημα που ανέρχεται σε περίπου 84 εκατομμύρια ευρώ.» 
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του νέου περιβαλλοντικού σχεδίου της Arcelor-Mittal. Επιπλέον, ζητούμε, σύμφωνα με το 

πρότυπο της επιτροπής παρακολούθησης που δημιουργήθηκε για τις εγκαταστάσεις της Arcelor 

Mittal στην πόλη Florange (Λορένη, Γαλλία), να συμμετέχουν και οι πολίτες σε μια επιτροπή 

που θα ελέγχει τις εκθέσεις και θα εκδίδει γνώμες. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζουμε επιφυλάξεις 

σχετικά με το βιομηχανικό σχέδιο της AM Investco, το οποίο αποσκοπεί σε αύξηση της 

παραγωγής χάλυβα έως και 8 εκατομμύρια τόνους το 2024 και, ταυτόχρονα, σε μείωση του 

εργατικού δυναμικού μέσω πέντε έως έξι χιλιάδες απολύσεων. Εκφράζουμε επίσης ανησυχία 

όσον αφορά την περιβαλλοντική πτυχή του σχεδίου που θα εφαρμοστεί σε περίοδο 5 ετών (έως 

το 2023) και θα χρηματοδοτηθεί με 1,14 δισεκατομμύρια ευρώ· πρόκειται για ένα πολύ μικρό 

ποσό σε σχέση με τα μέτρα που πρέπει να εκτελεστούν: ήδη το 2013, το δικαστήριο έκρινε ότι 

για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας θα είχε απαιτηθεί το ποσό των 8,1 

δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Ο Fabio Millarte, πρόεδρος της WWF Taranto, είναι απόλυτος: Η διάσωση της Ilva –μιας 

βιομηχανίας του δεκάτου ενάτου αιώνα η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί με άνθρακα– δεν θα 

σώσει τον Τάραντα. Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η κρίση απασχόλησης στην 

ILVA (σε μια πόλη με 75.000 ανέργους, κυρίως νέους, ακόμα και όταν το εργοστάσιο 

λειτουργούσε με κανονικούς ρυθμούς) θέτει σε δεύτερη μοίρα την απουσία αστικού πρασίνου 

και γενικότερα την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. 

Η Lunetta Franco, πρόεδρος της περιβαλλοντικής οργάνωσης Legambiente Taranto, 

καταγγέλλει την παντελή έλλειψη διαφάνειας κατά τη διαδικασία πώλησης της ILVA στον 

όμιλο AM InvestCO: οι πληροφορίες για την υπόθεση αυτή διαρρέουν μόνο από 

δημοσιογραφικές πηγές. Και δεν είναι μόνο οι σημαντικότερες παρεμβάσεις του 

περιβαλλοντικού σχεδίου που έχουν αναβληθεί και καθυστερούν έως το 2023, αλλά δεν 

υπάρχει ούτε ίχνος χρονοδιαγράμματος στα σχέδια του ομίλου AM InvestCO, γεγονός που 

ενέχει τον κίνδυνο να διαπιστωθεί, μετά από πέντε χρόνια, ότι τελικά δεν σημειώθηκε καμία 

πρόοδος. Επιπλέον, παραμένει άγνωστο το σχέδιο αποκατάστασης και απορρύπανσης, το 

οποίο θα τελεί υπό τη διαχείριση των διοικητικών επιτρόπων με τα χρήματα που 

ανακτήθηκαν από τους πρώην ιδιοκτήτες (οικογένεια Riva ). Η περιβαλλοντική οργάνωση 

Legambiente εκφράζει επίσης την ανησυχία της για τους ταχείς ρυθμούς που έχουν επιβληθεί 

στη διαδικασία επανέναρξης για τη χορήγηση της νέας ΑΙΑ· στο πλαίσιο αυτό, θα καταστεί 

ακόμα πιο προβληματική η συμμετοχή πολιτών και οργανώσεων στη διαδικασία χορήγησης 

της άδειας. Συνεπώς, ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει χρέη εκπροσώπου και να ζητήσει 

από το ιταλικό κράτος διαφάνεια σε όλες τις εν εξελίξει διαδικασίες, ιδίως στη διαδικασία 

χορήγησης της νέας ΑΙΑ, και να απαιτήσει να επιταχυνθεί η υλοποίηση των πλέον 

επειγουσών παρεμβάσεων: κάλυψη των μεταλλευτικών πάρκων και αναδιαμόρφωση των 

εγκαταστάσεων παραγωγής οπτάνθρακα.  

Ο Leo Corvace, της οργάνωσης Legambiente, επισημαίνει την αντίθεση της οργάνωσης στο 

έργο «Tempa Rossa» του εθνικού ιταλικού φορέα υδρογονανθράκων ENI, το οποίο 

ακολουθεί τη μη αποδεκτή πλέον λογική της εκμετάλλευσης μη ανανεώσιμων πόρων και της 

κατασπατάλησης φυσικών πόρων. Ειδικότερα, το έργο αυτό οδηγεί σε αφόρητη αύξηση του 

κινδύνου πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων, που θα μπορούσαν να έχουν υψηλά ποσοστά 

θνησιμότητας λόγω της διασποράς εύφλεκτων αερίων και λόγω της εγγύτητας του χώρου του 

συγκροτήματος δεξαμενών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. 

Οι κυρίες Roberta Villa και Maria Teresa d’Amato παρουσιάζουν τις βασικές απόψεις της 

επιτροπής Taranto Lider η οποία συστάθηκε το 2011: η βαριά βιομηχανία δεν μπορεί να είναι 
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φιλική προς το περιβάλλον· πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της μέγιστης προφύλαξης και της 

πρωτογενούς πρόληψης στον τομέα της υγείας· είναι αναγκαίο να ξεπεραστεί η κατάσταση 

που χαρακτηρίζει σήμερα τη βιομηχανία· πρέπει να κλείσουν οι ρυπογόνες ζώνες της 

βιομηχανικής περιοχής και να εξυγιανθούν όλες οι μολυσμένες περιοχές· τέλος, πρέπει να 

υπάρξει οικονομική και πολιτιστική ανασυγκρότηση μέσω εκδηλώσεων όπως συναυλίες και 

θεατρικές παραστάσεις. Παράλληλα, η επιτροπή ηγείται εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης 

σχετικά με την ενδομητρίωση, δίνοντας βήμα στις γυναίκες. Η ενδομητρίωση είναι μια 

πάθηση η οποία στρεβλώνει και καταστρέφει το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα 

προκαλώντας, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, στειρότητα. Οι εκπομπές διοξινών και PCB από 

τις εγκαταστάσεις της ILVA έγιναν αιτία να αυξηθούν τα ποσοστά των κρουσμάτων 

ενδομητρίωσης στην περιοχή του Ιονίου Πελάγους. Η επιτροπή Taranto Lider προέβη σε 

διαβουλεύσεις με νομικούς εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας 

«ambiente svenduto» το 2011· οι εμπειρογνώμονες αυτοί πρότειναν τη διεξαγωγή ανάλυσης 

σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο των διοξινών στην αναπαραγωγική υγεία στην περιοχή του 

Τάραντα. Η επιτροπή μπορεί πλέον να αξιοποιήσει επικαιροποιημένες μελέτες, όπως τη 

μελέτη κοόρτης με συντονιστή τον δρα Forestieri (Οκτώβριος 2016), όπου αναφέρεται 

αύξηση κατά 10 % του κινδύνου εμφάνισης ενδομητρίωσης που συνδέεται με την έκθεση σε 

SO2 (διοξείδιο του θείου), το οποίο ανήλθε σε 14% στη συνοικία Paolo VI. Ως εκ τούτου, 

στις 12 Ιανουαρίου 2013 υπέβαλε καταγγελία προκειμένου οι δικαστικές αρχές να 

διεξαγάγουν έρευνες για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης εξ αμελείας βάσει της 

αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της εν λόγω πάθησης και της βιομηχανικής ρύπανσης. 

Στο μεταξύ, η επιτροπή προώθησε περιφερειακό νομοσχέδιο το οποίο αναγνωρίζει την 

ενδομητρίωση ως χρόνια πάθηση που προκαλεί αναπηρία, προβλέπει την παροχή δωρεάν 

ψυχολογικής στήριξης καθώς και τη σύσταση θεραπευτικού κέντρου για τους ασθενείς και, 

τέλος, την κατάρτιση περιφερειακού μητρώου (έχει επίσης αναρτήσει διαδικτυακή αναφορά, 

η οποία έχει συγκεντρώσει 1.700 υπογραφές). Στις 8 Οκτωβρίου 2014 το εν λόγω νομοσχέδιο 

ψηφίστηκε ως περιφερειακός νόμος αριθ. 40 «Disposizioni per la tutela delle donne affette 

dall’endometriosi» (Διατάξεις για την προστασία των γυναικών που πάσχουν από 

ενδομητρίωση), και η επιτροπή καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο νόμος αυτός να 

τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν. Στις 23 Φεβρουαρίου 2016 δημιουργήθηκε το 

περιφερειακό παρατηρητήριο για την ενδομητρίωση. Στο μεταξύ, από άλλες μελέτες (π.χ., 

IESIT και βιοπαρακολούθηση των κατοίκων της περιοχής από το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας 

- Istituto Superiore di Sanità, ISS) προέκυψε ότι τα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης ρυπογόνων 

ουσιών συνδέονται με σημαντική αύξηση του κινδύνου συναφών παθήσεων για τις γυναίκες 

ηλικίας 20-33 ετών στις περιοχές των δήμων του Τάραντα και του Statte. Αυτές οι 

συγκεντρώσεις υπερβαίνουν κατά 3,5 φορές τον μέσο όρο της περιφέρειας ενώ, για τις 

γυναίκες ηλικίας 30-34 ετών, ο κίνδυνος υπερβαίνει τον μέσο όρο της περιφέρειας κατά 

27 %. 

Η επιτροπή Taranto-Lider αγωνίζεται σε δύο μέτωπα: αφενός, προσπαθεί να αντιστρέψει την 

πορεία της γυναικείας υπογονιμότητας· αφετέρου, προσπαθεί να δώσει στους νέους 

προοπτικές απασχόλησης που δεν θα εξαρτώνται πλέον από τη χαλυβουργία αλλά θα 

βασίζονται στην επίγνωση πραγματικών επαγγελματικών επιλογών που μπορεί να προσφέρει 

η περιοχή του Τάραντα. Οι ευκαιρίες αυτές θα τονώσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες 

και θα τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την πραγματική αξία της πλουσιότατης 

ιστορικής, καλλιτεχνικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της πόλης. Για τον λόγο 

αυτό, τα έργα έχουν ως στόχο την αλλαγή της νοοτροπίας και έχουν δρομολογηθεί νέα σχέδια 

πολιτιστικής και οικονομικής κατεύθυνσης. Ξεκινώντας από τα σχολικά θρανία, 
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καλλιεργήθηκαν πρότυπα μέσω των οποίων αναδείχθηκαν εικαστικά έργα και έργα 

πολυμέσων που βραβεύτηκαν, ή έργα επικεντρωμένα στην επικοινωνία και το μάρκετινγκ, 

δημιουργήθηκε μία σειρά επώνυμων τοπικών προϊόντων (Taranto brand) στην προοπτική μιας 

νέας οικονομίας βασισμένης στον τουρισμό και στα παραδοσιακά επαγγέλματα της 

θάλασσας. Ο Τάραντας δεν είναι μόνο οι εταιρείες ILVA και ENI. Ο πραγματικός Τάραντας, η 

ομορφιά του οποίου παραμένει κρυμμένη, μια ομορφιά που σου ματώνει την καρδιά1, θα 

μπορέσει να πάρει και πάλι το μέλλον στα χέρια του, αρκεί να αξιοποιήσει το παρελθόν του ως 

πόλης με πολιτιστικό χαρακτήρα.  

Επιπλέον, ο Marco De Bartolomeo, πρόεδρος του έργου «Taranto, città spartana» 

(Τάραντας, σπαρτιατική πόλη) με την αλληγορία «η πόλη της ILVA και του ENI», κατά το ‘ἐν 

διά δυοίν’, υπαινίσσεται ότι: η ILVA (χαλυβουργική) είναι απλώς ο φιλοξενούμενος, ενώ η 

πόλη, αυτή καθαυτή, είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Αρχίζει με μία λυπηρή διαπίστωση: 

το γεγονός ότι το 2012, όταν η ILVA δεν είχε ακόμα μπει ακόμα στο στόχαστρο των 

δικαστικών ερευνών, ο βιομηχανικός κλάδος αντιπροσώπευε το 14 % του ΑΕΠ της πόλης. 

Ωστόσο, το τίμημα ήταν ανυπολόγιστο: υποτίμηση της αξίας των κατοικιών στη συνοικία 

Tamburi, καταστροφή των δηλητηριασμένων από τις τοξίνες μυδιών της Μικρής Θάλασσας, 

έξοδα που συνεπάγεται η υγειονομική περίθαλψη για τη θεραπεία του καρκίνου, και λοιπά. 

Το ΑΕΠ της πόλης μειώθηκε ραγδαία κατά 20 %, και οι κάτοικοι των περιοχών γύρω από το 

εργοστάσιο αντιμετωπίζονταν ως λεπροί. Ενόψει αυτής της κατάστασης, κάποιοι θεώρησαν 

ότι ο τουρισμός αποτελούσε άγκυρα σωτηρίας. Η πόλη όμως δεν διέθετε την κατάλληλη 

βασική υποδομή, τα τουριστικά καταλύματα δεν επαρκούσαν, τα αξιοθέατα δεν 

προβάλλονταν όπως έπρεπε και, ως εκ τούτου, δύσκολα μπορούσε να τα εκτιμήσει ο 

επισκέπτης, όλα αυτά μέσα σε μια σκοτεινή ατμόσφαιρα. 

Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της διεξαγωγής μιας έρευνας στον Τάραντα σε ανθρώπους 

προερχόμενους από τις τέσσερις γωνιές του πλανήτη: τη Νέα Υόρκη, τη Μόσχα, το Σίδνεϊ και 

το Ρίο. Μπορεί κάποιοι να μπέρδευαν τον Τάραντα με το Τορόντο, όμως για πολλούς άλλους 

οι έννοιες αποσαφηνίζονταν αμέσως μόλις συνδέονταν με το επίθετο «σπαρτιατικός», επειδή 

ο μυθικός Τάραντας υπήρξε η μοναδική αποικία των Σπαρτιατών. Και το σπαρτιατικό σήμα 

είναι τόσο διαδεδομένο ώστε να διαθέτει πενταπλάσιο δυναμικό σε σύγκριση με αυτό του 

Πύργου του Άιφελ· θα πρέπει σε ολόκληρο τον κόσμο να υπάρχουν πάνω από 3.500 

πανεπιστήμια, επιχειρήσεις στον τομέα της γεωργίας, της βιομηχανίας, των υπηρεσιών ή στον 

προηγμένο τριτογενή τομέα, που χρησιμοποιούν το σπαρτιατικό σήμα. Έτσι προέκυψε το 

σχέδιο να φιλοξενήσει ο Τάραντας, για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2016, τον 

«Σπαρτιατικό αγώνα δρόμου», τον πλέον δημοφιλή παγκοσμίως αγώνα δρόμου μετ’ 

εμποδίων. Ο αγώνας προσέλκυσε 12.000 αθλητές και, με μια περιφερειακή επένδυση ύψους 

μόνο 35.000 ευρώ, απέφερε μέσα σε δύο ημέρες πρωτόγνωρα έσοδα. Ποιο είναι το κλειδί 

αυτής της επιτυχίας; Η κληρονομιά που άφησε η Σπάρτη στους απογόνους της: το πνεύμα του 

ανθρώπου που δεν εγκαταλείπει ποτέ τον αγώνα και αντιμετωπίζει τις δυσκολίες διατηρώντας 

την κοινότητα δυνατή και ενωμένη, όπως μια σπαρτιατική φάλαγγα. 

Στο τέλος της συνάντησης, ο κ. Alessandro Marescotti, πρόεδρος της Peacelink, υποβάλλει 

στην αντιπροσωπεία έναν φάκελο που περιέχει μια σειρά επικαιροποιημένων επιστημονικών 

δεδομένων σχετικά με πολλά γεγονότα που συνδέονται με την εταιρεία ILVA. Ο φάκελος 

                                                 
1 Η ποιήτρια Alda Merini έχει αποτυπώσει σε στίχους την ιδέα αυτή ως εξής (Non vedro’ mai Taranto bella): Δεν 

θα ξαναδώ ποτέ πια τον όμορφο Τάραντα - δεν θα αντικρίσω ξανά τις σημύδες, ούτε το θαλάσσιο δάσος: μέσα στα 

μάτια μου βλέπω το κύμα που πέτρωσε και το χταπόδι που σπαρταράει. 
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αυτός περιέχει στοιχεία για την αυξημένη τοξικότητα των υφιστάμενων σωματιδίων στον 

Τάραντα και τις επιπτώσεις τους στον δείκτη ευφυίας των παιδιών στη συνοικία Tamburi, 

καθώς και αύξηση του κινδύνου περιπτώσεων εμφραγμάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων τις 

ημέρες που πνέει άνεμος (κυρίως από τις 7 π.μ. έως τις 9 π.μ.) και τη μη επιβολή κυρώσεων 

για παράλειψη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ΑΙΑ, της οποίας η ισχύς που είχε 

εκπνεύσει παρατάθηκε βάσει διατάγματος. 

 

19 Ιουλίου 2017 (πρωί) 

Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν ο Remo Pasquali, διευθυντής του διυλιστηρίου, ο 

Francesco Manna, αρμόδιος για τις θεσμικές σχέσεις για τον ENI, και ο Eugenio Lopomo, 

υπεύθυνος για το έργο στην Tempa Rossa (που βρίσκεται στην περιοχή του Alto Sauro, στην 

καρδιά της περιφέρειας Μπαζιλικάτα). Πριν από την εικονική περιήγηση (δεδομένου ότι όλα 

τα προγραμματισμένα μέτρα βρίσκονται σήμερα μόνο στα χαρτιά) διεξήχθησαν δύο 

συνοπτικές ενημερώσεις σχετικά με την ασφάλεια και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, την 

ταξινόμηση του διυλιστηρίου και τα βασικά σημεία του σχεδίου Tempa Rossa. 

Όσον αφορά το διυλιστήριο: 

 Καταλαμβάνει επιφάνεια περίπου 275 εκταρίων στη βιομηχανική ζώνη, την οποία η 

εθνική οδός 106 τέμνει και την χωρίζει σε δύο τομείς: στο βόρειο τμήμα, οι 

εγκαταστάσεις και στο νότιο οι χώροι αποθήκευσης πρώτων υλών, ημικατεργασμένων 

και τελικών προϊόντων. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στον ίδιο χώρο με την ILVA που 

έχει χαρακτηριστεί ως βιομηχανική περιοχή εθνικού ενδιαφέροντος· 

 η θαλάσσια περιοχή, που περιλαμβάνει μία αποβάθρα, τελεί υπό διαχείριση βάσει 

συμβάσεως παραχώρησης· έχει τέσσερις αποβάθρες: οι εσωτερικές αποβάθρες 

χρησιμοποιούνται από πλοία χωρητικότητας μέχρι 15 χιλιάδες τόνους, και οι εξωτερικές 

χρησιμοποιούνται από πλοία χωρητικότητας μέχρι 30 χιλιάδες τόνους·  

 το διυλιστήριο κατεργάζεται και μετασχηματίζει το αργό πετρέλαιο που προέρχεται με 

πλοία από κοιτάσματα εκτός Ευρώπης ή, μέσω αγωγού πετρελαίου από την περιοχή Val 

d’Agri της περιφέρειας Μπαζιλικάτα· διαθέτει συγκρότημα 135 δεξαμενών αποθήκευσης 

αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και τελικών προϊόντων· 

 η ικανότητα κατεργασίας του είναι 6,5 εκατομμύρια τόνοι ετησίως· θα παραμείνει 

αμετάβλητη ακόμη και όταν θα έχει ολοκληρωθεί το έργο Tempa Rossa· τα κυριότερα 

προϊόντα από τη διαδικασία κατεργασίας είναι τα εξής: προπάνιο, βουτάνιο, μείγμα 

υγραερίου, βενζίνη, πετρέλαιο ντίζελ, καύσιμα αεριωθουμένων, μαζούτ και άσφαλτος· 

 η εγκατάσταση είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001 και 

είναι καταχωρημένη στο EMAS, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και 

(ΕΚ) αριθ. 196/06· 

Βασικά στατιστικά στοιχεία: 

 433 υπάλληλοι του ENI (ενημέρωση στις 30 Ιουνίου) και μέχρι και 600 εξωτερικοί 

εργαζόμενοι ημερησίως, μπορεί όμως οι εξωτερικοί εργαζόμενοι να ξεπεράσουν τους 

χίλιους στις περιόδους γενικής παύσης λειτουργίας των εργοστασίων για επισκευές όπως, 

για παράδειγμα, όταν πριν από δύο μήνες η μονάδα απασχόλησε 1500 εργάτες για 50 

ημέρες για τις εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων· 
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 επενδύσεις κατά την περίοδο 2011-14: 150 εκατομμύρια ευρώ· και για την περίοδο 2015-

2018, άλλα 102 εκατομμύρια ευρώ, εξαιρώντας τις επενδύσεις για την Tempa Rossa. 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις για το έργο Tempa Rossa: 

Το κοίτασμα πετρελαίου Tempa Rossa ανακαλύφθηκε το 1989 από τη βελγική εταιρία Fina η 

οποία στη συνέχεια απορροφήθηκε από την γαλλική Total· το 2002, η Total έλαβε το 25% 

των μετοχών που είχε στην κατοχή του ο ENI με τη σύμβαση παραχώρησης Gorgoglione. το 

2002, η Total έλαβε το 25% των μετοχών που είχε στην κατοχή του ο ENI με τη σύμβαση 

παραχώρησης Gorgoglione (από το όνομα της κοινότητας όπου βρίσκεται η Tempa Rossa, 

στη Λουκανία - σήμερα Μπαζιλικάτα - περιοχή που κάποτε ήταν άντρο συμμοριών 

κακοποιών). Σήμερα το αργό πετρέλαιο που εξορύσσεται ανήκει κατά 50 % στην Total, κατά 

25 % στη Shell και κατά 25 % στην ιαπωνική εταιρεία Mitsui. Το αργό πετρέλαιο της 

περιοχής Val d’Agri καταλήγει στο διυλιστήριο του Τάραντα, μέσω του υπάρχοντος αγωγού 

μήκους 136 χιλιομέτρων (εκ των οποίων τα 96 διέρχονται από την περιφέρεια Μπαζιλικάτα), 

που ανήκει στην εταιρία S.O.M. (η οποία ελέγχεται από τον ENI (κατά 70%) και από τη Shell 

(κατά 30 %). Η Total θα κατασκευάσει παρακαμπτήριο σύνδεσμο μήκους 8 χιλιομέτρων από 

το κέντρο της περιοχής του κοιτάσματος πετρελαίου Tempa Rossa έως τον κύριο αγωγό 

πετρελαίου. Η διαχείριση των διυλιστηρίων του Τάραντα, τα οποία κατασκεύασε το 1964 η 

Shell Ιtaliana και τα διαχειρίζονταν μέχρι το 1975, μεταβιβάστηκαν στην εταιρία Agip 

Petroli. Η Agip Petroli έγινε το 2003 ENI S.p.A. 

Το σχέδιο Tempa Rossa είναι αμιγώς υλικοτεχνικής υποστήριξης και δεν επιδρά στον συνήθη 

κύκλο παραγωγής του διυλιστηρίου. Σε γενικές γραμμές, διαρθρώνεται ως ακολούθως: 

 Κατασκευή δύο νέων δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 180 χιλιάδων m³ (120 και 60 

αντίστοιχα) και επέκταση της σημερινής αποβάθρας μήκους 2 χιλιομέτρων, κατά 515 

περίπου μέτρα με την κατασκευή μιας πλατφόρμας για να πλευρίζουν τα πετρελαιοφόρα 

στο στάδιο της φόρτωσης· 

 Άλλες επικουρικές εργασίες: νέο αντλιοστάσιο για τη μεταφορά του αργού πετρελαίου, 

νέες μεταφορικές γραμμές που θα το διοχετεύουν από τις δεξαμενές στην αποβάθρα, ένα 

σύστημα επεξεργασίας και ανάκτησης ατμών που απελευθερώνονται κατά τη φόρτωση 

του πλοίου και θάλαμος πρόψυξης του αργού πετρελαίου (του οποίου η θερμοκρασία, 

60° στο διυλιστήριο, πρέπει να πέσει αισθητά προκειμένου να αποθηκευθεί στις 

δεξαμενές)· 

 Το έργο συνάδει με την απόφαση CIPE αριθ. 121 της 21/12/01, βάσει της οποίας 

επιτρέπεται η χρήση του κοιτάσματος Tempa Rossa, και με το περιφερειακό ενεργειακό 

και περιβαλλοντικό σχέδιο (PEAR). Έχει επίσης λάβει την πιστοποίηση EMAS και ISO 

14001. 

 Το έργο έχει αποκτήσει όλες τις απαιτούμενες άδειες που αφορούν την περιβαλλοντική 

προστασία και την ασφάλεια. Η διαδικασία ΕΠΕ ολοκληρώθηκε το 2011 με την έκδοση 

της Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Άδειας (AIA) από το Ιταλικό Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Προστασίας των Φυσικών και Θαλάσσιων Πόρων (MATTM) και με 

5 απαιτήσεις οι οποίες είχαν ήδη εκπληρωθεί πριν από την έναρξη της κατασκευής. Από 
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τον Ιουνίου 2015, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την ενιαία άδεια (AUA) από το 

Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης (MISE)*· το 2013, το έργο έλαβε θετική γνώμη στην 

έκδοση πιστοποιητικού σκοπιμότητας από την Περιφερειακή Τεχνική Επιτροπή (CTR)1·  

 άλλες διαδικασίες έγκρισης που είναι σε εκκρεμότητα: δημόσια παραχώρηση για την 

επέκταση της αποβάθρας, άδεια για την κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων η οποία 

είχε μέχρι σήμερα απορριφθεί από τη μονοαπευθυντική θυρίδα για τις παραγωγικές 

δραστηριότητες (SUAP) του Δήμου του Τάραντα·  

 κύριες πτυχές της περιβαλλοντικής συμβατότητας και μέτρα μετριασμού για τις 

εκπομπές στον αέρα: εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών (ΒΔΤ), με 

ιδιαίτερη έμφαση στο διπλό κέλυφος για τις αντλίες και στις επιπλέουσες οροφές για τις 

δεξαμενές, στη νέα μονάδα ανάκτησης ατμών με σύστημα τελικής καύσης που έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) κατά 99,5 %, στην 

ολοκλήρωση του σχεδίου παρακολούθησης του περιβαλλοντικού αέρα και του δικτύου 

με τους περιφερειακούς σταθμούς του ARPA Απουλίας για την παρακολούθηση του 

όζοντος·2· για την προστασία των υδάτινων πόρων έχουν προβλεφθεί: κλειστά 

κυκλώματα ψύξης για να αποφευχθεί η λήψη θαλασσινού νερού· η συλλογή και 

ανάκτηση των όμβριων υδάτων από τη νέα πλατφόρμα· η σύνδεση του δικτύου 

υπονόμων με τον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων του διυλιστηρίου· για το έδαφος και το 

υπέδαφος, προβλέπονται δραστηριότητες εξυγίανσης-αποκατάστασης και κατασκευή 

δεξαμενών με διπλό πυθμένα· για τα ιζήματα και το θαλάσσιο οικοσύστημα, 

προβλέπεται μια σειρά μέτρων που εφαρμόζονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 

εκτέλεση των έργων· για τον περιορισμό του θορύβου, προβλέπεται ελαχιστοποίηση των 

