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Indledning og missionens formål 

Missionen blev godkendt den 15. maj 2017 af Europa-Parlamentets Præsidium efter 

koordinatorernes afgørelse (den 22.-23. marts) om at beramme den til følgende datoer: den 

17.-19. juli 2017. Rejsen skulle have fundet sted fra den 2. til den 4. november 2016, men 

blev udsat, fordi antallet af officielle deltagere i delegationen ikke var tilstrækkeligt. 

Missionens formål: at mødes med andragere, lokale borgere og NGO'er, der støtter dem, de 

nationale, regionale og lokale myndigheder, der er kompetente med hensyn til miljøtilsyn og 

miljøbeskyttelse og arbejdstagernes og den fastboende befolknings sundhed, samt med de 

administrativt og teknisk ansvarlige medarbejdere fra ILVA og ENI, de to selskaber, der 

opererer i Taranto og det omkringliggende område inden for henholdsvis stålproduktion og 

produktion og distribution af olie og naturgas. 

Delegationen foretog som led i en dobbelt rundvisning på ILVA's og ENI's produktionsanlæg 

en besigtigelse på stedet af de primære igangværende processer, der er kilde til forurening af 

miljøet og indebærer problemer for sundheden og sikkerheden for arbejdstagere og beboere i 

området, herunder fremtidige risici, som kan forringe den generelle situation i det pågældende 

område. Derefter gennemførte den de planlagte høringer i Palazzo del Governo (hvor 

præfekturet har til huse) med henblik på at indhente faktuelle og juridiske oplysninger, som 

skal tages i betragtning med henblik på at vurdere hasteforanstaltningerne til miljøoprydning, 

sanering af området og gradvis minimering af miljøpåvirkningen, såvel som oplysninger om 

alle de tilgængelige industrielle muligheder for gennemførelse af en model, som er i stand til 

fuldt ud at beskytte borgernes sundhed og miljøet samt den socioøkonomiske velfærd i 

Taranto-området. 
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Kort resumé af møder 

Den 18. juli 2017 om formiddagen 

Klokken ni mødte delegationen op ved porten til ILVA's område og blev modtaget af: Antonio 

Bufalini, driftsleder for værket i Taranto, Sergio Palmisano, chef for sundhed og sikkerhed, 

som gav en kort oversigt over de risici (kemiske, termiske, støjrelaterede og for så vidt angår 

dels vejtrafik (50 km), dels jernbanetrafik (200 km)), som er til stede på værkets forskellige 

områder, Alessandro Labile, leder af afdelingen for IPPC (integreret forebyggelse og 

bekæmpelse af forurening) og miljø, Salvatore De Felice, ansvarlig for støbeområdet, 

Benedetto Valli, leder af valseområdet, og Nicola Nicoletti, koordinator for 

kommissærledelsen. En første orientering blev afsluttet foran en model af det kæmpemæssige 

fabriksanlæg (der fylder et område på 15 km2 – 4,5 x 3,5 km) for dels at gøre medlemmerne 

fortrolige med de vigtigste faser af den såkaldte integrerede produktionscyklus, som begynder 

med losning af råvarer (jernmalm og stenkul) på den østlige kaj (pier 2 og 4) og slutter med 

det færdige stål, dels for at udpege de forskellige produktionsenheder. 

Efter råvarerne (som kommer fra Brasilien, Australien, Sydafrika og Nordeuropa) er blevet 

losset på den østlige kaj, bliver de på store, overdækkede bånd transporteret til 

kæmpemæssige oplagspladser under åben himmel, som betegnes "mineralparker".  

De efterfølgende faser i produktionscyklussen er produktion af koks (ved hjælp af destillation 

af stenkul) i de såkaldte koksovnsbatterier (ti, hvoraf fire er i funktion). 

Støbejernet og stållegeringerne produceres i højovne1. Der er fem højovne, hvoraf tre 

(nummer 1, 2 og 4) er i drift, mens de to andre er slukket. En af de sidstnævnte, højovn 5, er 

blandt de største af sin slags i Europa og har været slukket siden marts 2015, mens man 

afventer en omfattende indsats angående miljøoprensning og vedligeholdelsesarbejde for fuldt 

ud at kunne overholde bestemmelserne i den integrerede miljøtilladelse; den anden, højovn 3, 

vil snart blive nedrevet i fuld overensstemmelse med miljøbeskyttelsesforanstaltninger, som 

inkluderer fjernelsen og håndteringen af den asbest, som den indeholder. Ud over støbejernet 

frembringer højovnene også gas, som genanvendes til produktion af elektricitet (på værkets to 

kraftværker) og slagge i form af flydende slagge, som anvendes til fremstilling af glas og 

cement. 

Der er to egentlige stålværker (svarende til de to opførelsesfaser for fabrikken, som blev taget 

i brug i 1964 og udvidet til den dobbelte størrelse først i 1970'erne). De færdige produkter 

afskibes (for 70-80 %'s vedkommende) fra kajerne vest for værket til havne i Europa, Tyrkiet 

og Nordafrika samt til oversøiske havne2. 

                                                 
1 Sammen med agglomeratet (granuleret jern) bliver koksen benyttet som et kemisk reduktionsmiddel til 

produktionen af støbejern (en jern- og kulstofslegering med et kulstofindhold mellem 1,9 % and 5,5 %). Stålet 

har den samme legering, men indeholder mindre end 2 % kulstof).  

2 Støbejernet transporteres til stålværkerne ved at blive ladt over på såkaldte torpedojernbanevogne, hvor det 

raffineres ved hjælp af omformere (gennem oxygenblæsning ovenfra). Det flydende stål indtager efter at være 

blevet opsamlet i beholdere, såkaldte støbeskeer, fast form til støbning i strengstøbeanlæg (fem styk på de to 

stålværker).  

Herved fås et halvfabrikat i form af et parallelepipedum (bredde 900-2 000 mm, maksimal tykkelse 300 mm og 

længde maksimalt 11 m), en såkaldt streng, som videreforarbejdes ved valsning i varmvalsningsanlæggene. 

Stålets temperatur falder fra ca. 1 300 °C til 900 °C, men den hurtige afkøling opvejes af den tværstrækning, som 
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I forbindelse med besigtigelsen af anlæggene blev delegationsmedlemmerne af de tidligere 

nævnte ledende medarbejdere (samt Carmine Lezza, teknisk direktør for deponeringsanlæg) i 

detaljer præsenteret for nogle af de mest problematiske områder i produktionscyklussen. 

 Kontrolrummet ved højovn 1 (der siden august 2015 er blevet moderniseret for 130 

mio. EUR) er automatisk, og anlægget bliver – bortset fra ved visse støbeprocesser – 

kun betjent af operatører i forbindelse med driftsmæssige problemer). 

 Et billede fra oven af de to største råvareoplagspladser (for jernmalm og kul), mens der 

anvendes en forstøverkanon til bekæmpelse af støv (som led i et automatisk system til 

overrisling af dyngerne baseret på en enhed til måling af vindhastighed som, når 

vindhastigheden er over et vist niveau, automatisk aktiverer brandhanerne, som 

foreskrevet i miljøplanen). 

 En strengs vej gennem båndstålslinje nummer to (som er 1,5 km lang og betjenes af 

otte personer, og hvor der i 2007 blev produceret 6 mio. ton) fulgt af serviceshuttlen fra 

varmeovnene til forvalselinjen. Seks forvalsestole reducerer gradvist tykkelsen på 

strengen, mens den ved hver forarbejdningsrunde bliver længere (op til 1 km), og 

hastigheden øges. Strengen, der nu er reduceret til en tykkelse på 40 mm, passerer 

dernæst i hurtig rækkefølge syv forvalsestole, hvor den bliver hamret kraftigt som i 

Vulcans smedje; det færdige bånd afkøles ved hjælp af overrisling, inden det rulles og 

er klar til salg eller til koldvalsning. 

 Området med kalkstensgruber med fuldstændigt overdækkede oplagringspladser og de 

åbne deponeringsanlæg til opbevaring af farligt og ufarligt affald; det drejer i alle 

tilfælde om affald, der er frembragt på værket, og som, da det er uorganisk, ikke egner 

sig til produktion af biogas; af uransagelige bureaukratiske årsager har myndighederne 

i provinsen Taranto ikke desto mindre i forbindelse med driftstilladelsen til 

deponeringsanlægget pålagt ILVA at etablere et biogasanlæg, som imidlertid ligger 

ubenyttet hen. 

Den kortfattede beskrivelse af anlæggene blev på stedet suppleret af en lang række 

oplysninger, som ILVA's tekniske medarbejdere fremkom med på eget initiativ eller som svar 

på spørgsmål fra medlemmerne. De væsentligste af disse oplysninger drejede sig om 

forskrifter i miljøplanen: 

                                                                                                                                                         
det gennemgår i varmvalsningsanlæggene (op til 1 250 °C, med valser, som er placeret med forskellig, gradvist 

aftagende akselafstand). På denne måde bliver strengen, der først udgør et relativt tykt halvfabrikata, ved hjælp 

af gentagne valsninger gjort tyndere, indtil den ønskede tykkelse (fra 243 mm til 1,5 mm) er opnået. 

Ved valsningsprocessen opnås såkaldt coil eller båndstål, der vikles sammen til en rulle, eller en tyk plade, 

såkaldt pladestål, som produceres i en anden type anlæg (i Taranto er der to varmvalsningsanlæg til fremstilling 

af båndstål og ét anlæg til fremstilling af pladestål). Pladestålet kan anvendes til skibe, olieplatforme osv. eller 

sendes videre til værkets rørfremstillingsanlæg (tre styk, hvoraf ét, der benævnes ERW, fremstiller rør direkte af 

varmvalset båndstål). Værket har tre rørfremstillingsanlæg, ét som producerer modstandsstumpsvejsningsrør 

direkte fra pladestålet.  

De valsede emner kan forzinkes (i varmforzinknings- eller koldforzinkningsanlæg, som ud over i Taranto også 

findes på værkerne i Genova (to anlæg) og Novi Ligure (ét anlæg) med 3 000 ansatte). Forzinkningen øger 

modstandsdygtigheden over for oxidering og korrosion, og forzinkede emner anvendes til en lang række 

forskellige produkter lige fra husholdningsapparater til biler. 
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 I fasen, hvor råvarerne losses, har ILVA ud over de lukkede økologiske gribeskovle, 

som foreskrives i miljøplanen (AIA), indsat en ny lossekran (CSU 1 – Continuous Ship 

Unloader), der gør det muligt at fragte råvarerne fra skibenes lastrum til de 

transportbånd, hvorpå de transporteres fra kajen hen til værket, uden spredning til 

omgivelserne. 

 I den næste fase, hvor malmen fragtes fra kajerne til oplagsområdet, er man i færd med 

at overdække transportbåndene fuldstændigt og lukke fordelingstårnene, så det 

forhindres, at støvet spredes med vinden (pr. april 2017 var overdækningen af 38,6 km 

ud af 59 km transportbånd fuldbragt, svarende til ca. 65 % af de samlede 

foranstaltninger, som foreskrives i den integrerede miljøplan). 

 Den vigtigste foranstaltning i den miljøplan, som selskabet ArcelorMittal-Investco Italy 

(hvoraf 85 % ejes af ArcelorMittal og 15 % af Marcegaglia) – der ved en transaktion 

har købt ILVA af den ekstraordinære administration – har fremlagt, er nedrivningen af 

højovn 3. Heri indgår dekontaminering af undergrunden. De tre ovne, der anvendes i 

dag, er tilpasset forskrifterne i miljøplanen (se nedenfor). 