εκπομπών θορύβου όπως, π.χ., η τοποθέτηση πασσάλων στην αποβάθρα· 

 Προβλέπεται ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης για τους οικοτόπους και τα είδη γύρω 

από το διυλιστήριο, τα οποία εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000· χάρη της προστασίας 

του τοπίου, θα χαμηλώσει το δάπεδο των νέων δεξαμενών, δεν θα διαφεύγουν ατμοί από 

τους πύργους ψύξης και θα πραγματοποιηθούν εργασίες για τον περιορισμό των ορατών 

επιπτώσεων και την αναβάθμιση και αναζωογόνηση του τοπίου· 

 Το κόστος επένδυσης ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ και κατανέμεται ως 

                                                 
1 Η άδεια AUA είναι ενιαίο μέτρο πρόβλεψης για περιβαλλοντικά ζητήματα που εισήχθη με τον νόμο αριθ. 35/12 

και το προεδρικό διάταγμα αριθ.° 59 της 13ης Μαρτίου 2013. Ενσωματώνει σε ενιαίο τίτλο διάφορες 

περιβαλλοντικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία στον τομέα αυτό, όπως το νομοθετικό διάταγμα 

152/06. Η Επιτροπή CTR, που συστάθηκε στο πλαίσιο της περιφερειακής διευθύνσεως της υπηρεσίας 

πυροσβεστικής, πρώτων βοηθειών και πολιτικής άμυνας του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι ένα τεχνικό 

συμβουλευτικό όργανο για εδαφικά ζητήματα και ασχολείται με ζητήματα που αφορούν την πρόληψη των 

πυρκαγιών. Ειδικότερα, εκπονεί αξιολογήσεις έργων στο πλαίσιο των διαδικασιών για την έκδοση του 

πιστοποιητικού πυρασφάλειας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Δημιουργήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 

334/99, το οποίο μετέφερε στο εσωτερικό ιταλικό δίκαιο την οδηγία 96/82/ΕΚ (γνωστή ως «οδηγία Seveso II») 

όσον αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο των κινδύνων πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων. Το νομοθετικό 

διάταγμα 105/2015, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2012/18/ΕΕ (οδηγία Seveso III), κατήργησε τον Ιούλιο 2015 το 

νομοθετικό διάταγμα 334/99. 
2 Σύμφωνα με την ΕΠΕ και την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική άδεια της 27ης Οκτωβρίου 2011, θα 

αντισταθμιστούν όχι μόνο οι εκπομπές που αντιστοιχούν σε 36 τόνους/έτος, που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο για 

τους βοηθητικούς χώρους αποθήκευσης και φόρτωσης της Tempa Rossa, αλλά επίσης, χάρη στις καινοτόμες 

τεχνολογίες για την ανάκτηση των ατμών των υδρογονανθράκων που εφαρμόζονται κατά τη φόρτωση των 

πετρελαιοφόρων, και οι τελικές υπολειπόμενες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων του διυλιστηρίου που 

αντιστοιχούν σε 28 τόνους/έτος λιγότερο σε σχέση με την κατάσταση πριν αρχίσουν τα έργα, επιτυγχάνοντας 

συνολική μείωση 64 τόνων/έτος. 
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ακολούθως: 30 εκατομμύρια ευρώ για τη μηχανική, 105 εκατομμύρια ευρώ για την 

αγορά υλικών και 165 εκατομμύρια ευρώ για δομικές κατασκευές· 

 Μετά την έκδοση της άδειας AUA, τα έργα υπολογίζεται να διαρκέσουν περίπου 24 

μήνες και θα απασχοληθούν σε αυτά 250 εργαζόμενοι ημερησίως με μέγιστο αριθμό, 

στις ημέρες αιχμής, 460 εργαζομένων. 

 Έχουν προταθεί 4 δράσεις αντιστάθμισης: αγορά λεωφορείων που λειτουργούν με 

φυσικό αέριο και εγκατάσταση πινάκων φωτοβολταϊκών συστοιχιών στα κτίρια της 

πόλης του Τάραντα· ανάπτυξη και προώθηση του εθνικού αρχαιολογικού μουσείου του 

Τάραντα (MarTa )· προστασία και αναβάθμιση του Palazzo di Governo (κτήριο της 

Νομαρχίας) και του μουσικού ιδρύματος «Paisiello». 

Στο τέλος της παρουσίασης, ο F. Manna επανέλαβε ότι ο ENI κατέχει όλες τις άδειες και 

γνώμες των τεχνικών υπηρεσιών των αρμόδιων φορέων και το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί 

ενιαία άδεια (AUA) οφείλεται αποκλειστικά στην πολιτική θέση της Περιφέρειας της 

Απουλίας, η οποία δεν επιβεβαίωσε τη συμφωνία1.  

Κατά την επίσκεψη προέκυψαν ερωτήματα που αφορούσαν λεπτομέρειες όσον αφορά τη 

λειτουργία των μεγαλύτερων εγκαταστάσεων, όπως οι εγκαταστάσεις «θερμικής πυρόλυσης» 

(μια διαδικασία θερμικής αποσύνθεσης των βαρέων κλασμάτων πετρελαίων)· ή, στο πλαίσιο 

της διαδικασίας για το υδρογόνο, σχετικά με τη μονάδα Claus μετατροπής του υδροθείου 

(H2S) σε στοιχειακό θείο και με τα επονομαζόμενα μοριακά κόσκινα, που καθαρίζουν το 

υδρογόνο από τα αέρια καύσιμα διυλιστηρίου· ή τα συστήματα των πυρσών διυλιστηρίου 

(τρία στον Τάραντα). Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα συστήματα αυτά καίνε τα 

απόβλητα αέρια των διυλιστηρίων, καθώς και ορισμένα αέρια που αναδύονται από τις 

δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου (το οποίο διοχετεύεται από τον κεντρικό αγωγό ή 

από το υποθαλάσσιο τμήμα αγωγού που συνδέεται με τα πετρελαιοφόρα που βρίσκονται στη 

Μεγάλη Θάλασσα (Mare Grande)). Με τον τρόπο αυτό, έγινε καλύτερη παρουσίαση της 

τοπογραφίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (τις οποίες τέμνει ο αυτοκινητόδρομος 106 

και τις διαχωρίζει από το συγκρότημα δεξαμενών), ιδίως τη χάραξη του υπόγειου αγωγού η 

οποία, μετά τη διάβασή της από ένα λόφο, καταλήγει σε έναν ιστό σωληνώσεων ακτινωτής 

διάταξης μέσα από τις οποίες μεταφέρεται το αργό πετρέλαιο στις δεξαμενές. Διευκρινίστηκε 

                                                 
1 Η κυβέρνηση ανέλαβε τον φάκελο ‘Tempa Rossa’ μετά την αποτυχία συμφωνίας με την Περιφέρεια, η οποία 

απέρριψε το τμήμα του έργου που αφορά τον Τάραντα μετά την ψηφοφορία του Περιφερειακού Συμβουλίου, επειδή 

το έργο αυτό θα επιδείνωνε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε μια πόλη που έχει ήδη στιγματιστεί από την 

παρουσία της Ilva. Και η Total, η οποία διαχειρίζεται τα κοιτάσματα στην Μπαζιλικάτα μαζί με τη Shell και την 

Mitsui, ζήτησε άδεια για να μεταφέρει στο διυλιστήριο του Τάραντα το αργό πετρέλαιο από τις εγκαταστάσεις στη 

Ρώμη και στη Falconara Marittima, χρησιμοποιώντας δεκάδες βυτιοφόρα κάθε ημέρα, και όχι πλέον το αργό 

πετρέλαιο από τα φρέατα άντλησης της Val d’Agri μέσω του πετρελαιαγωγού. εφημερίδα «Sole 24 ore», τεύχη 

της 2ας Σεπτεμβρίου 2017 και της 12ης Σεπτεμβρίου 2017. Ένα έτος μετά την τελευταία αρνητική απάντηση της 

Περιφέρειας της Απουλίας στη μεταφορά του αργού πετρελαίου από την Περιφέρεια Μπαζιλικάτα στο διυλιστήριο 

του Τάραντα, η ‘Raffineria di Roma Spa’, μία θυγατρική της ‘TotalERG SpA’, υπέβαλε αίτηση στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος προκειμένου να εγκριθεί η μεταφορά αργού πετρελαίου με βυτιοφόρα οχήματα από το Corleto 

Perticara στη Ρώμη, στο κέντρο υλικουτεχνικής υποστήριξης όπου η διαδικασία διύλισης είχε πάψει από το 2012 

και το κέντρο εξακολουθούσε να λειτουργεί μόνο για την αποθήκευση των τελικών πετρελαϊκών προϊόντων. Το 

πετρέλαιο που καταλήγει στη Ρώμη θα αποστέλλεται στη συνέχεια, μέσω του υπάρχοντος αγωγού, στις εξέδρες 

φόρτωσης που συνδέονται με τη Διοίκηση Ακτών του Fiumicino (Reparto Costiero di Fiumicino). Για τον λόγο 

αυτό η ‘Raffineria di Roma S.p.A.’ εκπόνησε προκαταρκτική περιβαλλοντική μελέτη με σκοπό να αποδείξει ότι το 

έργο δεν θα προκαλούσε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, και ότι, ως εκ τούτου, δεν θα ήταν απαραίτητη η 

διεξαγωγή ΕΠΕ. εφημερίδα «Gazzetta del Mezzogiorno», φύλλο της 1ης Σεπτεμβρίου 2017. 
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η χαρτογράφηση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υλοποίηση του έργου στην 

Tempa Rossa. Με εξαίρεση τα εν εξελίξει έργα αποκατάστασης του εδάφους, τα μέτρα αυτά 

βρίσκονται ακόμη στα χαρτιά. Ειδικότερα, οι νέες εγκαταστάσεις για: τη γραμμή μεταφοράς 

αργού πετρελαίου, το αντλιοστάσιο και τον εξοπλισμό ψύξης, τις νέες δεξαμενές παρόμοιας 

δομής με τις ήδη υπάρχουσες (φράγμα συγκράτησης, επιπλέουσα οροφή, διπλός πυθμένας, 

σύστημα πυρόσβεσης με αφρό), καθώς και τη μελλοντική πλατφόρμα που θα είναι 

εξοπλισμένη για να δέχεται πλοία χωρητικότητας μεικτού βάρους μέχρι 46 τόνους (που, όλα 

αυτά, σε συνδυασμό με την αύξηση της ταχύτητας φόρτωσης, από 1000 σε 3.000 m³/h, θα 

μειώσουν τους χρόνους και τους κινδύνους που συνδέονται με την παραμονή των πλοίων 

στον λιμένα του Τάραντα). Κατ’ ανάλογο τρόπο, στις νέες εγκαταστάσεις θα εφαρμοστούν οι 

βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες με σκοπό την επίτευξη τελικής μείωσης των ατμών σε 

ποσοστό 99,5 %. 

Τέλος, από υλικοτεχνική άποψη, είναι εξαιρετικά σημαντική η διαπίστωση ότι στον Τάραντα 

δεν υπάρχουν σιδηροδρομικοί κόμβοι ή συνδέσεις με άλλους αγωγούς. Από την ανωτέρω 

διαπίστωση συνεπάγεται ότι η μόνη εναλλακτική λύση έναντι των πλωτών μεταφορών στο 

κύκλωμα διανομής των προϊόντων του διυλιστηρίου είναι: τα οδικά βυτιοφόρα οχήματα. Μία 

υπόθεση η οποία φαίνεται ότι τελευταία κερδίζει έδαφος είναι αν θα δεχθεί το Υπουργείο 

Οικονομικής Ανάπτυξης (MISE) το αίτημα που υπέβαλε ο Όμιλος “Gorgoglione” για τη 

μεταφορά, στους χώρους αποθήκευσης του ENI στην Pomezia (Λάτσιο) ή στην Καλαβρία, 

όλου του αργού πετρελαίου που προέρχεται κάθε μέρα από τα φρεάτια εξόρυξης πετρελαίου 

της Tempa Rossa, με τη χρήση 250 βυτιοφόρων οχημάτων ημερησίως. Η υπόθεση αυτή 

συζητήθηκε σε πρόσφατη συνάντηση, η οποία διεξήχθη στη Ρώμη (18 Ιουλίου 2017), μεταξύ 

της Προεδρίας του Συμβουλίου και της ηγεσίας του ENI· ο ENI σκοπεύει να αρχίσει, από το 

2ο τρίμηνο 2018, να αξιοποιεί τα κοιτάσματα της Tempa Rossa (μολονότι η Περιφέρεια 

Μπαζιλικάτα, η οποία διαφωνεί, ζήτησε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Προστασίας 

των Φυσικών και Θαλάσσιων Πόρων (MATTM) τη διεξαγωγή ειδικής διαδικασίας ΕΠΕ1). 

Πράγματι, από το διυλιστήριο του Τάραντα φορτώνονται καθημερινά περίπου 600 βυτιοφόρα 

οχήματα με τα τελικά προϊόντα προκειμένου να γίνει διανομή σε όλες τις εταιρείες 

πετρελαίου στη νότια Ιταλία (Απουλία, Μπαζιλικάτα, Καμπανία, Καλαβρία και Μολίσε).  

Τελευταίος γύρος ακροάσεων στη Νομαρχία. 

Daniela Spera, συντάκτρια δύο αναφορών σχετικά με το σχέδιο «Tempa Rossa», επικέντρωσε 

την παρέμβασή της στην αναφορά 1107/2011 που είχε υποβληθεί εξ ονόματος της επιτροπής 

Legamjonici. Η αναφέρουσα επικεντρώνεται ιδίως στην τελευταία (6η κατά σειρά υποβολής) 

αναφορά της 30ής Ιουνίου 2017, κατά την εξέταση της οποίας η Επιτροπή επαναφέρει την 

κεντρική της ιδέα ότι «επί του παρόντος, ακόμη και αν δεν προέκυψαν στοιχεία που 

συνεπάγονται παραβίαση των οδηγιών 2012/18/ΕΕ (Seveso), 2010/75/ΕΕ (βιομηχανικές 

εκπομπές), 2001/42/ΕΚ (στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και 2011/92/ΕΕ 

(εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων)», ... η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί 

την κατάσταση. 

Κάνοντας μνεία στην αναγνωριστική επίσκεψη της αντιπροσωπείας στον χώρο των 

εγκαταστάσεων, η αναφέρουσα τονίζει: «Θα σας προξένησαν σίγουρα εντύπωση αυτές οι 

επικίνδυνες για τον πληθυσμό δεξαμενές που είναι εγκατεστημένες δίπλα σε έναν πολυσύχναστο 

δρόμο. Εμείς το αναφέραμε στην Επιτροπή στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της 

                                                 
1Βλ. εφημερίδα La Repubblica της 3ης Οκτωβρίου 2017 

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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οδηγίας Seveso. Έτσι πληροφορηθήκαμε ότι το μοναδικό μέτρο που η Ιταλία προτίθεται να 

θεσπίσει σε περίπτωση ατυχήματος είναι η τοποθέτηση ειδικών ηλεκτρονικών πινάκων. Το 

βασικό ζήτημα είναι στην ουσία η συμμόρφωση με τις αποστάσεις ασφαλείας, το οποίο 

εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο ακόμη και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ακριβώς όπως 

ισχύει και με τη θαλάσσια κυκλοφορία στον λιμένα του Τάραντα (το έργο ‘Tempa Rossa’ 

προβλέπει ετήσια αύξηση 90 πετρελαιοφόρων) η οποία θα επιδεινώσει τη ρύπανση στον κόλπο 

της Μεγάλης Θάλασσας αλλά και στον κόλπο της Μικρής Θάλασσας, θα επηρεαστεί και η 

ισορροπία των θαλάσσιων ρευμάτων εξαιτίας της δραστηριότητας του αντλιοστασίου της ILVA. 

Η οδηγία Sevesoπροβλέπει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να παράσχει στην Περιφερειακή 

Τεχνική Επιτροπή (CTR) την τελική έκθεση για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τουλάχιστον 

6 μήνες πριν από την έναρξη του έργου. Μέχρι σήμερα, η CTR εξακολουθεί να ανακοινώνει ότι 

ο ΕΝΙ δεν το έπραξε και δεν πρόκειται για μία θεωρητική απαίτηση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

Τάραντας βίωσε κατά το παρελθόν τουλάχιστον δύο σημαντικά μετεωρολογικά φαινόμενα 

ανεμοστρόβιλου, υπολογίσαμε ότι οι εγκαταστάσεις δεν μπορούσαν να αντέχουν ισχύ ανέμου 

που κινείται με ταχύτητα άνω των 97,2 km/h (η ισχύς ενός ανεμοστρόβιλου κατηγορίας F2 

αντιστοιχεί σε ταχύτητα ανέμου 180/250 km/h) — και δεν πρόκειται για υπόθεση επιστημονικής 

φαντασίας!...  

Όσον αφορά τους αλιευτικούς πόρους, και ιδίως τα μύδια, ζητήσαμε από την Επιτροπή να 

προβεί σε έρευνα όσον αφορά τα εθνικά μέτρα σε περίπτωση μόλυνσης των ψαριών και, 

επιπλέον, εάν οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν ότι εκτελέστηκε 

πλήρως η διαταγή για την καταστροφή των δίθυρων μαλακίων στη Mικρή Θάλασσα. Λάβαμε 

αόριστες απαντήσεις σε συνάρτηση με το πρώτο σημείο καθότι, όπως φαίνεται, η μέριμνα της 

Επιτροπής αφορούσε μάλλον τον αντίκτυπο της ρύπανσης στην αγορά ππου είχε να κάνει με την 

εμπορία των προϊόντων, παρά τη ρύπανση, αυτή καθαυτή, η οποία από μόνη της συνιστά μία 

τελείως απαράδεκτη κατάσταση. Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, λάβαμε την επιβεβαίωση στις 

υποψίες μας από τις δηλώσεις ενός δημοσίου υπαλλήλου κατά τη διεξαγωγή της δίκης 

«ambiente svenduto» (ξεπούλημα του περιβάλλοντος), σύμφωνα με τον οποίον μόνο 141 τόνοι 

από τις 20 χιλιάδες τόνων μολυσμένων μυδιών από διοξίνες και πολυχλωριωµένα διφαινύλια 

(PCB) φαίνεται ότι έχουν καταστραφεί με βεβαιότητα1. 

Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση 

στην ενημέρωση για την υγεία και το περιβάλλον. Πολλές φορές έχουμε ζητήσει από την 

Υπηρεσία Πρόληψης του τοπικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας (ASL) στον Τάραντα 

αντίγραφο των εκθέσεων δοκιμών και τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων που 

πραγματοποιήθηκαν σε μύδια πριν από το 2008 και κατά τη διετία 2014-15. Τα πρώτα τα 

λάβαμε μόνον κατόπιν της διαμεσολάβησης της Επιτροπής και εξακολουθούμε να περιμένουμε 

να λάβουμε τα τελευταία. Ζητούμε ως εκ τούτου από την Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ να 

επαγρυπνά εστιάζοντας την προσοχή της σε αυτή την χρόνια παράλειψη των αρχών που είναι 

επιφορτισμένες με τη διαβίβαση περιβαλλοντικών πληροφοριών στους πολίτες, παράλειψη η 

οποία, κατά την άποψή μας, συνιστά συστηματική παραβίαση της σύμβασης του Aarhus2. 

 

Η Antonia Battaglia παρουσιάζει τις πτυχές του έργου του ENI στην Tempa Rossa το οποίο 

η οργάνωση Peacelink παρακολουθεί αδιάλειπτα από το 2015 παρέχοντας στην Ευρωπαϊκή 

                                                 
1 Βλ. εφημερίδα Gazzetta del Mezzogiorno της 28ης Ιουνίου 2017 

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

fantasma.html 
2 Βλ. επίσης τη γραπτή ανακοίνωση της επιτροπής «Comitato Legamjonici» προς την Επιτροπή Αναφορών της 

19ης Ιουλίου 2017 

http://dir.va/
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/904872/cozze-alla-diossina-il-giallo-su-20mila-tonnellate-fantasma.html
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/904872/cozze-alla-diossina-il-giallo-su-20mila-tonnellate-fantasma.html
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Επιτροπή – μαζί με την COVA contro (περιβαλλοντική οργάνωση εθελοντών από την 

περιφέρεια Μπαζιλικάτα) – μία σειρά από δεδομένα που αποδεικνύουν ότι στην περιφέρεια 

Μπαζιλικάτα έχουν ήδη μολυνθεί τα υπόγεια ύδατα και η τροφική αλυσίδα. Η απάντηση της 

Επιτροπής ήταν και, δυστυχώς, εξακολουθεί να είναι αρκετά ασαφής. Αντιδρώντας στην 

υπερβολική επιφυλακτικότητα που επιδεικνύει η Επιτροπή όσον αφορά την αναγνώριση 

πιθανών παραβιάσεων του ευρωπαϊκού δικαίου σε περιβαλλοντικά και υγειονομικά ζητήματα 

από τα διυλιστήρια του ENI, οι οργανώσεις ‘Peacelink’ και ‘Cova contro’ απέστειλαν νέο 

υλικό για τη διαλεύκανση πολλών περιβαλλοντικών ζητημάτων που βρίσκονται σε 

εκκρεμότητα. 

Ο Luciano Manna (Peacelink) παρέχει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την έλλειψη 

δημοσιότητας και διαφάνειας όσον αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν 

στις εγκαταστάσεις του ENI, από το δίκτυο ISPRA/ARPA. Ειδικότερα, η τελευταία 

επιθεώρηση του ISPRA, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2016, δεν 

δημοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο του υπουργείου παρά μόνο 13 μήνες αργότερα: στις 2/7/17! 

Και η καθυστέρηση αυτή είναι συμπτωματική μίας σειράς ελλείψεων. Πράγματι, τα ερωτήματα 

που τέθηκαν από το ISPRA κατά τον έλεγχο του Μαΐου πρωτοκολλήθηκαν μόνο τον Νοέμβριο 

2016. Σε συνέχεια των απαντήσεων του ENI, το ίδρυμα ISPRA αποστέλλει στις 22 Δεκεμβρίου 

2016 τα πορίσματα στον ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - 

Περιφερειακός Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος, αρμόδια αρχή για τη σύνταξη της 

έκθεσης) . Και η έκθεση του ARPA αποκαλύπτει ελλείψεις ή αντιφάσεις ουδόλως αμελητέες. 

Στην ερώτηση: πόσες βαλβίδες ασφαλείας έχουν τοποθετηθεί για να αποφευχθεί η διαρροή από 

τις δεξαμενές; Η απάντηση του ΕΝΙ είναι: 23 για 130 δεξαμενές. Ο ARPA σημειώνει επίσης την 

πλήρη απουσία φίλτρων («κάλτσες») για τη μείωση των εκπομπών από πτητικές οργανικές 

ενώσεις στο σύστημα της επιπλέουσας οροφής των δεξαμενών, τα οποία συγκρατούν τις 

δύσοσμες εκπομπές. Ομοίως, στις αποβάθρες όπου πραγματοποιείται η φόρτωση και η 

εκφόρτωση των πλοίων, δεν υπάρχει σύστημα προειδοποίησης σε περίπτωση έκλυσης 

εκπομπών υδρόθειου (H2S), και άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων, οι οποίες είναι πολύ 

συχνές κατά τη διαμονή των πλοίων. Όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα, τα οποία θα πρέπει να 

απορροφώνται και να καθαρίζονται πριν απορριφθούν στη θάλασσα, η διαφορά στις εκθέσεις 

του ARPA και του ENI είναι τεράστια. Ο ARPA εντόπισε ρύπους στα απόβλητα που 

απορρίπτονται στη θάλασσα ενώ ο ENI, την ίδια στιγμή που το ISPRA διεξήγαγε τους ελέγχους 

του, απάντησε ότι οι εγκαταστάσεις του λειτουργούν τέλεια. Και αυτό ακόμη και όταν το 

Υπουργείο επιβεβαίωσε απερίφραστα ότι οι ρύποι προέρχονται από τα απόβλητα του 

διυλιστηρίου. 

Ο Angelo Cannata, πρόεδρος της πολιτιστικής ενώσεως Le Sciaje, τονίζει ότι η ένωσή του 

προσπαθεί να δημιουργήσει εργαλεία που προωθούν την ενεργό συμμετοχή στο πλαίσιο της 

διακυβέρνησης των πολιτών, εστιάζοντας όχι μόνον στην εκτροφή και παραγωγή μυδιών 

(είναι 30 οι εταιρείες του Τάραντα που δραστηριοποιούνται στη Μικρή Θάλασσα), αλλά και, 

γενικότερα, στην ποιότητα ζωής, στην αναδιανομή του πλούτου που συνδέεται με τους 

πόρους της πόλης, καθώς και στο πρόβλημα της απασχόλησης. Η απασχόληση δεν αφορά 

αποκλειστικά τον τομέα χαλυβουργίας, καθώς τα δεδομένα για την αδήλωτη εργασία 

αποκαλύπτουν μία υπερβολικά μεγάλη παρουσία εργαζομένων που δουλεύουν «στη μαύρη». 

Ο Τάραντας, μολονότι βρίσκεται στο ήμισυ της απόστασης μεταξύ Matera και Lecce, 

χαρακτηρίζεται ως αστική κοινότητα σε βαθιά βιομηχανική κρίση, χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι η 

κρίση αφορά επίσης και την πολιτιστική και τουριστική διάσταση της πόλης. Ως εκ τούτου, οι 

ενώσεις που βρίσκονται στο έδαφός του, ζητούν από την Επιτροπή Αναφορών να υποστηρίξει, 

όχι μόνο μία προσέγγιση βάσει κυρώσεων, αλλά να υποστηρίξει τη δημιουργία εναλλακτικών 
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δυνατοτήτων ανάπτυξης της πράσινης και κοινωνικής οικονομίας οι οποίες ανταποκρίνονται 

περισσότερο στα συμφέροντα της τοπικής κοινότητας αντί να υπακούν στη λογική των εθνικών 

και πολυεθνικών επενδύσεων στον τομέα του χάλυβα. 

Στο τέλος της ημερίδας που αφιερώθηκε στον ENI, ο διευθυντής του διυλιστηρίου, Remo 

Pasquali, μαζί με τον Carlo Guarrata, Διευθύνοντα Σύμβουλο, και τον Francesco Manna, 

αρμόδιο για τις θεσμικές σχέσεις, απάντησαν στις ερωτήσεις που τους απηύθυνε η 

αντιπροσωπεία για επεξηγήσεις και διευκρινίσεις σε σχέση με τα στοιχεία και τις 

πληροφορίες που προσκόμισαν οι πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ 

των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διύλισης, αγωγών και αποβάθρας, και του μελλοντικού 

έργου υλικοτεχνικής υποστήριξης ‘Tempa Rossa’. 

Ιστορικό σχετικά με την κυκλοφορία των πλοίων στον λιμένα του Taranto: σε μελέτη του 

2015 αναφέρεται η παρουσία 730 σκαφών ενώ η μελέτη του 2016 αναφέρει μόνο 350 σκάφη, 

γεγονός που υποδηλώνει μείωση της δραστηριότητας του λιμένα κατά 50 %. 

Εξοπλισμός διυλιστηρίου 

 Οι τακτικές επισκέψεις ελέγχου στο πλαίσιο της της Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής 

Άδειας (AIA) για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις που λαμβάνουν χώρα σε ετήσια βάση 

(Νοέμβριος 2015, Μάιος 2016, 3ο τρίμηνο 2017- σε ημερομηνία που είναι ακόμη άγνωστη), 

δεν έχουν αναφέρει σημαντικές προειδοποιήσεις όσον αφορά τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Αντιθέτως, κατέληξαν σε προτάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας τις οποίες υιοθέτησε ο 

ENI όπως, για παράδειγμα, συμμόρφωση με τους κανόνες που διέπουν τις μεγάλες μονάδες 

καύσης (με αρχή ισχύος από 1ης Ιανουαρίου 2016). 