 På stålværkerne skal der etableres et suge-/støvfjernelsessystem i toppen af 

fabrikshallerne med kapper, der dækker valsestolene, og 20 m lange filterærmer for at 

opfange røg, samt stoffiltre, med en sugekapacitet på 3,3 mio. m3/t. 

 Til overdækning af de største råvareoplagspladser med en overflade på 500x700 m 

(retningslinje 1 i den ajourførte miljøplan1, som indgår i køberens investeringsplan) er 

det planen at opføre en imponerende struktur med to buer (som en flyhangar), der 

måler ca. 700 x 520 x 80 m (en 80 m høj mur, svarende til en bygning på 25 etager) bag 

Tamburikvarteret som supplement til de skovbevoksede, såkaldte økologiske bakker og 

Via Appia, som allerede nu udgør en "skærm" i forhold til beboelseskvartererne. Også 

de mindre oplagspladser (slagger, "homogeniseret" agglomerat nord og syd) vil blive 

overdækket på samme måde som de to store oplagspladser for kalksten i grubeområdet 

(Statte Kommune), som allerede er overdækket. 

 I henhold til miljøplanen fra 2014 (godkendt ved premierministerens dekret af 14. 

marts 2014) skal råvaredyngerne overrisles ved hjælp af såkaldte forstøverkanoner for 

at mindske risikoen for støvespredning, indtil overdækningen af oplagspladserne er 

etableret. Som svar på et konkret spørgsmål vedrørende opsamling af vandet, 

præciserede ILVA, at det ikke trænger ned i undergrunden, eftersom den består af et 

tykt lerlag, men at den del, der ikke fordamper, opsamles i særlige dekanteringstanke. 

En anden vigtige præcisering gjaldt karakteriseringsplanen for oplagspladsområdet 

(med henblik på en rekonstruktion af miljøforureningen forud for tiltagene til sikring 

og/eller oprydning af lokaliteten), som allerede er afsluttet og skal have givet meget 

opmuntrende resultater. 

 Deponeringsanlæggene indgår blandt de områder, der er blevet overført til det 

vindende selskab. ILVA undlod derimod at besvare et spørgsmål om nye 

domstolsundersøgelser vedrørende uautoriseret deponering af farligt affald, som nogle 

                                                 
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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underskrivere af andragender har fået kendskab til. Adspurgt om de sikkerhedsstyrker, 

der bevogter værket (Josep-Maria Terricabras) svarede ILVA, at eksterne politistyrker 

sammen med værkets egne 120 vagter og ved hjælp af videoovervågning er i stand til 

at minimere risikoen for indtrængning på et område, som dækker et areal, der er to og 

en halv gange så stort som byen Taranto. 

På medlemmernes spørgsmål om nærmere detaljer med hensyn til tidsplanen for sanering og 

nedrivning, svarede ledelsen, at 

 der ikke er tale om et almindeligt indgreb, men en organisk 

dekontamineringsproces, som omfatter hele virksomheden 

 højovn 3, som ligger centralt i støbeområdet, skal sikres (selv om den ikke længere 

bliver "fodret" med råvarer til fremstilling af støbejern, skal den være i ligevægt 

med rørledninger, som er afskåret, men fortsat tilsluttet nettet). 

 rørledningssystemet skal renses, eksempelvis for asbestrester 

 saneringen, når den er afsluttet, vil blive opdelt på grundlag af de betingelser, som 

er fastsat i udbudsmaterialet for nedrivningsarbejdet 

 udbudsprocessen er i gang (og vidt fremskreden); regeringen forventes inden den 

30. september 2017 at godkende de ændringer i miljøplanen, som ArcelorMittal har 

fremlagt, ved et DPCM (dekret fra ministerpræsidenten), og processen vil derfor 

fra den 1. oktober blive fremskyndet 

 det tekniske skøn med hensyn til varigheden af den fuldstændige nedrivning er på 

18 måneder fra den 1. oktober 2017 at regne 

 det vindende selskab for så vidt angår tidsbehovet for overdækning af 

oplagspladserne skønner, at der vil medgå 24 måneder fra det tidspunkt, hvor det 

får grønt lys til at indlede arbejdet. 

Udvalgsformanden, Cecilia Wikström, understregede på vegne af delegationen, at der ved den 

ekstreme kompleksitet og varighed af den beskrevne procedure ikke synes at blive taget 

hensyn til de gener, som indbyggerne i de tilgrænsende byområder har døjet med i over ti år 

(det første andragende om de alarmerende dioxinniveauer blev indgivet i 2007). 

Svarene fra ILVA's tekniske medarbejdere var som følger: 

 at værket på svartidspunktet ville være i fuld overensstemmelse med europæisk og 

italiensk lovgivning (i henhold til oplysninger indsamlet af kontrolenheder såsom 

ARPA), men at det ved kontroller kan ske, at der afdækkes fejl i den daglige drift 

 at der i den integrerede miljøtilladelse er fastsat regler for forvaltning af unormale 

situationer og nødsituationer (som f.eks. den tornado, der ramte ILVA den 

28.11.2012, og som, skønt den ikke beskadigede højovn 3, bidrog til beslutningen 

om at nedrive den) 
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 at dekontamineringsarbejdet ville gå langt ned i undergrunden under højovn 3 og 

også ville indbefatte fjernelse af "historisk" affald (eksempelvis de jernbanesveller, 

som blev beslaglagt i 2009, eller udtjente dæk) 

 at situationen ikke har stået stille i de seneste ti år; de seneste ca. fire år er 

foranstaltningerne i miljøplanen (efter ministerpræsidentens dekret af 14.3.2014) 

faktisk blevet gennemført, omend med nogen forsinkelse grundet begrænsede 

finansielle ressourcer, eftersom virksomheden hvert år har driftsunderskud 

 at det takket være et forlig med Riva-familien, de tidligere ejere og forurenere, er 

lykkedes de ekstraordinære kommissærer at tilvejebringe over 1 mia. EUR i 

erstatning for miljøskaderne – penge, som skal anvendes til at fremskynde 

saneringsforanstaltningerne til gavn for hele samfundet i Taranto 

 at de samlede ressourcer til fuldførelse af foranstaltningerne i miljøplanen er på 

over 2,3 mia. EUR (hvoraf 1,150 mia. EUR kommer fra det vindende selskab, mens 

den ekstraordinære ledelse takket være ovennævnte forlig kan påtage sig over 1 

mia. EUR) – efter ejerskiftet er alle betingelser nu på plads for at kunne anvende 

disse ressourcer til at skabe effektive resultater inden for det angivne tidsrum. 

 at parlamentet har gennemført en lovændring, som forlænger den periode, hvori 

virksomheden overvåges af de ekstraordinære kommissærer, til 2024 (dvs. til 

industriplanen udløber), som garanti for at det vindende selskab opfylder sine 

forpligtelser til at gennemføre de aftalte investeringer, og at handelen i modsat fald 

vil gå tilbage. 

Delegationen betvivlede i øvrigt påstanden om, at anlæggene var i fuld overensstemmelse 

med EU-lovgivningen, idet de henviste til den seneste rapport fra ISPRA (Istituto superiore 

per la protezione e la ricerca ambientale (instituttet for miljøbeskyttelse og -forskning)), 

offentliggjort i maj 2017, ifølge hvilken alle de miljømæssige forskrifter i den integrerede 

miljøtilladelse ikke skulle være overholdt (ILVA fremførte heroverfor, at rapporten viser en 

overholdelsesgrad på 80 %), og udtrykte bekymring med hensyn til den oplyste tidshorisont 

for fuld overdækning af oplagspladserne, som i årevis er blevet udskudt, så indbyggerne i de 

tilgrænsende kvarterer på dage med blæst, såkaldte wind days, er blevet udsat for skadeligt 

støv, noget som medlemmerne kunne konstatere ved selvsyn. 

Delegationens spørgsmål med hensyn til, om der findes andre muligheder for omstilling af 

produktionen – anvendelse af affaldsmaterialer med forbillede i modellen for den cirkulære 

økonomi eller en fuldstændig omstilling af anlæggene til bæredygtige energikilder, hvorved 

der kan opnås en passende balance mellem beskæftigelses-, sundheds- og miljømæssige 

hensyn, og som tager hensyn til områdets særlige karakteristika blev besvaret særdeles 

forsigtigt fra ILVA's side. 

Man afviste den radikale løsning med at opgive stålproduktionen, men pegede på det 

vindende selskabs villighed til også i Taranto at afprøve den nye teknik med direkte reduceret 

jern – inden for hvilken ArcelorMittal er den største producent på verdensplan og har det 

eneste produktionsanlæg i Europa (Gent) – hvor der i stedet for kul anvendes naturgas som 

råmateriale i processen (skønt de høje omkostninger ved denne teknik ikke opmuntrer til at 

indføre den). Imidlertid planlægger man at oprette et forskningscenter i Taranto (idet der 
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afsættes et budget på 30 mio. EUR til ansættelse af 250 ingeniører). For så vidt angår den 

cirkulære økonomi anvender ILVA den i kalkstensbruddene, hvor det udvundne materiale 

genanvendes i agglomererings-/syntetiseringsfasen eller omdannes til kalk i værkets egne 

ovne, mens affaldsproduktet – i form af calciumcarbonat renset for jern – transporteres tilbage 

til bruddet. 

Sidst, men ikke mindst, bør det noteres, at ILVA i øjeblikket har 11 000 ansatte, og dets 

datterselskaber har 3 000 ansatte, som kommer fra og bor i omegnen. 

Den 18. juli 2017 om eftermiddagen 

Efter den rituelle modtagelse i Palazzo del Governo ved præfekten, Donato Cafagna, som 

gjorde delegationen opmærksom på eksistensen af et permanent panel for samråd mellem stat, 

region og lokale myndigheder med henblik på at sætte nyt skub i Tarantoegnen med hensyn til 

miljø, erhvervsmæssig udvikling og genopretning og sanering af området, begyndte den første 

høringsrunde med to tekniske medarbejdere fra ISPRA (instituttet for miljøbeskyttelse og -

forskning), som befandt sig i Taranto for at foretage en rutinemæssig inspektion (inden for 

rammerne af direktiv 2010/75/EU, som har reformeret systemet for integrerede tilladelser til 

kontrol med industrielle emissioner). 

Mario Cirillo præsenterede det nationale netværk til beskyttelse af miljøet (SPNA), som blev 

oprettet i juni 2016 og har været i funktion siden januar 2017. ISPRA arbejder således i 

synergi med de regionale organer med ansvar for miljøet, såsom ARPA Puglia, og udgør de to 

spidser i en trekant, hvori miljøministeriet er den øverste spids. Gaetano Battistella, som er 

ansvarlig for miljøinspektioner, redegjorde for de rutinemæssige inspektioner, som foretages 

på ILVA-værket en gang i kvartalet. Den inspektion, som skulle finde sted de kommende tre 

dage på grundlag af en periodisk, opdaterende rapport fra driftsledelsen for så vidt angår 

anvendelsen på stedet af de bedste tilgængelige teknikker (BAT) i henhold til 

referencedokumenter udarbejdet af Det Fælles Forskningscenter (JRC) i Sevilla, er en sådan. 

Almindeligvis udfører ISPRA kontrollerne efter at være nået til enighed med ILVA om datoen. 

I tilfælde af alvorlige hændelser eller fejl kan ISPRA dog foretage kontroller, som ikke er 

aftalt med driftsledelsen. Den nærmere genstand for og omfanget af kontrollen opgives 

imidlertid ikke i den meddelelse, som sendes til ILVA. ISPRA forbeholder sig retten til at 

foretage kontrol på stedet af ting, som ikke er meddelt i forvejen. 