Στους ισχυρισμούς της αντιπροσωπείας σχετικά με ορισμένες ελλείψεις και περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν κατά την τελευταία ελεγκτική επίσκεψη του ISPRA, η 

ανώτατη διοίκηση του ENI απάντησε ότι: 

 Οι εν λόγω επισκέψεις αφορούν ενημερώσεις όσον αφορά την AIA για το 

διυλιστήριο και όχι το σχέδιο του έργου ‘Tempa Rossa’. Σήμερα βρίσκεται εν 

εξελίξει η επανεξέταση της AIA και ο ΕΝΙ αναμένει τη σύγκληση της διάσκεψης των 

υπηρεσιών για τη διοικητική απλούστευση, όπως προβλέπεται από την ιταλική 

νομοθεσία· 

 οι παρατηρήσεις του ISPRA αποτελούν απλώς συστάσεις για βελτίωση τις οποίες ο 

ENI μεταφέρει στην πράξη με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών· 

 όσον αφορά τον εξοπλισμό, όπως π.χ. τα φίλτρα «κάλτσες» (εξοπλισμός για τη 

μείωση των εκπομπών από πτητικές οργανικές ενώσεις στο σύστημα της επιπλέουσας 

οροφής των δεξαμενών), ο ΕΝΙ δρομολόγησε κατά τρόπο αυτόνομο πριν από 3 έτη 

ένα πρόγραμμα για την εγκατάσταση τέτοιας μορφής φίλτρων σε όλες τις δεξαμενές· 

έχει υλοποιηθεί ήδη το 75 % του προγράμματος, και η παρέμβαση θα ολοκληρωθεί 

έως το τέλος του 2018· 

 όσον αφορά τις βαλβίδες ασφαλείας (για την αποφυγή της υπερσυμπίεσης), αυτές 

έχουν πλήρως τοποθετηθεί. Η έλλειψη που αναφέρθηκε αφορά τις αυτόματες 

βαλβίδες, οι οποίες αποστραγγίζουν και διοχετεύουν τα όμβρια ύδατα στο δίκτυο 

υπονόμων, (εμποδίζοντας να βυθιστεί η επιπλέουσα οροφή των δεξαμενών). Ο ENI 
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άρχισε πριν από 18 μήνες να τοποθετεί αυτόματες βαλβίδες για τον εφοδιασμό όλων 

των δεξαμενών. Επομένως, δεν πρόκειται για απαίτηση αλλά για σύσταση 

προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα οικειοθελώς αναληφθέν πρόγραμμα. 

 Επίσης, υπάρχει πλήρης εγγύηση ως προς την ικανότητα δέσμευσης των εκπομπών 

στη διάρκεια των εργασιών φόρτωσης/εκφόρτωσης στην αποβάθρα· το ζήτημα που 

τέθηκε από το ISPRA αναφέρεται στη δυνατότητα αυτόματης καταγραφής των 

εκπομπών στην ατμόσφαιρα από το σημείο εκπομπών S6 (εγκατάσταση ανάκτησης 

ατμών στην αποβάθρα φορτοεκφόρτωσης σκαφών), που ενεργοποιείται μόνο σε 

περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του διυλιστηρίου. Υπό αυτές τις συνθήκες, το 

διυλιστήριο δεν είναι σε θέση να ανακτά τους ατμούς που παράγονται κατά την 

φορτοεκφόρτωση των πλοίων μέσω του συστήματος θέσης εκτός λειτουργίας του 

διυλιστηρίου (δυνατότητα που προβλέπεται για 40 ημέρες ετησίως κατ’ ανώτατο 

όριο). Κατά την τελευταία τριετία το διυλιστήριο δεν βρέθηκε ποτέ σε τέτοια 

κατάσταση. Τέλος, υπό κανονικές συνθήκες, το σημείο εκπομπών S6 μπλοκάρεται, 

για λόγους προφύλαξης, με μία «τυφλή» φλάντζα. Η ενεργοποίησή του απαιτεί την 

παρέμβαση χειριστή. Πραγματοποιείται σύμφωνα με ειδική διαδικασία η οποία 

καλύπτει λεπτομερώς τις πράξεις επιτήρησης και καταγραφής που απαιτούνται από 

την ισχύουσα αδειοδότηση. Επιπλέον, βρίσκεται στο στάδιο του προγραμματισμού 

ένα σχέδιο νέας μονάδας ανάκτησης ατμών στην αποβάθρα των διυλιστηρίων. Όταν 

τεθεί σε εφαρμογή, θα υπερβαίνει τις ισχύουσες μεθόδους διαχείρισης των ενεργειών 

ανάκτησης ατμών κατά την φορτοεκφόρτωση των πετρελαϊκών προϊόντων και του 

αργού πετρελαίου που προέρχεται από το Val d’Agri. 

 Όσον αφορά τον κίνδυνο διαρροών πετρελαίου από τα πλοία που έχουν προσαράξει 

στην αποβάθρα ή τον κίνδυνο σε περίπτωση μεταξύ τους σύγκρουσης, και οι δύο 

είναι ελάχιστοι: αφενός, επειδή τα πλοία επικουρούνται συνεχώς από το σύστημα 

πρόληψης (πυροσβεστικές δυνάμεις) αλλά και από ειδικευμένες εξωτερικές εταιρείες 

οι οποίες διαθέτουν το προσωπικό και τα μέσα για να εποπτεύουν το συγκεκριμένο 

θαλάσσιο τμήμα και να αντεπεξέρχονται σε όλες τις περιπτώσεις κάθε ασφάλισής 

τους σημαίνει ότι η θαλάσσια περιοχή που καλύπτει όλες τις καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης· αφετέρου, επειδή οι λιμενικές αρχές και το λιμεναρχείο, που επιβλέπουν 

όλη την κίνηση στο αγκυροβόλιο της Μεγάλης Θάλασσας, είναι εξαιρετικά αυστηρές 

και απαγορεύουν την είσοδο ή απαιτούν την αποπροσόρμιση των πλοίων όταν οι 

καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, ανεξαρτήτως των αναγκών του 

διυλιστηρίου. 

 Το διυλιστήριο, ως εγκατάσταση μεγάλου κινδύνου, απαιτεί τη διεξαγωγή AIA, 

καθώς επίσης και εξωτερικά και εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με 

την οδηγία Seveso. Πρόκειται για έγγραφα που αποτυπώνουν λεπτομερώς την 

κατάστασή του τη στιγμή που τίθεται σε λειτουργία και, στη συνέχεια, απαιτούν 

συνεχή επικαιροποίηση. Για τον σκοπό αυτό, η ιταλική νομοθεσία προβλέπει μια 

μακρά διαδικασία επανεξέτασης που ολοκληρώνεται με τη σύνταξη νέας AIA και την 

εκπόνηση άλλων σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Εάν κατά τη διάρκεια των 

επιθεωρήσεων προκύψουν νέες δυνατότητες για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων, η μονάδα ελέγχου προτείνει, υπό μορφή συστάσεως στον ΕΝΙ, τις 

κατάλληλες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες (ΒΔΤ), οι οποίες, μόνο μετά τη λήξη 

της διαδικασίας αναθεώρησης, μπορούν να μετατραπούν σε νέες απαιτήσεις της AIA. 

Μια σύσταση του ISPRA δεν σημαίνει κατά συνέπεια απαίτηση AIA (ακόμη και αν 
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το κοινό έχει οδηγηθεί σε σύγχυση ως προς τις δύο αυτές έννοιες)· 

 Το ισχύον εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης έχει καταρτιστεί, υπό την αιγίδα της 

νομαρχίας, επί τη βάσει εκθέσεως ασφάλειας του 2012 και συντονίζει όλους τους 

φορείς επιβολής ελέγχων. Η έκθεση ασφαλείας του 2015 βρίσκεται στο στάδιο της 

ολοκλήρωσης και της ανάλυσης και, όταν θα περατωθεί αυτό το στάδιο, ο νομάρχης 

θα προβεί στην επανέκδοση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης1.   

Έργο υλικοτεχνικής υποστήριξης ‘Tempa Rossa’ 

- Σε σχέση με τη θεώρηση της ναυτιλιακής κινήσεως: 

Το έργο ‘Tempa Rossa’ μπορεί μεν να επιφέρει αύξηση στον λιμένα μέχρι και 90 πλοίων, 

προβλέπει όμως την ενίσχυση της ικανότητας δέσμευσης σε κλειστό κύκλο των ατμών 

των δεξαμενόπλοιων αλλά και των εργασιών φόρτωσης/εκφόρτωσης, με συνεπαγόμενη 

σημαντική μείωση του χρόνου στάθμευσης (-30 %) και, ως εκ τούτου, μείωση του 

δυνητικού κινδύνου έκλυσης επιβλαβών εκπομπών.  

- Όσον αφορά την ασφάλεια: 

Από το προκαταρκτικό σχέδιο ασφαλείας ανέκυψαν ορισμένες απαιτήσεις με τις οποίες ο 

ENI δεσμεύεται να συμμορφωθεί στο στάδιο του λεπτομερούς τεχνικού σχεδιασμού· 

μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων, θα συγκληθεί η Περιφερειακή Τεχνική 

Επιτροπή για να εξετάσει αναλυτικά το τελικό σχέδιο ασφάλειας. Μόνο μετά από την 

έγκριση αυτού του σχεδίου, θα είναι δυνατόν να τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση. 

Όλες οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο προκαταρκτικό σχέδιο (εγκρίθηκε με 

χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας) θα ενσωματωθούν σ’ αυτό στη διάρκεια της 

μηχανοτεχνικής φάσης και θα υλοποιηθούν στη διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης. 

- Όσον αφορά την υποτιθέμενη κατάτμηση των εγκρίσεων για το ίδιο έργο: 

Οφείλεται σε κακή ερμηνεία της διαδικασίας βελτίωσης της μονάδας ανάκτησης ατμών 

στο διυλιστήριο. Το διυλιστήριο, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία που 

προτείνεται στη μελέτη για το έργο ‘Tempa Rossa’, έπρεπε να υποβάλει χωριστή αίτηση 

για τη χρήση της ίδιας τεχνολογίας, όπως οι ΒΔΤ για το παραδοσιακό διυλιστήριο. Με 

αυτόν τον τρόπο, στην εκτιμώμενη μείωση κατά 36 τόνους ανά έτος, όπως υπολογίζεται 

για το έργο ‘Tempa Rossa’ (στην πράξη, όταν θα εφαρμοσθεί πλήρως οι εκπομπές θα 

είναι μηδενικές όπως προβλέπεται στο διάταγμα για τη χορήγηση έγκρισης) προστίθενται 

άλλοι 28 τόνοι ανά έτος για το διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί συνολική 

μείωση 64 τόνων ετησίως. Ωστόσο, οι δύο εγκαταστάσεις, στις οποίες εφαρμόζεται η 

ίδια τεχνολογία, είναι εντελώς χωριστές δεδομένου ότι η πρώτη εξυπηρετεί τις 

δραστηριότητες αποθήκευσης για την ‘Tempa Rossa’ και η δεύτερη τις δραστηριότητες 

του διυλιστηρίου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον υπάρχουν δύο αιτήσεις με 

αντίστοιχα αποτελέσματα που είχαν υποβληθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. 

                                                 
1 Στην Ιταλία, αυτή ήταν μία περίοδος που παρουσίαζε σημεία ασυνέχειας δεδομένου ότι το νομοθετικό 

διάταγμα 105/2015, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2012/18/ΕΕ (γνωστής ως «οδηγία Seveso III»), κατήργησε τον 

Ιούλιο 2015 το νομοθετικό διάταγμα 334/99 το οποίο ρύθμιζε μέχρι τότε τον τομέα. Βλ. 

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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Μια άλλη παρεξήγηση οφείλεται στο γεγονός ότι το έργο ‘Tempa Rossa’ θα 

χρησιμοποιήσει τον υπάρχοντα αγωγό (μήκους 144 χλμ) ο οποίος μεταφέρει αργό 

πετρέλαιο από το Viggiano (Μπαζιλικάτα) στον Τάραντα. Η κοινή επιχείρηση της Total, 

που είναι η παραχωρησιούχος εταιρία, με αίτηση που έγινε στο όνομα του έργου ‘Tempa 

Rossa’, ζήτησε από τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές άδεια για την κατασκευή 

νέου πετρελαϊκού κέντρου και ενός αγωγού μήκους 8 χλμ. που θα συνδέεται με τον 

υφιστάμενο πετρελαιαγωγό. Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση, οι αιτήσεις που 

υπέβαλε η Total στην περιφέρεια Μπαζιλικάτα και ο ENI στον Τάραντα προέρχονται 

από διαφορετικές εταιρίες και έχουν, στο πλαίσιο της διαδικασίας, διαφορετικούς 

θεσμικούς συνομιλητές σε διαφορετικές περιφέρειες, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να 

καλύπτονται από ενιαία άδεια. 

Σε ερωτήσεις της αντιπροσωπείας σχετικά με την προσέγγιση του ΕΝΙ στους πολίτες και τους 

κατοίκους της γύρω περιοχής που υποχρεούνται να συμβιώνουν με το διυλιστήριο, 

προσέγγιση η οποία φαίνεται ότι δεν περιλαμβάνεται στα σχέδια βιομηχανικής ανάπτυξης: 

ενώ η ανάκτηση της εμπιστοσύνης θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της εταιρίας, οι 

διευθύνοντες του ΕΝΙ υποστήριξαν ότι, ενώ πρόκειται για μία κατάσταση που έχει πολλές 

πτυχές, αποτελεί πάγια πρόθεση του ΕΝΙ να συνεχίσει να παρέχει ενημερωτικά στοιχεία στο 

ευρύ κοινό σχετικά με το έργο ‘Tempa Rossa’, σύμφωνα με τη σύμβαση του Aarhus σχετικά 

με την πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών που 

εκτείνονται από ενημερωτικές εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης έως δημόσιες ακροάσεις, 

χωρίς ωστόσο να παράσχουν λεπτομέρειες.  

Στην τελική ερώτηση της αντιπροσωπείας αν ο ENI δεν κρίνει ότι είναι πλέον αναχρονιστικό 

να επενδύσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε έργα των οποίων οι δραστηριότητες 

βασίζονται στον ορυκτό άνθρακα αντί να προσφεύγουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

τα βιοκαύσιμα, ο Francesco Manna απάντησε ότι η εταιρεία έχει ως στόχο τη μείωση των 

εκπομπών CO2 κατά 80 % σε 5 χρόνια (στόχος έχει ήδη επιτευχθεί κατά το ήμισυ) και 

αναφέρεται στο παράδειγμα ενός «πράσινου» διυλιστηρίου στη Gela που χρησιμοποιεί 

φυτικά έλαια. Ενώ παραμένει ο στόχος μετατροπής της σχέσεως που υφίσταται μεταξύ των 

ενεργειακών πόρων, ευνοώντας τους πόρους που οδηγούν σε ένα διαφορετικό μέλλον, ο ENI 

θα πρέπει επίσης να διαχειριστεί τη μετάβαση (το 1 δισεκατομμύριο ευρώ της αιτήσεως δεν 

αφορά τον ENI αλλά την Total & Co). 

Συμπεράσματα 

Η παρουσία αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών στον Τάραντα, 10 έτη μετά την 

υποβολή της πρώτης αναφοράς (760/2007) σχετικά με προειδοποίηση για διοξίνες στην 

ατμόσφαιρα, θα πρέπει ουσιαστικά να σηματοδοτήσει τη στροφή προς την αποτελεσματική 

συμμετοχή των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στις 

στρατηγικές επιλογές της ιταλικής κυβέρνησης, της περιφέρειας της Απουλίας, των τοπικών 

αρχών, επιλογές οι οποίες πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με την εταιρία ILVA και τον ENI, 

χωρίς να αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι υπόλοιποι οικονομικοί και κοινωνικοί 

φορείς, προκειμένου να διαμορφωθεί κοινό μέλλον και ευημερία για τον Τάραντα· ένα 

μέλλον για την «πόλη των δύο θαλασσών» που δεν θα βασίζεται πλέον αποκλειστικά στην 

τεχνολογία και την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας. Η Ευρώπη των θεσμών και 

των πολιτών εστιάζει στη δυνατότητα οικοδόμησης ενός βιώσιμου και συμμετοχικού 

μοντέλου αστικής ανάπτυξης το οποίο θα είναι σε θέση να συμφιλιώσει τη συνδεόμενη με 

την χιλιετή ιστορία ταυτότητα της πόλης με το πρόσφατο βιομηχανικό παρελθόν της. 
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Η αντιπροσωπεία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκλήρωσε το 

εντατικότατο πρόγραμμα επισκέψεων και ακροάσεων, που έτυχε μεγάλης προσοχής και 

αποδοχής, πέραν από τους ίδιους τους αναφέροντες, και από τα μέσα ενημέρωσης, τους 

κοινωνικούς εταίρους και όλους τους άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Οι επιτόπιοι 

έλεγχοι στις βασικές ορατές μονάδες και υπηρεσίες εντός των εγκαταστάσεων της ILVA και 

του ENI, οι οποίες καλύπτουν μία βιομηχανική περιοχή και μία λιμενική ζώνη 2½ φορές 

μεγαλύτερες από την έκταση της πόλης, διενεργήθηκαν με επαγγελματισμό και ανοιχτό 

πνεύμα μέσα σε ένα κλίμα φιλοξενίας από πλευράς της διοικητικής και τεχνικής ηγεσίας των 

δύο εταιρειών. Κατά τους επιτόπιους αυτούς ελέγχους, τα μέλη της αντιπροσωπείας 

συνειδητοποίησαν τον ιδιαίτερα πολύπλοκο χαρακτήρα των παλαιότερων και των σημερινών 

βιομηχανικών και τεχνολογικών διεργασιών. Επίσης, αποκόμισαν άμεσα βιωμένες 

εντυπώσεις από τη ψυχική και σωματική δυσφορία των κατοίκων της περιοχής: από τον αέρα 

που εισέπνεαν, ή τις οσμές που αναδύονταν στις κατοικημένες περιοχές γύρω από τις 

εγκαταστάσεις, κατά τις ημέρες που φυσούσε αέρας, μέχρι το αίσθημα εξαναγκασμού που 

κυριαρχεί στη ζωή των κατοίκων της συνοικίας Tamburi οι οποίοι, παρά το προπέτασμα των 

οικολογικών λόφων, υφίστανται σε καθημερινή βάση τους καπνούς από τις καπνοδόχους των 

βιομηχανικών μονάδων ή τις αναθυμιάσεις στον δρόμο κατά μήκος των πολυάριθμων 

δεξαμενών. Ως εκ τούτου, η πιο αυθόρμητη αντίδραση σε αυτή τη μόνιμη κατάσταση 

«εισβολής» μέσα στο ίδιο τους το σπίτι ήταν το επανειλημμένο κάλεσμα στους συνομιλητές 

από τις εταιρείες να σπάσουν αυτό το υπό ασηπτικές συνθήκες διαμορφωμένο κλίμα των 

σχέσεων μεταξύ της βιομηχανίας και του οικείου πληθυσμού αλλά και των εργαζομένων, 

διότι μόνον με τη δρομολόγηση διαλόγου, με τη συνεχή ροή πληροφοριών και με τη 

συμμετοχή των πολιτών σε αποφάσεις που αφορούν την ποιότητα της καθημερινής ζωής, 

οικοδομείται ένα ισχυρό μέλλον, βασιζόμενο πάνω σε υγιείς και βιώσιμες βάσεις. Η ΕΕ 

προσχώρησε στη Σύμβαση του Aarhus1 με την απόφαση 2005/370/ΕΚ της 17ης Φεβρουαρίου 

2005. Και δεν είναι τυχαίο ότι, κατά τη διάρκεια των ακροάσεων με θεσμικούς συνομιλητές 

και παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου, έγιναν επανειλημμένες αναφορές στη Σύμβαση 

Aarhus σε σχέση με το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες 

τα μέλη της αντιπροσωπείας, πέρα από την ευμενή διάθεση και την κατανόηση που επέδειξαν 

προς τους πολίτες της περιοχής, των οποίων οι αναφορές αποτελούν έναν από τους βασικούς 

πυλώνες του θεσμού της ιθαγένειας της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 20 της ΣΛΕΕ, έχουν την 

προσοχή τους συνεχώς στραμμένη προς τις δύο πτυχές του διλήμματος που απασχολεί για 

περισσότερα από 20 χρόνια την «πόλη των δύο θαλασσών» (από το 1995, όταν η μέχρι τότε 

δημόσια εταιρεία ILVA ιδιωτικοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ανασυγκρότησης 

Επιχειρήσεων – IRI2): αφενός στην έκτακτη ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος, 

της υγείας και της απασχόλησης, και αφετέρου στα σχέδια βιομηχανικής ανασυγκρότησης 

και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, τα οποία δρομολογήθηκαν αρχικά από τους 

έκτακτους επιτρόπους και συνεχίζονται σήμερα από τους νέους ιδιοκτήτες. Ο κάθε 

συμμετέχων στην επίσκεψη, ανάλογα με την πολιτική του ευαισθησία, τη γνώση της περιοχής 

                                                 
1 . Το ΕΚ ενέκρινε επίσης, μαζί με το Συμβούλιο, την οδηγία 2003/4/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε 

περιβαλλοντικές πληροφορίες. 
2 H ILVA ιδρύθηκε στη Γένοβα την 1η Ιανουαρίου 1905. Με τη σύσταση της IRI το 1933 η ILVA έγινε δημόσια 

εταιρεία. Το 1961, με την κατασκευή του νέου χαλυβουργείου στον Τάραντα, η ILVA έλαβε το όνομα 

«ITALSIDER». Μετά την εκκαθάριση της ITALSIDER το 1988, η μονάδα έλαβε εκ νέου την ονομασία «ILVA». 

Μετά από περίπου μία εικοσαετία στην ιδιοκτησία της οικογένειας Riva, τέθηκε υπό δικαστική εκκαθάριση με 

υπουργικό διάταγμα της 21ης Ιανουαρίου 2015. Η διαδικασία αυτή έληξε στις 5 Ιουνίου 2017, ημερομηνία κατά 

την οποία το ακίνητο μεταβιβάστηκε στην κοινή επιχείρηση «Am Investco Italy» μέσω διεθνούς προκήρυξης 

υποβολής προσφορών. 
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και τη δραστηριοποίησή του στον κοινωνικοοικονομικό τομέα, ή συγκρίνοντας το υπό 

εξέταση συγκρότημα με άλλες βιομηχανικές μονάδες χαλυβουργίας βιώσιμης και υγιούς 

διαχείρισης, αφού άκουσε τις απόψεις, τις προτάσεις και τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν 

με επαγγελματισμό, με υπευθυνότητα και, ενίοτε, με πάθος, μπόρεσε να σχηματίσει τη δικιά 

του εικόνα όσον αφορά το δυνητικό μέλλον της πόλεως, των κατοίκων και των αρχών της, 

των εργαζομένων στην ILVA και τον ENI, αλλά και ολόκληρου του κλάδου, καθώς και το 

δυνητικό μέλλον του γεωργικού, αλιευτικού και τουριστικού τομέα. Εν ολίγοις, για να 

κατοχυρωθεί μία συμφωνία μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών, σημείο αφετηρίας είναι: η 

λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και η κατανομή της ευθύνης για ένα αναπτυξιακό μοντέλο 

βασιζόμενο σε τρία επίπεδα: περιβάλλον - κοινωνικός τομέας - οικονομικός τομέας χωρίς να 

εξαρτώνται οι δύο πρώτες συνιστώσες από την τελευταία αντλώντας, παράλληλα, διδάγματα 

από τα λάθη του παρελθόντος.  

Όσον αφορά την ILVA, τονίστηκε ότι η παρούσα κατάσταση δεν είναι πλέον στατική όπως 

αυτή που επικρατούσε πριν από δέκα χρόνια· από την έγκριση του περιβαλλοντικού σχεδίου 

του πρωθυπουργικού διατάγματος της 14ης Μαρτίου 2014 και μετά, υλοποιήθηκαν διάφορα 

μέτρα μέσω των οποίων η συμμόρφωση προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της τελευταίας 

AIA έφτασε στο 80 % . Ωστόσο, η έλλειψη κάλυψης των πρωτογενών πάρκων (πρώτη 

απαίτηση) περνάει σε δεύτερη μοίρα με δραματικές συνέπειες για την ποιότητα του αέρα. Οι 

προθεσμίες για την τήρηση αυτής της απαίτησης φαίνεται να ολισθαίνουν επ’ αόριστον αν 

αληθεύει ότι ο νέος ιδιοκτήτης ‘AM InvestCo’ αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τις εργασίες 

εντός 24 μηνών (σελ. 6) ή 36 μηνών σύμφωνα με άλλες πηγές - με ένα, εκ των πραγμάτων, 

αόριστο χρονοδιάγραμμα αλλά και εξαιρετικά μακρύ, όπως εμφανίζεται στον συνοπτικό 

πίνακα (31η Δεκεμβρίου 2016) της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής άδειας της 26ης 

Οκτωβρίου 2012. Συνεπώς,η απαισιοδοξία του Δρ Giua, διευθυντή του ARPA Απουλίας, 

φαίνεται να δικαιολογείται πλήρως. Κατά την άποψή του, «ακόμη και εφαρμόζοντας κατά 

γράμμα τις απαιτήσεις που περιέχονται στο διάταγμα επανεξέτασης της AIA, η κατάσταση 

όσον αφορά τον κίνδυνο καρκίνου στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην ILVA θα 

παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα». (σελ. 11). Επιπλέον, ενώ οι παρατηρήσεις του 

ARPA Απουλίας (που έγιναν σε 14 κρίσιμα σημεία) με την αίτηση για νέα διαδικασία AIA 

που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Προστασίας των Φυσικών και 

Θαλάσσιων Πόρων (MATTM) από την AM InvestCo, δημοσιεύθηκαν μόλις στις 5 

Σεπτεμβρίου, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε όσα έχουν ειπωθεί εδώ επί του θέματος: «Οι 

τροποποιήσεις ή οι προσθήκες στο σχέδιο μέτρων και δραστηριοτήτων για την περιβαλλοντική 

και υγειονομική προστασία ή σε οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη για την λειτουργία της μονάδος 

άδεια επιτρέπουν την παράταση των προθεσμιών για την εφαρμογή αυτών των πράξεων. 

Αναπόφευκτα, δεν θα μπορούν να διασφαλίσουν, τουλάχιστον κατά τη μεταβατική περίοδο, τα 

ίδια πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας όπως ορίστηκαν στα μέτρα που περιέχονται στις AIA 

του 2011 και του 2012 και στο πρόγραμμα που είχε εγκριθεί με το διάταγμα του Προέδρου του 

υπουργικού συμβουλίου της Ιταλικής Δημοκρατίας της 14ης Μαρτίου 2014». Και παρακάτω: 

«Η λειτουργία του βιομηχανικού συγκροτήματος παραγωγής χάλυβα χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη ή εφαρμόζοντας εν μέρει τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές του τομέα θα μπορούσε να 

αποτελέσει παράβαση ενωσιακής νομοθεσίας· η κατάσταση αυτή γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη 

ενόψει της προγραμματισμένης αύξησης της παραγωγής η οποία δεν μπορεί να μην λαμβάνει 

υπόψη την εφαρμογή όλων των ΒΔΤ και/ή των μέτρων οικολογικού προσανατολισμού»1 

                                                 
1Για περισσότερες λεπτομέρειες, πρβλ. ιστότοπο του ARPA: 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.arpa.puglia.it/web/guest/articolo/-journal_content/56_INSTANCE_NZzi/13879/1721608
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Επιπλέον, ούτε οι διάφορες απαιτήσεις στα έγγραφα που υπέβαλαν οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις στην αντιπροσωπεία στις 18 Ιουλίου (σ. 12) για το περιβαλλοντικό και το 

βιομηχανικό σχέδιο φαίνεται να έχουν επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα σχετικά με τις 

αμοιβές και τις απολύσεις, αν αληθεύει ότι ο νέος ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με τις 

υποχρεώσεις που ανέλαβε με την Ιταλική Κυβέρνηση, κατά τη χρονική στιγμή της 

παραχώρησης όσον αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις1.. 