Blandt spørgsmålene fra medlemmerne efter formiddagens besigtigelse af værkets område 

drejede det ømtåleligste sig om opfattelsen af ILVA som en stålkolos på lerfødder – et symbol 

på den gammeldags sværindustri. ISPRA-teknikerne ser det som et anlæg, der er i færd med 

at frigøre sig fra gamle teknologier og tilnærme sig nye med henblik på at mindske 

ressourcespild og miljøforurening. Det er en langsom proces, som kræver investeringer, men 

også i høj grad tid. 

Delegationen mindede i denne forbindelse om, at det allerede for to år siden blev angivet, at 

overdækningen af oplagspladserne var umiddelbart forestående, og fremmanede med 

henvisning til ISPRA's seneste rapport, ifølge hvilken ikke alle forskrifterne i den integrerede 

miljøtilladelse skulle være efterlevet, truslen om inddragelse af driftstilladelsen og lukning af 

værket (jf. art. 29i, stk. 9, litra c), i miljøloven1). Hun udbad sig endvidere en præcisering med 

                                                 
1 Lovdekret nr.152/2006 – den konsoliderede miljølov – artikel 29(i), stk. 9, litra c), som erstattet af artikel 

7, stk. 9, i lovdekret nr. 46/2014. Se desuden følgende notat, som stammer fra Miljøministeriets websted: 

javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
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hensyn til basistilstandsrapporten (som fastsat i direktiv 2010/75/EU som et vigtigt redskab i 

forbindelse med udstedelse eller ajourføring af integrerede miljøtilladelser1). 

Gaetano Battistella erklærede (som ILVA havde gjort om formiddagen), at kilden til en 

rapport, som ISPRA offentliggjorde i maj 2017, ikke var korrekt, henviste til en række nyligt 

afsluttede kontrolbesøg (18 protokoller) og præciserede, at basistilstandsrapporten kun giver 

et billede af de relevante og farlige forurenende stoffer, men ikke går i dybden og giver et 

billede af tilstanden i den forurenede jord (for nærmere detaljer henviste han til 

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

Med den aktuelle videnskabelige viden er det ikke muligt at undersøge, hvordan de 

forurenende stoffer bevæger sig i undergrundens forskellige lag. Han henviste også til 

inspektionsrapporterne, hvis resultater kan give anledning til administrative eller strafferetlige 

sanktioner, såfremt driftsledelsen ikke afhjælper de mangler, der er konstateret ved en 

tidligere inspektion. Stillet over for indvendingen, at de ti lovdekreter til redning af ILVA 

(hvoraf den sidste er fra den 9. juni 2016) har givet virksomheden frie hænder, hvis den blot 

opfyldte en ikke nærmere specificeret andel på 80 % af forskrifterne i den integrerede 

miljøplan, men ikke efterlever de resterende 20 % (heriblandt nr. 1 – overdækningen af 

råvareoplagspladserne), søgte ISPRA-teknikerne tilflugt i mottoet ubi major (i dette tilfælde 

de politiske beslutninger), minor cessat. Med hensyn til Cecilia Wikströms kritik af ILVA's 

ufølsomhed over for hensynet til livskvaliteten for beboerne i de tilstødende kvarterer eller 

den trussel, de har hængende over deres hoveder, var teknikerens synspunkt, at ILVA er én ud 

af en gruppe af 160 gamle industrianlæg på nationalt plan (90 kraftvarmeværker, 60 

kemivirksomheder, 12 raffinaderier og et stålværk), som overvåges af ISPRA, eftersom det er 

steder, som er problematiske i miljømæssig henseende, men samtidig er af strategisk 

betydning som centre for offentlige tjenester og beskæftigelse. Den nuværende overgangsfase, 

hvor driften af virksomheden overgår fra den ekstraordinære ledelse til den multinationale 

stålkoncern ArcelorMittal, kan – til trods for at den vil få konsekvenser for relanceringen af 

produktionen, som i øjeblikket er faldet til 6 mio. ton om året ikke ændre noget ved de 

betingelser, der er fastsat i den foreliggende miljøplan, hvis forskrifter fortsat vil være fuldt ud 

bindende, medmindre den nye ejer skulle beslutte sig for en genopbygning og indleder en ny 

godkendelsesprocedure, men også i dette tilfælde vil han være bundet af de miljømæssige 

forskrifter i en ny integreret miljøtilladelse. 

Vera Corbelli, der i tre år har beklædt posten som regeringens befuldmægtigede for 

hasteforanstaltninger til sanering af Tarantoområdet, forklarede, at hendes mandat omfatter 

det fysiske miljø i et område, som er betydeligt større end ILVA-industrigrunden (117 km², 

hvoraf 44 km2 udgøres af land og 73 km2 af hav). Hun foretog en kort ekskurs for at 

                                                                                                                                                         
http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx Gældende for industrianlægget ILVA S.p.A. i Taranto, der er 

udpeget til virksomhed af strategisk national interesse i henhold til lovdekret nr. 61 af 4. juni 2013, som ændret 

og ophøjet til lov ved lov nr. 89 af 3. august 2013 og lovdekret nr. 101 af 31. august 2013. Miljøministeriet har 

oprettet denne portal for at lette og fremme adgangen til oplysninger og offentlighedens deltagelse i processen 

med hensyn til udstedelse, forlængelse, fornyet undersøgelse og ajourføring af den integrerede miljøtilladelse i 

overensstemmelse med principperne i Århuskonventionen og i henhold til lovdekret 152/2006. Ud over de 

vigtigste dokumenter vedrørende de igangværende procedurer for udstedelse, forlængelse, fornyet undersøgelse 

og ajourføring af den integrerede miljøtilladelse er det navnlig dokumenter for så vidt angår 

kontrolprocedurerne med hensyn til opfyldelsen af de pålagte foranstaltninger, som offentliggøres online. 

1 Kommissionens notat: Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, jf. artikel 22, stk. 2, i 

direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (2014/C 136/01). 

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13G00132&currentSearch=ricerca_semplice
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00144&currentPage=1
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
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illustrere, hvordan det ved at evaluere de prioriterede foranstaltninger målrettet mod fire 

kritiske punkter i og uden for byområderne, der indgår i området af national betydning, som 

hendes mandat omfatter, ved at agere over for flere generationer (fra renovering og 

modernisering af skoler til sanering af kirkegården i Tamburikvarteret) eller i kystnære 

områder (fra havnen og et tidligere deponeringsanlæg i industriområdet i kommunen Statte til 

bevarelse af det komplekse økosystem i Mar Piccolo og sanering af havbunden), og ved hele 

tiden at følge en tilgang, hvor videnskab og teknik kombineres med kultur, var lykkedes 

hende at iværksætte en regenereringsproces i de mest forskelligartede befolkningsgrupper og 

områder. Miljøgenopretningen af Mar Piccolo – en vigtig del af Tarantos "blå" identitet – som 

dels sigtede mod at nedbringe forureningsniveauet, dels mod at beskytte det lokale havmiljø 

(gennem optælling og lukning af 50 % af udledningerne, fjernelse fra havbunden af alle 

former for forstyrrende affald, overvågning og flytning af de mest truede hjemmehørende 

arter – 6 000 slags skinkemuslinger, søheste osv.), og som blev udført i samarbejde med 

søværnet, told- og skattepolitiet og kystvagten, er til glæde for alle. Sigtet med denne 

komplekse og mangesidede indsats er at give "byen ved de to nor" et kulturelt, socialt og 

produktivt løft og frigøre den fra den industrielle arv, som den fortsat er tynget af, og – med 

inddragelse af befolkningen, men også ILVA og ENI – spore den ind på en fremtid med 

bæredygtig vækst. 

Advokat Stefano Rossi, generaldirektør for ASL-TA (den lokale sundhedsmyndighed i 

Taranto), gav et samlet billede af de tjenester, som ledes af lægerne Michele Conversano, 

(afdelingen for forebyggelse/folkesundhed), Sante Minerba (statistisk epidemiologi) og 

Cosimo Scarnera (tjenesten for forebyggelse af arbejdsskader og sikkerhed på 

arbejdspladsen/undersøgelse af arbejdsulykker) og kom med nogle vurderinger vedrørende 

kontrolsystemet gennem hele fødevaresektoren (fra muslinger til mejerier og husdyropdræt), 

de statistiske data for arbejdsulykker (som i modsætning til erhvervssygdomme er alt for 

nedadgående), registret over kræfttilfælde, som er det bedst ajourførte i regionen Puglia (indtil 

2014), samt hospitalets specialisering i onkologi. Han nævner en kohorteundersøgelse fra 

oktober 2016 om effekterne af eksponering for miljø- og beskæftigelsesmæssige faktorer på 

sygdoms- og dødshyppigheden, som vidner om en årsagssammenhæng mellem emissioner fra 

industrien og sundhedsskader1. 

Tilskyndet af medlemmernes spørgsmål om de foruroligende epidemiologiske oplysninger i 

den omtalte undersøgelse, bekræftede eksperterne fra ASL-TA, at der er en overhyppighed af 

personer med neurokognitivt underskud blandt de yngre generationer, men at årsagerne hertil 

ikke er klare (miljøforureningen alene eller med befolkningens svage socioøkonomiske 

stilling som medvirkende årsag?). Sante Minerba redegjorde kort for de undersøgelser, der er 

foretaget inden for hans felt, dels deskriptive med indsamling af data om dødsfald som følge 

af sygdomme, der er forårsaget af luftforurening, dels analytiske, som beskæftiger sig med 

                                                 
1 (Kohorteundersøgelsen sammenligner dødshyppigheden og/eller forekomsten af bestemte sygdomme i 

forskellige udsatte befolkningsgrupper). Blandt de vigtigste data er en 24 % større hyppighed af indlæggelser 

grundet luftvejssygdomme for børn i Tamburikvarteret og 26 % i Paolo VI-kvarteret. Eksponeringen for støv fra 

industrien giver sig navnlig udslag i 5 % flere dødsfald som følge af lungekræft og 10 % flere dødsfald som følge 

af blodpropper i hjertet, mens påvirkningen af SO2 (svovldioxid) fra industrien navnlig forårsager 17 % flere 

dødsfald som følge af lungekræft og 29 % flere dødsfald som følge af blodpropper i hjertet. Begge disse 

forurenende stoffer bærer ansvaret for nye tilfælde af lungekræft blandt indbyggerne (hvoraf 29 % forårsaget af 

støv og 42 % af SO2). 

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

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

https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e
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årsagssammenhængen mellem risikofaktorer og sygdomme (heriblandt 

kohorteundersøgelsen). I tidens løb er undersøgelserne blevet suppleret med andre 

sundhedsmæssige kilder: hospitalsindlæggelser og cancerregistre1. 

Cancerregistret for Taranto By og hele provinsen blev oprettet i 2012; det har senest (i april 

2016) offentliggjort data indsamlet i årene 2006-2011 (som bl.a. bekræfter, at der er en øget 

kræfthyppighed blandt mænd2). 

Den tidligere omtalte kohorteundersøgelse (gennemført i samarbejde mellem regionen Puglia 

og regionen Lazios institut for epidemiologi), som omhandler personer, der var bosiddende i 

Taranto i perioden 1998-2010, bekræfter, at den industrielle vækst (ledsaget af belastning med 

giftige stoffer, fine støvpartikler (PM10) og svovldioxid) ikke blot bærer ansvaret for 

udviklingen af kræftsvulster, men også for hjerte-kar-sygdomme og luftvejssygdomme. Hvad 

angår forekomsten af kræfttilfælde hos børn (0-14 år) er den mest autoritative undersøgelse3 

Sentieri-undersøgelsen foretaget af Istituto Superiore di Sanità (ISS) (det nationale 

sundhedsinstitut) i 2011 og 2014 (tredje udgave vil blive offentliggjort i løbet af året). Heri 

konstateres der en forhøjet hyppighed af dødsfald af diverse årsager (81 dødsfald), med en 

standarddødelighed på 121, dvs. 21 % højere end gennemsnittet for regionen, indlæggelser 

grundet akutte luftvejslidelser, med en standardhyppighed for hospitalsindlæggelser (SHR) på 

105, dvs. 5 % flere, og en standardforekomst (SIR) for alle kræftformer på 154, dvs. 54 % 

flere tilfælde, hvilket svarer til syv tilfælde mere. 