Η αντιπροσωπεία, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο διυλιστήριο της ENI και των 

ακροάσεων που διεξήχθησαν σχετικά με σχέδιο ‘Tempa Rossa’, διαπίστωσε παρόμοιες 

καθυστερήσεις ή κενά στα έγγραφα που κοινοποιούνται στους πολίτες, καθώς και αποκλίσεις 

ως προς την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών σύμφωνα με τους αναφέροντες σε 

σχέση με το κείμενο που προσκόμισε η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας (D. Spera και L. 

Manna, σελ. 22). Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένα άγνωστα σημεία, όπως οι αποστάσεις 

ασφαλείας μεταξύ του χώρου αποθήκευσης αργού πετρελαίου και του δημόσιου οδικού 

δικτύου ή η μόλυνση των δίθυρων μαλακίων τα οποία, παρά τη διάταξη που επέβαλε την 

καταστροφή τους, φαίνεται ότι παρέμειναν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, στην αγορά. 

Τέλος, στις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση ENI, η αντιπροσωπεία διαπίστωσε 

τον ίδιο φαύλο κύκλο όσον αφορά τη μονόπλευρη και ατελή κατά τα φαινόμενα ενημέρωση 

για την οποία διαμαρτύρονται οι πολίτες. Τον Μάιο του 2016, στη διάρκεια της τελευταίας 

επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε από τον ARPA και το ISPRA στις εγκαταστάσεις που 

διαχειρίζεται ο ENI στον Τάραντα, σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Προστασίας των Φυσικών και Θαλάσσιων Πόρων (MATTM) 

να κοινοποιήσει στον ENI προειδοποιητική επιστολή (με ημερομηνία 5 Ιουλίου 2017) για μη 

τήρηση των απαιτήσεων για τη χορήγηση των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. Ο φορέας 

εκμετάλλευσης πρέπει να μπορεί να απαντήσει σε αυτή την επίσημη προειδοποίηση 

αποδεικνύοντας ότι έχουν λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την επιτυχή επίλυση των 

προβλημάτων που εντοπίστηκαν· και εάν εξακολουθήσουν να υπάρχουν ανησυχίες, η 

επίσημη προειδοποίηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της εγκεκριμένης 

δραστηριότητας, καθώς και την ανάκληση της AIA με συνεπαγόμενο κλείσιμο των 

εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 29 (i) (9) του κώδικα περιβάλλοντος του νομοθετικού 

διατάγματος αριθ. 152, της 3ης Απριλίου 20062. Τα στοιχεία αυτά κοινοποιήθηκαν στη 

γραμματεία με πρωτοβουλία της επιτροπής Peacelink· αντιθέτως, ούτε ο φορέας 

εκμετάλλευσης, ούτε οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπήκαν στον κόπο 

να τη διαβιβάσουν στην Επιτροπή Αναφορών, έστω και με καθυστέρηση. 

Τέλος, από το σύνολο των πραγματικών περιστατικών και των πολλών ερωτημάτων που 

παρέμεναν αναπάντητα, η αντιπροσωπεία είναι πεπεισμένη ότι το σύστημα ελέγχων, μεταξύ 

άλλων και των ελέγχων που διεξάγονται μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά την 

τήρηση της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος, της υγείας και 

της ασφάλειας στις υπό εξέταση βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν λειτούργησε μέχρι σήμερα 

όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα οι πολίτες του Τάραντα να έχουν την αίσθηση ότι έχουν 

                                                 
1 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 
2 Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική άδεια (AIA) αριθ. DVA/DEC/2010/273 της 24ης Μαΐου 2010 όπως 

τροποποιήθηκε στη συνέχεια για τη λειτουργία του διυλιστηρίου της ENI στον Τάραντα. Πρώτη επίσημη 

προειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 29 (i) (9) του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 152 και μεταγενέστερες 

τροποποιήσεις και προσθήκες για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αδειοδότησης σύμφωνα με το υπόμνημα 

του ISPRA αριθ. πρωτ. 31737 της 27ης Ιουνίου 2017. Βλ. ηλεκτρονικό μήνυμα του L. Manna της 13ης 

Σεπτεμβρίου 2017 

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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εγκαταλειφθεί στο έλεος του Θεού να «μάχονται με ανεμόμυλους». 

 

Συστάσεις 

Εν όψει όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή Αναφορών παρουσιάζει τις ακόλουθες συστάσεις 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές: 

1. εκφράζει τη λύπη της για τον επαναληπτικό και ασαφή χαρακτήρα και το αόριστο και 

ελλιπές περιεχόμενο των ανακοινώσεων της Επιτροπής προς τα μέλη (εννέα όσον 

αφορά την περιβαλλοντική ρύπανση που προκάλεσε η ILVA και 6 σχετικά με το έργο 

‘Tempa Rossa’ του ENI). Ειδικότερα, από τον Οκτωβρίου 2014, όταν διατυπώθηκε μία 

αιτιολογημένη γνώμη στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει (2013/2177) σχετικά με 

την οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών (2010/75), και από τον Ιανουαρίου 2016, όταν 

κινήθηκε μία διαδικασία σύμφωνα με το πρώην άρθρο 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, 

σχετικά με παράνομη κρατική ενίσχυση προς την ILVA (2016/C 142/04), η Επιτροπή 

Αναφορών δεν έλαβε μέχρι τούδε καμία ενημέρωση όσον αφορά τα αποτελέσματα, το 

χρονοδιάγραμμα ή τα ανεπίλυτα ζητήματα για αμφότερες τις εκκρεμείς διαδικασίες. 

Κατά συνέπεια, η αντιπροσωπεία δεν ήταν σε θέση να αξιοποιήσει τα σημαντικά 

πραγματικά περιστατικά και στοιχεία για να μπορέσει να εκτελέσει πλήρως τα 

ερευνητικά της καθήκοντα. (Στο πλαίσιο αυτό, επισύρεται η προσοχή στις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τις παραγράφους 10 και 11 του ψηφίσματος σχετικά με τις 

δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2015, που εγκρίθηκε στις 2 

Δεκεμβρίου 2016, οι οποίες ουδόλως ελήφθησαν υπόψη1)· 

2. Παρατηρεί ότι οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές με εξουσία λήψης 

αποφάσεων ή ανάληψης ελέγχου σε σχέση με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας 

για το περιβάλλον, την υγεία και τη δημόσια ασφάλεια, μπορούν και οφείλουν να 

ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και 

βιομηχανικά σχέδια των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών ILVA και ENI, 

εξασφαλίζοντας την άμεση υιοθέτηση συναφών μέτρων με στόχο την πλήρη προστασία 

της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας των πολιτών και του περιβάλλοντος. Στους 

ανωτέρω συνιστά: να δημιουργήσουν κλίμα πλήρους διαφάνειας και να 

δρομολογήσουν διάλογο, να διαδώσουν πληροφορίες επί μη μονομερούς βάσεως και να 

ωθήσουν αποτελεσματικά τους πολίτες σε ενεργό συμμετοχή σε όλες τις αποφάσεις που 

αφορούν την ποιότητα της καθημερινής ζωής, και τούτο σε πλήρη συμμόρφωση με τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση του Aarhus και την οδηγία 2003/4/ΕΚ 

για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες· 

                                                 
1 (2016/2146(INI)) παράγραφος 10. θεωρεί ότι η Επιτροπή, στον ρόλο της ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, 

ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θίγονται περιβαλλοντικά θέματα, δεν θα πρέπει να αρκείται σε μια απλή 

τυπική εξέταση της διαδικαστικής συμμόρφωσης, αλλά να επικεντρώνεται περισσότερο στο ουσιαστικό 

περιεχόμενο του κεντρικού ζητήματος· υπενθυμίζει την αρχή της προφύλαξης και το ύψιστο πνεύμα της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ για την πρόληψη μη αναστρέψιμων ζημιών σε οικολογικά ευαίσθητες 

περιοχές και παροτρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα της επιτρέπει να κάνει εκ των 

προτέρων χρήση των εξουσιών και των προνομίων της· 

Παράγραφος 11 θα μεριμνά εντονότερα στο μέλλον ώστε η Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο 

Κοινοβούλιο σχετικά με την πορεία των διαδικασιών επί παραβάσει που έχουν κινηθεί κατά μεμονωμένων 

κρατών μελών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η βελτίωση της συνεργασίας και η έγκαιρη ενημέρωση των 

οικείων αναφερόντων σχετικά με τις εξελίξεις. 
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3. τονίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη και συγχρόνως υποχρέωση να εκπληρωθούν όλες 

οι απαιτήσεις της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής άδειας· προτρέπει, ως εκ τούτου, 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει από την ILVA να εκπληρώσει όλα όσα 

προβλέπονται στην απόφασή της της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις βέλτιστες 

διαθέσιμες τεχνικές (BΔT) για την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα, πρώην οδηγία 

2010/75/ΕΚ, όπως προβλεπόταν επίσης στο διάταγμα επανεξέτασης της 26ης 

Οκτωβρίου 2012, και να αξιολογήσει χωρίς καθυστέρηση εάν η λειτουργία των 

μονάδων του τομέα χωρίς ή με μερική εφαρμογή των ΒΔΤ συνιστά αφεαυτής 

παραβίαση σε κοινοτικό επίπεδο· 

4. επισημαίνει ωστόσο τη δήλωση των τοπικών περιβαλλοντικών και υγειονομικών αρχών 

ότι, ακόμη και αν εφαρμοστούν κατά γράμμα τα πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας 

που ορίζονται στις ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές άδειες (AIA) του 2011 και του 

2012, καθώς και τα πρότυπα του σχεδίου που εγκρίθηκαν με το πρωθυπουργικό 

διάταγμα της 14ης Μαρτίου 2014, θα εξακολουθήσουν να παραμένουν σε ανεπίτρεπτα 

υψηλά επίπεδα ο μόνιμος κίνδυνος εμφάνισης ογκολογικών ασθενειών, η αύξηση 

εμφραγμάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων στις ημέρες που πνέει άνεμος, καθώς και 

περιπτώσεις εμφάνισης καρκίνου, παιδικών αναπηριών και γυναικείας υπογονιμότητας 

στις κατοικημένες περιοχές κοντά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ILVA· 

5. τονίζει ότι οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθούν οι 

βιομηχανικές μονάδες της εταιρείας ILVA προκειμένου να μειωθούν δραστικά οι 

περιβαλλοντικές της επιπτώσεις στην περιοχή παραμένουν σε μεγάλο βαθμό 

ανεκπλήρωτες, δεδομένου ότι δεν έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για την προστασία 

της υγείας του ανθρώπου όπως, για παράδειγμα, η κάλυψη των μεταλλευτικών πάρκων· 

επισημαίνει ότι οι τοπικές υγειονομικές αρχές διαπίστωσαν ότι, ακόμη και σε 

περίπτωση που η ILVA τηρούσε πλήρως τις εν λόγω περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, οι 

κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία θα παραμείνουν σε ανεπίτρεπτα υψηλά επίπεδα 

εξαιτίας της ιδιαιτερότητας που χαρακτηρίζει τη βιομηχανική δραστηριότητα της 

μονάδας ILVA· διαπιστώνει ότι πολλές επιδημιολογικές μελέτες κατέδειξαν ότι, σε 

σύγκριση με την υπόλοιπη περιφέρεια της Απουλίας, στην περιοχή του Τάραντα 

παρατηρείται ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης ορισμένων πολύ σοβαρών 

μορφών καρκινικών νόσων και καρδιοαγγειακών και αναπνευστικών παθήσεων, καθώς 

και ότι η εμφάνιση και η εκδήλωση ορισμένων εξ αυτών συνδέεται άμεσα με τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα της βιομηχανικής δραστηριότητας της ILVA· 

6. συμμερίζεται τις ανησυχίες των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των 

εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά την προγραμματισμένη αύξηση 

της παραγωγής και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του περιβαλλοντικού 

σχεδίου που έχει λάβει προθεσμία έως τις 23 Αυγούστου 2023 στο πλαίσιο της αίτησης 

με σκοπό τη διεξαγωγή νέας AIA για τις εγκαταστάσεις της ILVA που υπέβαλε η AM 

InvestCO Italy, στις 5 Ιουλίου 2017. θεωρεί ότι το αίτημα αυτό, υπό τις σημερινές 

συνθήκες είναι ασυμβίβαστο με τις τέσσερις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 191 της 

ΣΛΕΕ σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ: ήτοι, της προφύλαξης και της 

προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά 

προτεραιότητα στην πηγή, και της αρχής ότι ο ρυπαίνων θα πρέπει να πληρώσει· 

συνεπώς, υπό το πρίσμα αυτό, προτρέπει: από τη μία πλευρά, να σταθμίσουν οι εθνικές 

αρχές όλους τους κινδύνους και τις συνέπειες σε περίπτωση ευνοϊκής απόφασης στο 
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αίτημα για νέα AIA1· από την άλλη πλευρά, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να 

παρακολουθούν και, όπου είναι αναγκαίο, να παρεμβαίνουν στις εθνικές αρχές 

προκειμένου να διασφαλιστεί, τηρώντας τις απαιτήσεις μορφής και περιεχομένου, η 

ενημέρωση και η συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία η οποία είχε κινηθεί την 1η 

Αυγούστου 2017, σύμφωνα επίσης και με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από τον 