Denne overordnede oversigt over situationen bygger således på et statistisk grundlag, som 

kun omfatter nogle få år. I samarbejde med ISS (det nationale sundhedsinstitut) forsøger man 

på nuværende tidspunkt at forbedre statistikken med henblik på at øge omfanget af de data, 

som indsamles. En yderligere præcisering vedrører formidlingen af de epidemiologiske data 

til borgerne, som er blevet forbedret med opsætningen af en touchscreen i det onkologiske 

center på Moscatihospitalet, primært med henblik på at udbrede oplysningerne om 

kræfttilfælde i forskellige dele af Puglia, hvilket er afgørende for iværksættelsen af 

individuelle og kollektive beskyttelsesforanstaltninger. Hvad angår forekomsten af kræft 

blandt ILVA's ansatte, springer især én ting i øjnene: lungehindekræft (en sjælden kræftform, 

som skyldes eksponering for asbest, og som viser sig med en tidsmæssig forskydning) 

forekommer fire til fem gange hyppigere end forventet (i stedet for fire til fem tilfælde årligt 

pr. 200 000 indbyggere registreres der 20). Det er derfor af afgørende betydning, navnlig i de 

kommende generationers interesse, at fjerne den asbest, der er til stede i 

deponeringsanlæggene i forbindelse med industriområdet. 

Sikkerheden for arbejdstagerne på virksomhedens område er takket være ny teknologi blevet 

forbedret væsentligt siden 2005, og antallet af arbejdsulykker er faldet med mere end 70 % 

(fra over 1 000 til 115 tilfælde). Den vigtigste forklaring på denne udvikling er ifølge en 

undersøgelse desangående den erhvervsuddannelse, som gives til arbejdslederne for de 

aktiviteter, hvor der er størst risiko for arbejdsulykker. Som eksempel nævnes en ulykke i juni 

2015, hvor en arbejder i forbindelse med støbeprocessen i højovn 2 blev ramt af flydende 

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

http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto 

2 Se den vedhæftede konklusion. 

3 National epidemiologisk undersøgelse af forureningsudsatte områder og bebyggelser. Se resumé af 2014-

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

https://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_rischio
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
http://www.registri-tumori.it/cms/it/storia
http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto
http://www.iss.it/pres/?id=1432&tipo=6
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metal og mistede livet; i forlængelse heraf har man for nylig afsluttet arbejdet med at 

iværksætte alle de tilpasningsforanstaltninger, som de kompetente myndigheder krævede. 

Stigningen i forekomsten af erhvervssygdomme er derimod en kilde til bekymring (i 

femårsperioden 2010-2015 blev der anmeldt 950 tilfælde, hvoraf kun 200 anerkendtes). 

Stigningen skyldes til dels en øget bevidsthed blandt bedriftslægerne, som indberetter flere 

tilfælde, og har ført til, at knogle- og muskelrelaterede lidelser har afløst kræft som den mest 

udbredte sygdomsårsag. 

Der blev desuden redegjort mere detaljeret for ASL-TA's kontroller af forurenende stoffer i 

fødevarekæden, navnlig persistente organiske miljøgifte (POP'er), der ophobes i levende 

organismers fedtvæv og f.eks. findes i fåre- og gedemælk fra dyr, der under græsning indtager 

forurenede planter og jord i nærheden af virksomheden. Ud fra analyser af mælk, men også af 

levere og kød fra slagtede dyr, har der vist sig at være en højere forekomst af dioxin i kvæg, 

der har gået på arealer, som ikke er i omdrift, end i kvæg, der har gået på græsarealer, som er i 

omdrift eller ligger langt fra industriområdet. Dette er baggrunden for regionspræsidentens 

forbud mod, at uopdyrkede arealer, som ligger inden for en radius af 20 km fra 

industriområdet, anvendes til græsning. Et tilsvarende påbud er blevet givet for 

skaldyrsopdræt: Efter at der var blevet konstateret høje forekomster af giftige stoffer i 

blåmuslinger i Mar Piccolo (første vig) blev der udstedt et påbud for at flytte skaldyrsopdræt 

til enten Mar Piccolo (anden vig) eller til Mar Grande i sommersæsonen (efter 31. marts) hvor 

filtreringen er størst. Endelig har blodprøver fra kvægopdrættere, der arbejder inden for en 

radius af 10 km fra industriområdet, afsløret tilstedeværelsen af unormalt høje mængder af 

dioxin, selv om dette ikke umiddelbart har betydning for resten af befolkningen, eftersom der 

er tale om mindre bedrifter. 

Advokat og direktør Vito Bruno præsenterede repræsentanterne for ARPA Puglia (det 

regionale miljøagentur for Puglia) Nicola Ungaro, videnskabelig leder, Maria Spartera, 

uddannelses- og informationssektoren, Roberto Giua, den operative enhed for luftkvalitet, og 

Vittorio Esposito, områdeleder. Til støtte for de data, som teknikerne fra ASL-TA havde 

fremlagt, bekræftede generaldirektøren, at der – selv om situationen overordnet set er blevet 

bedre siden 2013 i takt med faldet i stålproduktionen – er en ubestridelig dokumentation for 

sammenhængen mellem denne og spredningen af forurenende stoffer i byen Taranto. Han 

mindede om oprettelsen (pr. 16.1.2016) af netværket af regionale miljøagenturer, herunder det 

regionale miljøagentur for Puglia, som på den ene side koordinerer sin virksomhed med 

ISPRA's (se ovenfor), idet den udfører en dobbelt kontrol, og på den anden side yder støtte til 

ASL-TA for så vidt angår miljømæssige opgaver. Han forklarede, hvorledes luftkvaliteten i 

Taranto overvåges ved hjælp af 16 måleenheder (hvoraf ti enheder er under ARPA's og seks 

under ILVA's tilsyn). Skønt der utvivlsomt er sket en forbedring af situationen for så vidt 

angår emissioner siden 2013, kan det på baggrund af den allerede belastede situation ikke 

udelukkes, at der opstår sundhedsmæssige skader, selv om grænseværdierne i den europæiske 

miljølovgivning overholdes. 

ARPA Puglia udfører i denne forbindelse sine opgaver som teknisk kontrol- og 

verificeringsorgan med henblik på at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at træffe 

politiske beslutninger vedrørende forvaltningen af den industrielle kapacitet i 

stålværkscentrummet Taranto samt iværksætte passende tiltag med henblik på at sikre, at 

såvel miljø-, sundheds- og beskæftigelsesmæssige hensyn tilgodeses til gavn for alle. 

Teknikerne fra ARPA bekræftede i denne sammenhæng, at agenturet udsender varsler om 

dage med blæst, således at myndigheder og industrivirksomheder kan iværksætte de 
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forebyggende tiltag, der er nødvendige for at begrænse de skadelige virkninger af kraftig vind 

(som f.eks. indtraf den 3. juli).  

Adspurgt af delegationen, om hvorvidt der på baggrund af ARPA's negative holdning til en 

fordobling af forbrændings- og deponeringsanlæggene kunne forventes en lignende modstand 

fra deres side mod de nye ejeres planer om at fordoble stålproduktionen, svarede teknikerne 

fra ARPA, at skønt der ikke var en klar forbindelse mellem de negative sundhedsmæssige 

virkninger af en fordobling af forbrændingsanlægget og de endnu hypotetiske virkninger, som 

en fordobling af produktionen ville medføre, selv såfremt alle forskrifterne i den nuværende 

integrerede miljøtilladelse for ILVA blev overholdt, så kunne indvirkningen på borgernes 

sundhed ikke være neutral, og i den optik var det utænkeligt, at der ikke ville blive pålagt 

yderligere krav i forbindelse med en produktionsforøgelse. Det blev navnlig understreget (af 

Roberto Giua), at vurderingerne af de sundhedsmæssige skadevirkninger på grundlag af 

ARPA's kontroller giver anledning til at konkludere, at selv hvis alle foranstaltningerne i 

erklæringen om fornyet gennemgang af ILVA's integrerede miljøgodkendelse skulle blive 

iværksat (en situation, som i lyset af den manglende overdækning af råvareoplagspladserne 

forekommer særdeles hypotetisk) ville der fortsat foreligge en uacceptabelt høj risiko, 

eksempelvis for så vidt angår kræftrisikoen for beboerne i de områder, der støder op til 

virksomheden. Såfremt produktionen blev øget til et godt stykke over det omfang (8,5 mio. 

ton på årsbasis), som er tilladt i henhold til den nuværende integrerede miljøtilladelse, ville 

den miljømæssige situation ifølge den ikkebindende udtalelse fra ARPA Puglia sandsynligvis 

blive endnu mere kritisk end før, og samtidig ville den sundhedsmæssige situation blive 

forværret yderligere.1 

På vegne af fagforeningerne UILM, FIOM-CGIL og FIM-CISL præsenterede Antonio Talò, 

Giuseppe Romano og Biagio Prisciano en platform med krav "med henblik på at erobre 

deres arbejdsmæssige, miljømæssige og sundhedsmæssige fremtid tilbage" og styrke den 

enhedskurs, som man slog ind på for fem år siden, først sammen med den ekstraordinære 

administration og regeringen, og nu sammen med de nye ejere, som ILVA-koncernen tilhører i 

henhold til dekret af 5. juni. Deres konstruktive tilgang, som ikke blot er i arbejdstagernes, 

men i hele områdets interesse, tager udgangspunkt i følgende forudsætning: fuldstændig 

overholdelse af miljøplanen, herunder overdækning af råvareoplagspladserne uden en 

langvarig forsinkelse, således som det er foreslået i ArcelorMittal-Investcos plan (23. august 

2023). 

Francesco Rizzo fra USB (basisfagforeningen) – som indledningsvis understregede, at den 

rundvisning, som ILVA's teknikere og ledelse havde givet af værkets forskellige anlæg, var 

                                                 
1 Se også med hensyn hertil ARPA Puglias bemærkninger af 4. september 2017 om "ansøgning om integreret 

miljøtilladelse" til de nye tiltag og om ændring af planen for foranstaltninger og aktiviteter til miljø- og 

sundhedsbeskyttelse, som er godkendt ved ministerpræsidentens dekret af 14. marts 2014 for drift af anlæggene 

og, om nødvendigt, forlængelse af fristerne for iværksættelsen af de relevante krav, hvori det blandt andet 

understreges, at de allerede i ministerpræsidentens dekret af 14. marts 2014 fastsatte miljømæssige tiltag (for 

hvilke fristen for gennemførelse var blevet fastsat til juni 2017, men efterfølgende blev forlænget til september 

2017) først vil blive afsluttet inden udgangen af august 2023. Da de fleste af disse tiltag er nødvendige for at 

efterleve den bedste tilgængelige teknik for sektoren ("Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 28. februar 

2012 om bedste tilgængelige teknik (BAT) til produktion af jern og stål i henhold til direktiv 2010/75/EU), 

understreges det her, at en eventuel forsinkelse i gennemførelsen af de miljømæssige tiltag på virksomheden ville 

udgøre en fordel for virksomheden og en omkostning for miljøet og den offentlige sundhed, og der mindes om, at 

driften af stålværksanlægget uden eller kun med delvis anvendelse af den bedste tilgængelige teknik for sektoren 

kan ses som en potentiel overtrædelse EU-retten. 
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foregået på en sådan måde, at man undgik de dele af virksomheden, hvor arbejderne har det 

dårligt og bliver syge (ifølge USB er situationen forværret i de år, hvor ledelsen er blevet 

varetaget af en kommissær) mindede i den forbindelse om, at en minister fra regeringen i 

Rom allerede for fem år siden havde lovet, at overdækningen ville blive etableret, inden der 

var gået seks måneder, men at den eneste løsning i hele den forløbne periode havde været at 

lukke vinduerne, holde børnene indenfor og lade, som om der ikke er noget problem i 

Tamburikvarteret på de dage, hvor vinden bærer støv ind over området. Mere generelt skal 

miljøforanstaltningerne efter arbejdstagerrepræsentanternes mening gennemføres 100 % og 

uden at noget element forbigås, begyndende med en løsning på den kritiske situation for så 

vidt angår asbest (hvoraf der findes over 4 000 ton på virksomheden). Ved siden af miljøet 

indtager sundhed førstepladsen blandt fagforeningens mærkesager; de kræver, at regeringen 

anvender 1,1 mia. EUR, som er tilvejebragt fra de tidligere private ejere (familien Riva) på 

gennemsigtige og effektive saneringsprojekter med sigte på at eliminere de sundhedsmæssige 

risici for arbejdere og beboere. For så vidt angår stålindustriens fremtid i Taranto skal der med 

forretningsplanen ske en modernisering af den nuværende produktionsproces, og med hensyn 

til beskæftigelsen skal der ikke til de miljø- og sundhedsmæssige skader føjes spot – i form af 

de trusler om fyringer, som ArcelorMittal-Investco er fremkommet med. Ikke blot ILVA's 

arbejdere, men også de tusinder af ansatte hos underleverandører og afledte industrier har 

nemlig allerede været udsat for nedskæringer (i Taranto afhænger alt og alle af værket, og 

allerede i 2008, efter at ILVA's arbejdere blev sendt hjem på dagpenge, førte krisen til lukning 

af over 3 000 firmaer). 

På spørgsmål fra medlemmerne om arbejdernes prioriteter og deres holdning til alternative 

modeller for en industriel fremtid, eksempelvis omlægning af industrianlæggene til 

produktion af vedvarende energi eller omstilling til den cirkulære økonomi etc. svarede 

Francesco Brigati (FIOM) kontant: Vi vil ikke betingelsesløst acceptere ILVA. Vurderingerne 

af sundhedsrisikoen, og navnlig risikoen for kræft, som, skønt den er mindsket, fortsat er 

særdeles høj for kvinder, mænd og børn, tvinger os til at løse dilemmaet mellem arbejdskraft, 

sundhed og miljø, og skulle regeringen og den nye ejer, ArcelorMittal, påtvinge os den samme 

produktionsmodel som tidligere med henblik på at opnå en høj beskæftigelse (10 000), ville 

det derfor blive mødt med en blank afvisning fra vores side1. 

Vincenzo Cesareo, formanden for Confindustria Taranto (arbejdsgiverforeningens afdeling 

for Taranto) slår sin lid til, at ArcelorMittal-Investco også i Taranto er i stand til at producere 

på en miljømæssigt acceptabel måde. Nogle tiltag skulle allerede være gennemført, og i 

modsætning til den tidligere ejer (Riva), som spekulerede i prisforskellene mellem råvarer og 

færdige produkter, vil den nye ejer i løbet af kort tid vise sig i stand til at producere effektivt 

ved hjælp af en integreret produktionscyklus. For så vidt angår de små og mellemstore 

virksomheder, der har overlevet krisen, er de allerede – ved hjælp af differentiering og 

ekspertise inden for vedligeholdelsesprocesser og anlægsteknologi samt innovation inden for 

mange forskellige sektorer, eksempelvis rumteknologi, skibsbygning, udendørs LED-

belysning og hydrogenproduktion – i fuld gang med at udvikle aktiviteter som supplement til 

"ståløkonomien". Confindustria påpegede imidlertid, at det ikke blot er arbejderne og byens 

borgere, der har betalt en høj pris for de miljømæssige og retlige trængsler, som ILVA har 

                                                 
1 Denne holdning blev gentaget den 5. september 2017 (som var fristen for at fremsætte bemærkninger til 

Miljøministeriet om det nye forslag til en integreret miljøaftale forelagt AM Investco i juli) af en repræsentant for 

FIOM-CGIL med de følgende ord: "forslaget garanterer ikke beskyttelse af sundhed, enten i eller uden for 

anlægget." 
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været igennem. Også mange virksomheder led tab – i størrelsesordenen 150-180 mio. EUR – 

på grund af misligholdte tilgodehavender, som ikke blev betalt af staten i forbindelse med 

overgangen til den ekstraordinære administration, og Confindustria kræver derfor, at der ikke 

lægges yderligere hindringer i vejen for tilbagebetalingen af disse penge. 

Luca Lazzaro, formand for Confagricoltura Taranto (Tarantoegnens landboforening), 

understreger, at mange landbrug har lidt tab på grund af den miljømæssigt katastrofale 

situation, og Confagricoltura deltog derfor som civil part i straffesagen "ambiente svenduto" 

("det solgte miljø") på grund af de direkte skader, som både husdyravlen (husdyr, som er 

blevet slået ned på grund af forurening) og planteavlen (arealer, som ikke længere må 

anvendes i landbrugsøjemed) i omegnen af virksomheden har lidt. Der har imidlertid også 

været indirekte skader på provinsplan, f.eks. for mælke- og ostesektoren og frugt- og 

grøntsektoren (provinsen Taranto er Europas største producent af spisedruer og klementiner). 

Producenterne har derfor – trods positive investeringer i agroturisme (ombygning af gårde) 

meget vanskeligt ved at forblive konkurrencedygtige, og nyder heller ikke godt af støtte fra 

udviklingsplanen for landdistrikterne, enten fordi den lokale kommune er blevet klassificeret 

som bymæssig bebyggelse, eller fordi den ender bagest i rækken af kommuner med ret til 

regional finansiering. Der er desuden hårdt brug for støtte til at markedsføre typiske produkter 

ved hjælp af kampagner i medierne. Afslutningsvis et enkelt lyspunkt: Beskæftigelsen i 

landbrugsfødevaresektoren er steget med 9 % (hvilket skyldes størrelsen af de tilbageværende 

bedrifter, der beskæftiger op til 1 500 ansatte), og produkter såsom Primitivo di Manduria 

(Italiens førende rødvin), der produceres i den østlige del af provinsen Taranto, er blandt 

kronjuvelerne i den grønne økonomi i området. 

Klokken fem om eftermiddagen nåede man til højdepunktet for høringen med indlæg fra 

nogle andragere samt borgere og NGO'er, der støtter andragenderne1. 

Violante Sion indgav i 2012 andragende nr. 2207/13. Under henvisning til artikel 3 i TEU, 

der som en af Unionens vigtigste målsætninger nævner "et højt niveau for beskyttelse og 

forbedring af miljøkvaliteten", mindedes andrageren: Det var ikke det, jeg havde i tankerne, 

da jeg skrev andragendet, for i Taranto dør vi! Stålværket forurener konstant luft, jord og 

undergrund. Mens vi taler, drøfter, tænker, bliver folk syge og dør, især børnene. Børnene og 

alle borgere i Taranto har ret til at leve. Som svar på jeres opfordring til at "foreslå" tiltag vil 

jeg gerne opfordre jer til at følge "ambiente svenduto"-retssagen, hvor det i forundersøgelsen 

bevidnes, at sameksistensen mellem liv og stålindustri i Taranto er en umulighed.2 

Antonia Battaglia, der var til stede som repræsentant for foreningen Peacelink og som 

medunderskriver af det "historiske" andragende nr. 760/07, understregede det symbiotiske 

forhold mellem byen Taranto og ILVA, der skulle tilvejebringe beskæftigelse og velstand, og 

gennemgik udviklingen med hensyn til den retslige undersøgelse, siden Peacelink i 2008 

rejste spørgsmålet om dioxin (ved hjælp af analyser af fåreost). Hun fordømte det faktum, at 

siden Kommissionen indledte sin første traktatbrudsprocedure i september 2013, som i 

oktober 2014 blev fulgt op af en begrundet udtalelse og i januar 2016 af en procedure mod 

                                                 
1 Se bilag II for den engelske version af alle eller en del af de fremlagte dokumenter og taler. 

2 Kæmperetssagen "ambiente svenduto", som blev genoptaget den 17. maj 2016 ved nævningeretten i Taranto og 

endnu ikke er afsluttet, omfatter 47 mistænkte (hvoraf 44 fysiske personer og tre virksomheder: Riva Fire, ILVA 

og Riva Forni Elettrici). Undersøgelsen "ambiente svenduto" blev indledt i 2009 efter klager fra 

miljøorganisationer i Taranto, heriblandt Peacelink, og førte i juli 2012 til beslaglæggelse af stålværket, se også 

bilag III A. 
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Italien for ulovlig statsstøtte1, havde Kommissionens tjenestegrene tygget drøv på sagen i tre 

år, mens man i Taranto så en stigning (på 24 %) i antallet af børn fra Tamburikvarteret, som 

blev indlagt med luftvejssygdomme, og dødsfald som følge af kræft og hjerte-kar-sygdomme. 

En ajourføring af den af dr. Forastiere koordinerede undersøgelse af dødeligheden i Taranto 

har bekræftet, at den øgede forekomst af støvpartikler, som hidrører fra industrien, både 

påvirker sundheden på langt sigt (tumorer) og på kort sigt (blodpropper). Efter de italienske 

retslige myndigheders præventive beslaglæggelse af værkets "varme" dele i juli 2012, og efter 

at det nogle måneder senere (i december 2012) ved et regeringsdekret (det første dekret til 

redning af ILVA) atter blev tilladt at anvende anlæggene, har der kunnet iagttages en 

opbremsning i kontrolforanstaltningerne fra både de italienske myndigheders og EU-

myndighedernes side, og de har ved dekret efter dekret (ti i alt) tilladt ILVA at producere ved 

at reetablere det, som var blevet kendt ulovligt. 

Overdækningen af råvareoplagspladserne og belægning på hele fabriksgrunden mangler 

stadig. Ajourføringerne til ISPRA-rapporterne blev offentliggjort med en betydelig 

forsinkelse. Derfor anmoder vi om, at: medlemmerne af delegationen, som er til stede i dag, 

udfærdiger en anbefaling i form af en rapport til Kommissionen med henblik på genoprettelse 

af retssikkerheden; den italienske stat overholder lovgivningen; Europa-Parlamentet ved 

udøvelsen af sine kontrolbeføjelser over for Kommissionen opfordrer denne til nøje at 

overvåge proceduren for udstedelse af den integrerede miljøplan på grundlag af 

ArcelorMittals nye miljøplan. Vi anmoder om inddragelse af borgerne gennem et udvalg, som 

kontrollerer rapporter og kommer med udtalelser, efter samme model som den comité du suivi 

(tilsynsgruppe), der er oprettet ved ArcelorMittals anlæg i Florange (Lorraine). I denne 

forbindelse vil vi gerne udtrykke vore forbehold med hensyn til ArcelorMittals 

forretningsplan, der sigter mod at øge produktionen til 8 mio. ton i 2024 og samtidig mindske 

arbejdsstyrken (5 000-6 000 afskedigelser). Vi er også foruroligede over de miljømæssige 

aspekter af planen, der skal gennemføres i løbet af en femårig periode (frem til 2023) til en 

pris af 1,14 mia. EUR – et beskedent beløb i forhold til den type af foranstaltninger, som der 

er behov for at gennemføre: Domstolene anslog allerede i 2013, at det ville koste 8,1 mia. 