ARPA Απουλίας στις 5 Σεπτεμβρίου 20172· 

7. Λαμβάνει, ωστόσο, υπό σημείωση ότι το διάταγμα του προέδρου του υπουργικού 

συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2017, έστω και αν δέχθηκε εν μέρει τις 

παρατηρήσεις που υπέβαλαν φορείς, ενώσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις, 

προβλέπει μεταξύ άλλων: 

 - ως μεταβατικό μέτρο, ένα ανώτατο όριο στην ετήσια παραγωγή χάλυβα ύψους 6 

εκατομμυρίων τόνων, μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων παρεμβάσεων, 

ώστε να εξασφαλισθεί η διατήρηση της τρέχουσας περιβαλλοντικής πίεσης, η οποία 

σήμερα είναι αναμφισβήτητα μικρότερη από ό, τι κατά το παρελθόν, και εντός των 

ιταλικών και των ευρωπαϊκών ορίων που έχουν καθοριστεί, κυρίως όσον αφορά την 

ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα όπως έχει ελεγχθεί από τα δημόσια και τα ιδιωτικά 

δίκτυα που βρίσκονται στην περιοχή του Τάραντα·  

 - την προθεσμία για την υποχρέωση υλοποίησης διαφόρων παρεμβάσεων ακόμη και 

πριν από το 2023 και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέχρι τα τέλη του 2018, όπως, για 

παράδειγμα, αυτές που αφορούν την πλήρη παύση λειτουργίας των μεταφορικών 

ιμάντων, το πλήρες κλείσιμο των κτιρίων, τις έκτακτες εργασίες βυθοκόρησης/ 

καθαρισμού των αποχετευτικών αγωγών, τις εργασίες καθαρισμού των αυλακιών με 

λύματα επικίνδυνων υγρών γύρω από κάθε μονάδα, την εγκατάσταση 

απορροφητήρων/απαγωγών στον χώρο GRF (Gestione Rottami Ferrose - διάθεση 

θραυσμάτων σιδηρούχων μετάλλων), τις παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις 

οπτανθρακοποίησης, τα νέα φίλτρα στις εγκαταστάσεις φρύξης, τη διάθεση των 

αποθεμάτων των χρόνιων αποβλήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν στην 

εγκατάσταση·  

 - την ανάληψη από την «AM Investco Italy» όλων των δεσμεύσεων σχεδιασμού και 

προγραμματισμού που εισήχθησαν στο πλαίσιο της έκτακτης διαχείρισης με σκοπό την 

απομάκρυνση του αμιάντου από τις εγκαταστάσεις, με την επιφύλαξη των 

υποχρεώσεων που προβλέπονται από την ιταλική νομοθεσία· 

 - τη δημιουργία ενός «Μόνιμου Παρατηρητηρίου για την Παρακολούθηση της 

εφαρμογής του περιβαλλοντικού σχεδίου», στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι 

οργανισμοί και φορείς, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Μόλις 

εκπονηθούν τα έγγραφα των παρατηρήσεων δημοσιοποιούνται στο ευρύ κοινό μέσω 

του επίσημου ιστοτόπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Προστασίας των Φυσικών 

και Θαλάσσιων Πόρων3. Ο νέος οργανισμός άρχισε τις εργασίες του στις 8 Μαρτίου 

                                                 
1 Στο πλαίσιο αυτό, με το διάταγμα του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2017, 

έγιναν τροποποιήσεις στο σχέδιο περιβαλλοντικής και υγειονομικής προστασίας που είχε αρχικά εγκριθεί με το 

διάταγμα του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2014 με στόχο να επιτευχθεί η πλήρης 

εφαρμογή των διατάξεων της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής άδειας (AIA) για την ILVA S.p.a. στον Τάραντα 
2 Βλ. υποσημείωση 1, σ. 28 και Ανακοίνωση για τα μέλη της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τη διερευνητική 

επίσκεψη, ιδίως, στοιχεία (β) και (γ). 
3 http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/09/30/229/sg/pdf
https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Ilva-in-Gazzetta-il-Piano-delle-misure-di-tutela-ambientale-/eece3034-ab81-411f-8637-7ec73daf3887
http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
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2018 παρέχοντας μια πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης προόδου των 

έργων ακόμη και σε αυτό το μεταβατικό στάδιο μεταξύ της έκτακτης διαχείρισης και 

της «AM Investco Italy»· 

 - η έκτακτη διαχείριση παραμένει αρμόδια για την υλοποίηση των απαραίτητων 

παρεμβάσεων για την ασφάλεια, την αποκατάσταση και την περιβαλλοντική εξυγίανση 

των εδαφών που δεν θα μεταβιβαστούν στην «AM Investco Italy»· 

8.  επισημαίνει με ικανοποίηση, όπως προκύπτει από τις εργασίες του Μόνιμου 

Παρατηρητηρίου, ότι έχουν αρχίσει τα έργα στο εργοτάξιο για την υλοποίηση της 

κάλυψης των πρωτογενών πάρκων και ότι, ως εκ τούτου, ήδη προβλέπεται για τους 

πρώτους μήνες του 2020 η ολοκλήρωση αυτών των έργων όσον αφορά το μεταλλευτικό 

πάρκο και ακολουθούν αμέσως μετά τα έργα για το πάρκο λιθάνθρακα· συνεπώς, οι 

εργασίες ολοκληρώνονται νωρίτερα από ό, τι είχε προβλεφθεί αρχικά στο διάταγμα του 

προέδρου του υπουργικού συμβουλίου του Σεπτεμβρίου 2017·  

9. εκφράζει εξάλλου την ικανοποίησή του, και προσβλέπει στην επιτυχή περάτωση της 

επίσημης συμφωνίας - που επί του παρόντος τελεί υπό εξέταση - μεταξύ της ιταλικής 

κυβέρνησης, της περιφέρειας της Απουλίας, των δημοτικών αρχών του Τάραντα και 

των λοιπών ενδιαφερόμενων φορέων για την ενίσχυση, στο πλαίσιο του πρόσφατου 

διατάγματος του προέδρου του υπουργικού συμβουλίου, των πρωτοβουλιών 

συνεργασίας για την καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 

προωθώντας την ταχύτερη περάτωση των παρεμβάσεων και των εργασιών 

αποκατάστασης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής άδειας (ΑΙΑ)· 

10. παροτρύνει τις υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι αρμόδιες σε ζητήματα 

αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας να υποβάλουν έκθεση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα 

και τα αποτελέσματα της διαδικασίας έρευνας όσον αφορά την πιθανή δεσπόζουσα 

θέση της ArcelorMittal στην ευρωπαϊκή αγορά χάλυβα (φάκελος 8444)1, μετά την 

εξαγορά της ILVA από την κοινή επιχείρηση «AM InvestCO Italy» και, κατά συνέπεια, 

καλεί τις ιταλικές αρχές να διευκρινίσουν εάν και κατά πόσον, εν αναμονή της εν λόγω 

διαδικασίας, οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο νέο διάταγμα για την 

ολοκληρωμένη περιβαλλοντική άδεια θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από τους 

έκτακτους επίτροπους των οποίων παρατάθηκε η εντολή· 

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ανεξάρτητα από την έλλειψη συμφωνίας με 

την Περιφέρεια της Απουλίας, η οποία διέκοψε πράγματι τη διαδικασία ενιαίας άδειας 

του έργου του ENI που επιφέρει τροποποιήσεις όσον αφορά την υλικοτεχνική 

υποστήριξη και την κατασκευή εγκαταστάσεων για την αποθήκευση του αργού 

πετρελαίου που προέρχεται από τα κοιτάσματα της ‘Tempa Rossa’, πέρασαν 13 μήνες 

μεταξύ της επιθεώρησης που διεξήχθη στο διυλιστήριο του ΕΝΙ στον Τάραντα τον 

Μάιο του 2016, και τη δημοσίευση στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος της τελικής έκθεσης, τον Ιούλιο του 2017· επισημαίνει ότι η 

καθυστέρηση αυτή αποτελεί ένδειξη της ανεπαρκούς και αδιαφανούς ενημέρωσης του 

κοινού από πλευράς εθνικ, περιφερειακές ή τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τους 

ελέγχους όσον αφορά το περιβάλλον και την υγεία, όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης 

των σχετικών εγγράφων, όπως οι τελικές εκθέσεις ασφαλείας για το έργο «Tempa 

Rossa»· 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8444 
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12. καλεί τα αρμόδια τμήματα της Επιτροπής να παράσχουν λεπτομερή επικαιροποίηση 

σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις τελευταίες Ανακοινώσεις για τα μέλη της 28ης 

Φεβρουαρίου 2017 και της 30ής Ιουνίου 2017. Η επικαιροποίηση αυτή δεν θα 

περιλαμβάνει μόνο τις ελλιπείς πληροφορίες – όπως επανειλημμένα προέκυψε από τη 

σύγκριση, αφενός, της εκδοχής με την παράθεση των γεγονότων που υπέβαλαν οι 

αναφέροντες και οι οργανώσεις πολιτών και, αφετέρου, των στοιχείων που παρουσίασε 

η τεχνική και διοικητική ηγεσία του ENI, πλευρές και οι δύο παρούσες στην ακρόαση 

της 19ης Ιουλίου 2017 – αλλά επίσης και τις ενέργειες διερεύνησης αλλά και κάθε 

μέτρο που ενδεχομένως εφαρμόστηκε, όπως η επίσημη ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε 

στον ENI στις 5 Ιουλίου 2017· 

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την 

Arcelor Mittal, κατόπιν πρωτοβουλίας της ιταλικής κυβέρνησης, με σκοπό την εγγύηση 

της απασχόλησης και των μισθών σε ικανοποιητικό επίπεδο, τόσο των εργαζομένων 

στη μονάδα ILVA, όσο και των απασχολούμενων σε ολόκληρο τον κλάδο, αλλά 

παροτρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να ξεπεράσουν το δίλημμα που υφίσταται μεταξύ 

εργασίας, αφενός, και υγείας και περιβάλλοντος, αφετέρου, εφαρμόζοντας ένα σχέδιο 

περιβαλλοντικής εξυγίανσης το οποίο περιορίζει επίσης και τον υγειονομικό κίνδυνο, 

όπως τον κίνδυνο εμφάνισης όγκου του υπεζωκότα για τον οποίον ευθύνεται ο αμίαντος 

που παράγεται στο εργοστάσιο· 

14. συνιστά στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και στα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ στους τομείς όπου εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας, να λάβουν υπόψη 

όχι μόνο την πιο καινοτόμο και φιλική προς το περιβάλλον βιομηχανική τεχνολογία που 

αναπτύχθηκε από την Arcelor Mittal, όπως για παράδειγμα τη χρήση σιδήρου με άμεση 

αναγωγή (DRI) ως πρώτη ύλη για την παραγωγή χάλυβα, αλλά και να υποστηρίξουν, 

να ενθαρρύνουν και να συντονίσουν τις πρωτοβουλίες που προωθούν οργανώσεις 

πολιτών, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τοπικές αρχές στον τομέα του 

αγροτουρισμού, των παραδοσιακών επαγγελμάτων της θάλασσας, του αθλητισμού και 

του πολιτισμού· ζητεί προς τούτο από όλους τους τοπικούς κοινωνικοοικονομικούς 

φορείς και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν τις περιφερειακές 

παραδόσεις που είναι απαραίτητες ώστε να μπορέσει ο Τάραντας να ακολουθήσει μία 

διαφορετική διαδρομή, εμπνεόμενος από την υπερχιλιετή ιστορία του για να 

οικοδομήσει το δικό του μέλλον βασισμένο στο περιβάλλον, την υγεία και την ποιότητα 

ζωής και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της πόλης και των κατοίκων της· 

15.  ζητεί να γίνει αξιολόγηση με σκοπό την προαγωγή ενός συμπληρωματικού οικονομικού 

μοντέλου βασιζόμενου στην πλήρη παραγωγή και χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, καθώς και στην κατάλληλη αξιοποίηση του οικονομικού και παραγωγικού 

συστήματος στον πολιτισμικό, τουριστικό και αγροδιατροφικό τομέα στην περιοχή του 

Τάραντα, το οποίο να μπορεί να εγγυηθεί την ανάκτηση των σημερινών επιπέδων 

απασχόλησης και να συνδράμει στη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών, 

υγειονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών· 

16. θεωρεί ως έσχατη λύση ότι τα σοβαρά προβλήματα που επί σειρά ετών έθεσαν σε 

μεγάλο κίνδυνο την υγεία των πολιτών και το περιβάλλον θα πρέπει να οδηγήσουν στην 

εγκατάλειψη χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση των ρυπογόνων βιομηχανικών μοντέλων 

που ασκούν δραστηριότητα στην περιοχή του Τάραντα· τονίζει ότι θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί πλήρως η αποκατάσταση του περιβάλλοντος και να αρχίσει να 
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υλοποιείται άμεσα η μετατροπή των υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

εφαρμόζοντας ένα οικονομικό μοντέλο με στόχο την παραγωγή και χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αξιοποίηση του πολιτισμικού και του 

τουριστικού τομέα, καθώς και του τομέα γεωργικών τροφίμων στην περιοχή του 

Τάραντα·  

17. ζητεί να διασφαλιστεί η εφαρμογή των συστημάτων αποζημίωσης που προβλέπεται από 

το εθνικό δίκαιο - με την επιφύλαξη των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων της 

νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, για την εκπλήρωση των συλλογικών απαιτήσεων - 

ως αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστησαν οι κάτοικοι του Τάραντα και οι 

εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις ENI και ILVA με οικονομική κάλυψη σε άτομα με ήδη 

διαγνωσμένη ασθένεια οφειλόμενη στις εγκαταστάσεις καθώς και στους συγγενείς τους 

σε περίπτωση θανάτου του ασθενούς· θεωρεί ότι το μέτρο αυτό θα στηρίξει οικονομικά 

όλους όσοι έχουν προσβληθεί από συναφείς παθήσεις ενώ, ταυτόχρονα, θα ωθήσει τις 

επιχειρήσεις να μειώσουν τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στην υγεία, την 

ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία· 
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