EUR at udbedre skaderne på miljøet. 

Fabio Millarte, formand for Verdensnaturfondens afdeling i Taranto, var klar i mælet: 

"Taranto kan ikke reddes ved at redde ILVA – en attenhundredetalsindustrivirksomhed, som 

fortsat er afhængig af kul." Han beklagede, at manglen på grønne områder i byen, og, mere 

generelt, den forringede livskvalitet, i lyset af den beskæftigelsesmæssige krise på ILVA (i en 

by, hvor 75 000, hovedsageligt unge mennesker, er arbejdsløse, selv når fabrikken kører på 

fuld kraft) skubbes i baggrunden. 

Lunetta Franco, formand for Legambiente (en italiensk miljøorganisation) i Taranto, klagede 

over total mangel på gennemsigtighed i forbindelse med afhændelsen af ILVA til 

ArcelorMittal-Investco: en proces, som der kun gennem journalistiske kilder er sluppet 

oplysninger ud om. Det står klart, at de vigtigste foranstaltninger i miljøplanen er udskudt helt 

frem til 2023, men i ArcelorMittals planer er der ingen spor af tidsplanlægning. Der er dermed 

en risiko for, at det efter fem år viser sig, at der ikke er gjort nogen fremskridt. Planen for 

                                                 
1 Se også: Kommissionens pressemeddelelse af 21. december 2017 "Kommissionen har afsluttet sin omfattende 

undersøgelse af støtteforanstaltninger til stålproducenten ILVA S.p.A. Den har konkluderet, at to lån, som blev 

ydet af Italien i 2015 til støtten af ILVA involverede ulovlig statsstøtte. Italien skal nu inddrive denne 

uberettigede godtgørelse på ca. 84 mio. EUR fra ILVA." 
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sanering og dekontaminering, som vil blive gennemført af statens kommissærer ved hjælp af 

de penge, som er tilvejebragt fra de tidligere ejere (familien Riva), er en anden ukendt faktor. 

Legambiente er ligeledes bekymret over det forøgede tidspres i forbindelse med proceduren 

for godkendelse af den nye integrerede miljøplan, som vil gøre det endnu vanskeligere at 

inddrage borgere og sammenslutninger i godkendelsesprocessen. Legambiente anmoder 

derfor Kommissionen om over for den italienske stat at gøre sig til talsmand for 

gennemsigtighed i alle de igangværende procedurer – navnlig bør den overvåge procedurerne 

i forbindelse med den nye integrerede miljøtilladelse – samt kræve en fremskyndelse af de 

mest presserende foranstaltninger: overdækning af råvareoplagspladserne og renovering af 

koksværkerne.  

Leo Corvace fra Legambiente forudså organisationens modstand mod ENI's "Tempa Rossa"-

projekt, som er udtryk for en tankegang, der ikke længere er holdbar, om udnyttelse af 

ikkevedvarende ressourcer og spild af naturressourcerne, og som helt konkret udgør en 

uacceptabel stigning i risikoen for alvorlige ulykker (potentielt med dødelig udgang på grund 

af spredningen af brandfarlige dampe og den korte afstand mellem jernbanenettet og 

brændstoflagrene). 

Roberta Villa og Maria Teresa d'Amato redegjorde for hovedprincipperne bag komitéen 

"Taranto Lider" (oprettet i 2011): at sværindustri grundlæggende er uforenelig med 

miljøhensyn, anvendelse af et princip om størst mulig forsigtighed og primær forebyggelse på 

sundhedsområdet, opgivelse af det nuværende industrielle scenarie, hvor industrianlæggets 

forurenende dele bør lukkes ned, og de påvirkede områder skal saneres, og endelig behovet 

for økonomisk og kulturel reorganisering (ved hjælp af koncerter, teaterforestillinger osv.). 

Endometriose er en sygdom, der fører til, at kvinders reproduktive organer misdannes og 

ødelægges, og som i de alvorligste tilfælde kan forårsage infertilitet. Den skyldes ILVA's 

emissioner af dioxin og PCB i det joniske område. På baggrund af konsultationer med de 

juridiske eksperter fra "ambiente svenduto"-retssagen (2011) og deres svar, som omfattede en 

anbefaling til at få foretaget undersøgelser af dioxinemissionernes potentielle konsekvenser 

for den reproduktive sundhed i Tarantoområdet, er komitéen nu i besiddelse af ajourførte 

undersøgelser, eksempelvis den af dr. Forestieri koordinerede kohorteundersøgelse fra oktober 

2016, som viser en forhøjet risiko for endometriose som følge af eksponering for SO2 

(svovldioxid) på 10 % og på hele 14 % i Paolo VI-kvarteret. Komitéen indgav derfor den 12. 

januar 2013 en klage med anmodning til retsvæsenet om at foretage undersøgelser for så vidt 

angår uagtsom og grov legemsbeskadigelse og af sammenhængen mellem den pågældende 

sygdom og industriel forurening. 

I mellemtiden udformede komitéen et forslag til regional lovgivning, hvori det kræves, at 

endometriose anerkendes som en invaliderende kronisk lidelse, og at patienterne får adgang 

til gratis psykologbistand samt et terapeutisk ambulatorium. Endelig skal der oprettes et 

tilhørende regionalt register (komitéen har desuden startet en onlineunderskriftsindsamling, 

som 1 700 personer har skrevet under på). Loven blev bekendtgjort den 8. oktober 2014 som 

regionallov nr. 40, "Bestemmelser til beskyttelse af kvinder, som lider af endometriose", og 

komitéen kæmper nu for at få den gennemført så hurtigt som muligt. Den 23. februar 2016 

lykkedes det komitéen at få oprettet det regionale observatorium for endometriose. I 

mellemtiden har andre undersøgelser (IESIT, ISS-bioovervågning) i kommunerne Taranto og 

Statte påvist høje koncentrationer af forurenende stoffer, som er forbundet med en betydeligt 

forøget risiko for kvinder i aldersgruppen 20-33 år. For denne gruppe er risikoen tre en halv 
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gang højere end gennemsnittet i regionen, mens den for 30-34-årige ligger 27 % højere end 

det regionale gennemsnit. 

"Taranto Lider" er aktiv på flere fronter: På den ene side i kampen for at vende udviklingen 

med hensyn til infertilitet blandt kvinder, på den anden side for at give de unge 

beskæftigelsesmæssige udsigter, som ikke længere kredser om tilstedeværelsen af det store 

stålværk, men bygger på kendskab til Tarantoområdets egentlige genom, og stimulere deres 

iværksætterånd, så de sættes i stand til at udnytte den righoldige historiske, kunstneriske, 

kulturelle og landskabsmæssige arv, som kendetegner byen ved de to nor. På denne måde er 

der opstået projekter til mental, kulturel og økonomisk omstilling, eksempelvis på skolerne, 

hvor der er blevet frembragt grafiske og multimediale værker, som har opnået anerkendelse, 

mens andre projekter har drejet sig om kommunikation og marketing med fokus på at gøre 

Taranto til et brand og skabe en ny økonomi baseret på turisme og gamle havafhængige 

erhverv. Taranto er ikke bare ILVA og ENI. Det rigtige Taranto, hvis skønhed er skjult, og som 

er så smukt, at det gør ondt i hjertet1, kan kun blive herre over sin egen fremtid ved at hente 

næring i sin fortid som en by med stærke kulturelle traditioner.  

Også Marco De Bartolomeo, formand for "Taranto, città spartana" (den spartanske by 

Taranto), rettede skytset mod den fejlagtige sammenkædning af byen Taranto og ILVA/ENI 

for at illustrere, at ILVA blot er en gæst, mens byen er noget ganske andet. Han tog 

udgangspunkt i en bitter konstatering: I 2012, da ILVA endnu ikke var blevet væltet over ende 

af de retslige efterforskninger, tegnede industrisektoren sig for 14 % af byens BNP, men 

regningen, som industriproduktionen efterlader, er umulig at udregne: Det er nok at tænke på 

faldet i ejendomspriserne i Tamburikvarteret, de forgiftede skaldyr fra Mar Piccolo og 

sundhedsvæsenets udgifter til kræftbehandling. Byens BNP er faktisk faldet med 20 %, og 

indbyggerne i de kvarterer, der ligger op til industrianlægget, er blevet stigmatiseret. I denne 

svære situation så nogle turismen som byens redning, men der manglede infrastruktur, og 

overnatningskapaciteten i byen var ringe – ligesom det ikke var indlysende, hvad der skulle 

lokke turister til den "tilsværtede" by. 

I denne situation opstod idéen til at undersøge opfattelsen af Taranto blandt folk fra fire 

forskellige steder i verden: New York, Moskva, Sydney og Rio. Nogle af de adspurgte 

forvekslede Taranto og Toronto, men hos mange af de øvrige faldt tiøren, så snart Taranto 

blev sat i forbindelse med associationen "spartansk," fordi oldtidens Taranto var Spartas 

eneste koloni. Kendskabet til Sparta er så stort, at dets potentiale som varemærke er fem 

gange så stort som Eiffeltårnets. Der skal på verdensplan være hele 3 500 universiteter og 

virksomheder inden for landbrug, industri og tjenesteydelser, der anvender brandet Sparta i 

deres markedsføring. På denne baggrund opstod tanken om for første gang at få "Spartan 

Race", det berømteste forhindringsløb på verdensplan, til Taranto i oktober 2016. 

Begivenheden tiltrak 12 000 idrætsudøvere og genererede i løbet af to dage rekordhøje 

indtægter med en investering fra regionens side på 35 000 EUR. Hvad er det afgørende for 

denne succes? Spartas arv til sine efterkommere, som er en mentalitet, hvor man nægter at 

give fortabt og tager fat på udfordringerne, mens man sørger for at bevare et tæt sammenhold 

i samfundet – lige så tæt som i en spartansk falanks. 

                                                 
1 Digteren Alda Merini har udtrykt det med disse vers (fra "Jeg skal aldrig se det smukke Taranto"): Jeg skal 

aldrig se det smukke Taranto – jeg skal aldrig se hverken birkene eller skoven langs havet: Bølgen er blevet til 

sten, og blæksprutten pulserer i mine øjne. 
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Som afslutningen på dagens møde overrakte Alessandro Marescotti, formand for Peacelink, 

et dossier, som indeholder ajourføringer af en række videnskabelige data med hensyn til ILVA 

(fra, at støvet i Taranto er giftigere end tidligere formodet, til dets indvirkning på 

intelligenskvotienten blandt børn fra Tamburikvarteret og fra den øgede risiko for 

hjerteinfarkt og slagtilfælde på blæsende dage, især mellem klokken 7 og 9 morgen, til den 

manglende idømmelse af sanktioner for manglende overholdelse af forskrifterne i den 

integrerede miljøplan, hvis frister forlænges pr. dekret). 

Den 19. juli 2017 om formiddagen 

Delegationen blev modtaget af Remo Pasquali, direktør for raffinaderiet, Francesco Manna, 

ENI's ansvarlige for institutionelle relationer og Eugenio Lopomo, ansvarlig for Tempa 

Rossa-projektet (området ved Alto Sauro i hjertet af Basilicata). Forud for det virtuelle besøg 

(eftersom alle planlagte foranstaltninger endnu befinder sig på papirstadiet) var der to korte 

orienteringer om sikkerheds- og miljøstandarderne, raffinaderiets placering på området og om 

de vigtigste punkter i Tempa Rossa-projektet. 

For så vidt angår raffinaderiet: 

 De relevante områder udgør et areal på ca. 275 hektar i industriområdet, som af hovedvej 

106 opdeles i to områder: Mod nord ligger anlæggene og mod syd oplagspladserne for 

råvarer, halvfabrikata og færdige produkter. Anlægget indgår i samme område som 

ILVA, og er defineret som værende af national interesse. 

 Området ud til havet, der består af en anløbsbro, er underlagt statslige koncessioner og 

har fire ankerpladser: De indre er til skibe på op til 15 000 ton, de ydre til skibe på op til 

30 000 ton.  

 Raffinaderiet omdanner råolie, der ankommer med skibe fra felter uden for Europa eller 

gennem en olierørledning fra Val d'Agri i Basilicata. Det råder over en park med 135 

tanke til opbevaring af råolie, halvfabrikata og færdige produkter. 

 Det har en forarbejdningskapacitet på 6,5 mio. ton om året, hvilket forbliver uændret, når 

Tempa Rossa-projektet er afsluttet. De vigtigste produkter er: propan, butan, LPG-

blanding, benzin, diesel, jetbrændstoffer, brændselsolier og bitumen. 

 Anlægget er certificeret i henhold til ISO 14001 og har opnået EMAS-registrering i 

overensstemmelse med forordning (EF) nr. 761/2001 og (EF) nr. 196/06. 

Væsentlige statistiske data: 

 433 ENI-medarbejdere (data opdateret den 30 juni) med op til 600 ekstraarbejdere dagligt 

og over 1 000 i forbindelse med "generelle stop" (f.eks. var der for to måneder siden 1 

500 i 50 dage) pga. vedligeholdelse. 

 Investeringer i perioden 2011-2014: 150 mio. EUR og yderligere 102 mio. EUR for 

2015-2018, Tempa Rossa-projektet fraregnet. 

Introduktion til Tempa Rossa-projektet (T.R.): 

Tempa Rossa-feltet blev opdaget i 1989 af Fina (et belgisk selskab, som senere blev opkøbt af 
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det franske Total). Sidstnævnte fik i 2002 overdraget ENI's 25 % af Gorgoglione-

koncessionen (navngivet efter den kommune i Lucanien, hvor Tempa Rossa ligger, og hvor 

der engang var mange røvere). Total ejer således 50 %, Shell 25 % og japanske Mitsui 25 % 

af den udvundne olie. Råolien fra Val d'Agri ankommer til raffinaderiet i Taranto gennem den 

eksisterende 136 km lange olierørledning (heraf 96 km i Basilicata), der tilhører selskabet 

S.O.M. (som kontrolleres af ENI med 70 % og af Shell med 30 %). Total vil bygge en otte km 

lang forbindelse fra Tempa Rossa hen til rørledningen. Driften af raffinaderiet i Taranto, som 

blev bygget i 1964 på initiativ af det italienske Shell, der drev det indtil 1975, er overgået til 

Agip Petroli, der blev til ENI S.p.A i 2003. 

Tempa Rossa-projektet består kun af logistik, påvirker ikke raffinaderiets normale cyklus og 

omfatter i store træk: 

 Opførelse af to nye tanke med en samlet kapacitet på 180 000 m3 (henholdsvis 120 000 

og 60 000) og forlængelse af den nuværende to kilometer lange mole med ca. 515 m. og 

opførelse af en platform til olietankskibe i færd med lastning. 

 Andre tilknyttede anlægsarbejder: et nyt pumperum til at transportere råolien, nye 

transportlinjer fra tankene til molen, et system til behandling og genvinding af dampe, der 

frigives under lastning af skibet, og et forkølingsanlæg til råolien (hvis 

raffinaderitemperatur på 60 grader skal falde for at kunne opbevares i tankene). 

 Projektet er i overensstemmelse med CIPE's bestemmelse af 21. december 2001 nr. 121, 

der godkendte Tempa Rossa, og den regionale energi- og miljøplan (PEAR), og er 

derudover EMAS-godkendt samt ISO 14001-certificeret. 

 Projektet har alle de nødvendige miljø- og sikkerhedstilladelser. VIA-proceduren blev 

afsluttet i 2011 med udstedelsen af den integrerede miljøtilladelse på vegne af MATTM 

(miljøministeriet), med fem krav, som alle blev opfyldt, inden anlægsarbejderne 

begyndte. Ministeriet for Økonomisk Udvikling (MISE)* har siden juni 2015 været i 

gang med at godkende en enkelttilladelse (AUA), og i 2013 modtog projektet en positiv 

udtalelse med hensyn til udstedelsen af gennemførlighedsgodkendelse fra den regionale 

tekniske komité (CTR) (comitato tecnico regionale)1  

 Andre igangværende godkendelsesprocedurer: statslig koncession til forlængelse af mole, 

tilladelse til at bygge faciliteter (hidtil afvist af Taranto Kommunes one-stop shop 

(SUAP)).  

 De væsentligste aspekter for så vidt angår miljøkompatibilitet og foranstaltninger til 

afbødning af emissioner til luften: anvendelse af de bedste tilgængelige teknologier 

(BAT), især med hensyn til dobbelte tætninger på pumper og flydende tage på tankene, 

                                                 
1 Enkelttilladelsen er én ordre, som angår miljømæssige anliggender, der blev indført ved lov nr. 35/2012 og ved 

præsidentdekret nr. 59 af 13. marts 2013. Den samler flere forskellige miljøtilladelser, som hører under 

sektorspecifik lovgivning, såsom lovdekret nr. 152/05, til én tilladelse. CTR ("Comitato Tecnico Regionale"), 

som hører under det regionale direktorat for brandvæsenet, den offentlige understøttelse og 

civilbeskyttelsestjenesten, er et regionalt organ, som rådgiver om brandforebyggelse. Navnlig vurderer det 

projekter, som hører under anvendelsesområdet for brandforebyggelsesprocedurer på industriområder. Det blev 

oprettet ved lovdekret nr. 334/99, som gennemførte Rådets direktiv 2000/78/EF (kendt som Seveso II-direktivet) 

om forebyggelse og kontrol af større ulykker. Lovdekret nr. 105/2015 om gennemførelse af direktiv nr. 

2012/18/EU (Seveso III), ophævet ved lovdekret nr. 334/99 i juli 2015. 
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det nye dampgenvindingsanlæg med et afsluttende forbrændingssystem, der bringer 

effektiviteten for nedsættelse af flygtige organiske forbindelser (VOC) op på 99,5 %, 

integration med luftovervågningsplanen samt ozonovervågningsnetværket med ARPA 

Puglia1. Til beskyttelse af vandressourcerne er der planlagt følgende: lukkede 

afkølingssystemer for at undgå brug af havvand, indsamling og genvinding af regnvand 

fra den nye platform, forbindelse af kloaknettet med raffinaderiets rensningsanlæg Mht. 

jorden og undergrunden er der planlagt oprydning og opførelse af tanke med dobbelt 

bund, og mht. sedimenterne og det marine økosystem en række foranstaltninger før, 

under og efter anlægsarbejderne. For så vidt angår støj vil der, f.eks. i forbindelse med 

nedramning af pæle på molen, blive truffet foranstaltninger til minimering af 

lydemissioner. 

 Der er findes en særlig overvågningsplan for habitater og arter omkring raffinaderiet, der 

er omfattet af Natura 2000-netværket. For at beskytte landskabet bliver gulvet i de nye 

tanke sænket, der vil ikke komme damp ud fra tårnene i køleanlægget, og der vil blive 

igangsat foranstaltninger med henblik på at afbøde anlæggets visuelle påvirkning og 

udvikle landskabet. 

 Investeringsomkostningerne beløber sig til 300 mio. EUR, fordelt på følgende måde: 30 

mio. til ingeniørarbejde, 105 mio. til materialeindkøb og 165 mio. til anlægsarbejder. 

 Efter udstedelsen af AUA-tilladelsen vil arbejdet tage omkring 24 måneder, og der vil 

være 250 arbejdsenheder pr. dag med et maksimum på 460 enheder. 

 Man har foreslået fire kompenserende foranstaltninger: Køb af metanbusser og opsætning 

af fotovoltaiske paneler på bygninger i Taranto, udvikling og markedsføring af MarTa 

(det arkæologiske nationalmuseum i Taranto), sikring og sanering af Palazzo del Governo 

(præfekturet) og "Paisiello"-musikinstituttet. 

Som afslutning på præsentationen gentog F. Manna, at ENI er i besiddelse af alle tilladelser 

og udtalelser fra alle de kompetente myndigheders tekniske organer, og at den manglende 

AUA-tilladelse udelukkende skyldes en politisk holdning hos regionen Puglia, som ikke har 

bekræftet aftalen.2  

                                                 
1 I henhold til AIA-miljøkonsekvensvurderingen af 27. oktober 2011 vil ikke blot emissionerne på 36 ton om 

året, som blev fastsat i det oprindelige projekt for oplagring og lastning i Tempa Rossa, blive kompenseret, men 

takket være innovative teknologier til genvinding af carbonhydriddampe, som anvendes ved lastning af 

tankskibe, vil slutregnskabet for emission af flygtige organiske forbindelser fra raffinaderiet blive på 28 ton 

mindre om året i forhold til situationen før anlægsarbejderne med en samlet årlig reduktion på 64 ton om året. 

2 Regeringen overtog Tempa Rossa-dossieret efter at det ikke var lykkedes at nå til enighed med regionen, der 

sagde nej til Taranto-delen af projektet efter en afstemning med negativt udfald i regionsrådet, som frygtede en 

forværring af miljøpåvirkningen i en by, der allerede er mærket af ILVA's tilstedeværelse. Og Total, der 

administrerer feltet i Basilicata sammen med Shell og Mitsui, har anmodet om tilladelse til ikke længere at 

transportere den udvundne råolie til raffinaderiet i Taranto gennem Val d'Agri-olierørledningen, men til 

anlæggene i Rom og Falconara Marittima med dusinvis af tankbiler om dagen. Se "Il Sole 24 ore" fra den 2. og 

12. september 2017. Et år efter det sidste "nej" fra regionen Puglia til landingsstedet for råolie fra Lucanien til 

raffinaderiet i Taranto indgav Raffineria di Roma Spa, et selskab, som kontrolleres af TotalErg, en ansøgning til 

miljøministeriet for at få grønt lys til olietransport fra Corleto Perticara med lastbiler til logistikcentret i Rom, 

hvor raffineringsvirksomheden har været afbrudt siden 2012, og hvor der kun er aktiviteter vedrørende 

opbevaring af færdige olieprodukter tilbage. Den olie, der ankommer til Rom, sendes senere via den 

eksisterende olierørledning til lastebøjerne, som er forbundet med Reparto Costiero di Fiumicino. Raffineria di 
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Under besøget dukkede der driftsdetaljer op om de større anlæg, såsom "termisk krakning" 

(en termisk nedbrydningsproces af tunge dieselolier), eller, i forbindelse med 

hydrogenprocessen, Claus-enheden til konvertering af svovlholdigt hydrogen (H2S) til 

elementært svovl, de såkaldte molekylarsigter, som renser H for raffinaderibrændstofgasser, 

og raffinaderiets brændere eller fakler (hvoraf der findes tre i Taranto), som i nødsituationer 

brænder raffinaderiets spildgas, samt nogle tanke til opbevaring af råolie (transporteret 

gennem rørledningen eller undervandsledningen, som er forbundet med tankskibene i Mar 

Grande). Topografien af de eksisterende anlæg (som hovedvej 106 adskiller fra tankområdet) 

blev bedre illustreret, især for så vidt angår linjeføringen for den underjordiske rørledning, 

der, efter at have krydset en bakke, går ned i et mylder af rør, som i dalbunden breder sig ud 

og bringer råolien til tankene. Kortet over indgrebene til gennemførelse af Tempa Rossa-

projektet, der, undtagen for så vidt angår den igangværende sanering af området, stadig 

befinder sig på papirstadiet, blev også forklaret. Især de nye faciliteter: linje til transport af 

råolie, pumperum og køleanlæg, tanke med en struktur svarende til dem, der allerede er 

synlige (affaldsdam, flydende tag, dobbeltbund, skumslukningsanlæg) samt den fremtidige 

platform, som har faciliteter til at betjene skibe på op til 46 000 ton bruttokapacitet vil, 

sammen med stigningen i lastehastigheden – fra 1 000 til 3 000 m3 i timen, reducere 

varigheden af og risiciene ved skibenes ophold i havnen i Taranto. Tilsvarende vil der til det 

nye dampgenvindingsanlæg blive anvendt de bedste tilgængelige teknologier med en endelig 

dampafladning på 99,5 %. 

Endelig er manglen på jernbane eller andre olierørledninger til Taranto af stor betydning 

logistisk set, idet det betyder, at der med hensyn til distribution af raffinaderiets produkter kun 

findes et alternativ til skibstransport: på gummi, dvs. ved hjælp af lastbiler. Det er en løsning, 

der på det seneste ser ud til at vinde terræn, navnlig hvis MISE bifalder ansøgningen fra joint 

venture-selskabet "Gorgoglione" om lov til ved hjælp af 250 lastbiler om dagen at 

transportere al den råolie, der produceres dagligt i Tempa Rossa, til ENI's depot i Pomezia 

(Lazio) eller til Calabrien. Dette blev drøftet på et nyligt møde i Rom (den 18. juli) mellem 

regeringen og ENI's ledelse, der regner med at udnytte felterne i Tempa Rossa fra og med 

andet kvartal 2018 (selv om regionen Basilicata i irritation har anmodet MATTM om en 

særlig miljøkonsekvensvurdering heraf1). Faktisk læsser raffinaderiet i Taranto allerede i dag 

ca. 600 lastbiler om dagen med slutprodukter for at distribuere dem til alle i Syditaliens 

olieselskaber (i Puglia, Basilicata, Campanien, Calabrien og Molise).  

Sidste høringsrunde i præfekturet 

Daniela Spera, som står bag to andragender vedrørende Tempa Rossa-projektet, fokuserede i 

sit indlæg på andragende nr. 1107/2011, der blev fremsat på vegne af Legamjonici-komitéen. 

Hun fokuserede især på Kommissionens seneste meddelelse (nr. 6) af 30. juni 2017, hvori 

Kommissionen genoptager sit "leitmotiv": "Selv om der ikke er sket nogen overtrædelse af 

direktiv 2012/18/EU (Seveso), 2010/75/EU (industrielle emissioner), 2001/42/EF (strategisk 

                                                                                                                                                         
Roma S.p.A. har derfor fået udarbejdet en præliminær miljøundersøgelse med henblik på at vise, at projektet 

ikke vil få alvorlige negative konsekvenser, og at det derfor ikke er nødvendigt at foretage en 

miljøkonsekvensvurdering. Se "Gazzetta del Mezzogiorno" fra den 1. september 2017. 

1Se La Repubblica af 3. oktober 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/  



 

CR\1151674DA.docx 23/37 PE610.868v01-00 

 DA 

miljøvurdering) og 2011/92/EU (vurdering af indvirkning på miljøet,) vil Kommissionen 

fortsætte med at overvåge situationen." 

Med henvisning til delegationens rekognoscering understregede andrageren: "Disse tanke, 

som er farlige for befolkningen, og som står langs en meget trafikeret vej, må have gjort et 

vist indtryk på jer. Vi har rapporteret det til Kommissionen i forbindelse med overholdelsen af 

Sevesodirektivet. Vi har derved fundet ud af, at den eneste foranstaltning, som Italien 

påtænker at træffe i tilfælde af en ulykke, er at installere specielle elektroniske paneler. Det 

grundlæggende spørgsmål er overholdelsen af sikkerhedsafstande, som stadig er et ubetrådt 

område, også i europæisk lovgivning. Ligesom skibstrafikken i havnen i Taranto (Tempa 

Rossa-projektet forudsætter en årlig stigning på 90 tankskibe) vil det føre til en forværring af 

forureningen af Mar Grande, men også af Mar Piccolo pga. strømmen, der også får tilførsler 

fra dræn på ILVA's område. 

I Seveso-direktivet fastsættes det, at administratoren skal give den regionale tekniske komité 

den endelige sikkerhedsrapport for anlæggene, mindst senest måneder før arbejdet 

påbegyndes. Den tekniske komité fortæller os til dato fortsat, at ENI ikke har leveret den, og 

at det ikke er et teoretisk krav. Der har været mindst to vigtige episoder med tornadoer i 

Taranto, og vi har beregnet, at anlæggene ikke vil kunne modstå en vindstyrke på over 97,2 

km/t (en tornado af grad F2 svarer til 180-250 km/t) – det er altså ikke en science fiction-

hypotese!  

Hvad angår fiskerivarer og især muslinger, har vi bedt Kommissionen om at undersøge de 

nationale foranstaltninger i tilfælde af forurening af fisk, og desuden hvorvidt dens 

tjenestegrene kunne bekræfte den fulde gennemførelse af kendelsen om destruktion af 

toskallede bløddyr i Mar Piccolo. Hvad angår det første punkt har vi fået undvigende svar, da 

Kommissionen synes at være mere bekymret over konsekvenserne for markedsføringen af 

produkterne end over den i sig selv uacceptable forurening. Hvad angår det andet aspekt har 

vi fået bekræftet vore mistanke gennem udtalelser fra en offentligt ansat i "ambiente 

svenduto"-retssagen, ifølge hvem kun 141 ton ud af 20 000 ton muslinger, der er forurenet 

med dioxin og PCB, med sikkerhed ser ud til at være sendt til destruering1. 

Sidst, men ikke mindst, borgernes ret til adgang til oplysninger om sundhed og miljø. Vi har 

flere gange bedt ASL i Taranto (afdelingen for forebyggelse) om en kopi af testrapporterne og 

resultaterne af prøverne udtaget på muslinger i perioden før 2008 og i toårsperioden 2014-

2015. Vi modtog ikke de førstnævnte, før vi bad Kommissionen om at mægle, og vi venter 

stadig på de andre. Vi beder derfor Parlamentets Udvalg for Andragender om at fokusere på 

dette kroniske svigt hos de myndigheder, der er ansvarlige for at levere miljøoplysninger til 

borgerne, og som efter vores opfattelse udgør en systematisk krænkelse af 

Århuskonventionen.2 

Antonia Battaglia præsenterede aspekter af ENI's Tempa Rossa-projekt, som også Peacelink 

har fulgt konstant siden 2015, ved – sammen med COVA Contro (en frivillig miljøforening i 

Basilicata) – at overrække Europa-Kommissionen en serie data, der beviser, at der i Basilicata 

                                                 
1 Se Gazzetta del Mezzogiorno af 28. juni 2017 

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

fantasma.html 

2 Se også den skriftlige meddelelse fra udvalget Legamjonici til Udvalget for Andragender af 19. juli 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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allerede er sket forurening af grundvandet og fødekæden. Svaret fra den udøvende myndighed 

i Bruxelles har til dags dato desværre været temmelig undvigende. I lyset af Kommissionens 

overdrevne forsigtighed med hensyn til at anerkende ENI's oliecenters eventuelle 

overtrædelser af den europæiske miljø- og sundhedslovgivning, har Peacelink og COVA 

Contro fremsendt nyt materiale for at kaste lys over de mange uafklarede miljøproblemer. 

Luciano Manna (Peacelink) rettede skytset mod den manglende offentliggørelse og 

gennemsigtighed af resultaterne af de kontroller, som er blevet udført på ENI's anlæg af 

ISPRA-/ARPA-netværket. Eksempelvis blev ISPRA's seneste inspektion, der blev gennemført 

i maj 2016, først offentliggjort på ministeriets hjemmeside 13 måneder senere: den 2. juli 

2017! Denne forsinkelse er symptomatisk for en hel række misforhold. De spørgsmål, som 

ISPRA rejste under inspektionen i maj, blev først ført til protokol i november 2016. Efter 

svarene fra ENI sendte ISPRA den 22. december 2016 resultaterne til ARPA (som er 

ansvarlig for udarbejdelsen af rapporten). ARPA's rapport afslører mangler eller 

modsætninger, som langt fra er ubetydelige. På spørgsmålet: Hvor mange sikkerhedsventiler 

findes der for at forhindre udslip fra tankene? lød svaret fra ENI: 23 til 130 tanke. ARPA 

noterer også det totale fravær af "sokker" på tankenes flydende tage, som er i stand til at 

tilbageholde lugtemissioner. Ligeledes findes der ikke på molerne, hvor ladningen og 

losningen af skibene foregår, et alarmsystem for udslip af hydrogensulfid og andre flygtige 

organiske forbindelser, som er meget hyppigt forekommende, mens skibene ligger i havnen. 

Hvad angår grundvandet, der bør suges op og renses, før det føres ud i havet, er der en 

afgrundsdyb uoverensstemmelse mellem ARPA-rapporten og ENI's erklæringer. ARPA fandt 

forurenende stoffer i spildevandsudledninger, men ENI svarer, at anlæggene fungerede 

perfekt på den dato og det tidspunkt, hvor ISPRA udførte sine kontroller. Det til trods for at 

ministeriet gentager, at de forurenende stoffer utvetydigt stammer fra raffinaderiet. 

Angelo Cannata, formand for Le Sciaje, understreger, at hans kulturforening forsøger at lave 

nogle aktive deltagelsesværktøjer inden for borgerdeltagelse ved ikke kun at lægge vægt på 

muslingedyrkning (der er 30 virksomheder fra Taranto, som er aktive i Mar Piccolo), men 

mere generelt om livskvaliteten, omfordeling af velstand i forbindelse med byens ressourcer 

og beskæftigelsesproblemer, som ikke kun er i forbindelse med stålværket, da data om sort 

arbejde viser en overvældende tilstedeværelse af "sort" arbejde. Selvom Taranto ligger 

halvvejs mellem Lecce og Matera, beskrives det som et bysamfund midt i en industriel krise 

uden at tage hensyn til, at krisen også ramme byen kulturelt og turistmæssigt. Foreningerne i 

området anmoder derfor Udvalget for Andragender om ikke kun om at støtte 

sanktionsmetoderne, men også at støtte etableringen af praktiske alternativer til at udvikle 

den grønne og sociale økonomi på, som passer til lokalsamfundets interesser snarere end at 

adlyde logikken i nationale og multinationale investeringer i stålindustrien. 

I slutningen af dagen afsat til ENI besvarede direktøren for raffinaderiet, Remo Pasquali, 

sammen med administrerende direktør Carlo Guarrata og Francesco Manna, ansvarlige for 

institutionelle relationer, spørgsmålene om afklaring og præcisering, som delegationen 

stillede dem vedrørende data og oplysninger fra borgerne. I den forbindelse er det nødvendigt 

at skelne mellem det eksisterende raffinaderi, rørledninger og molen og det futuristiske 

logistikprojekt Tempa Rossa. 

Introduktion til skibstrafik i havnen i Taranto: En undersøgelse i 2015 rapporterede en 

tilstedeværelse af 730 fartøjer, mens i 2016 med kun 350 enheder viste undersøgelsen et fald 

på 50 %. 
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Raffinaderi 

De ordinære inspektioner fra AIA for det eksisterende anlæg, der finder sted årligt (november 

2015, maj 2016, 3. kvartal 2017 – data endnu ikke fastlagt) har aldrig rapporteret væsentlige 

miljøalarmer, men i stedet forslag til forbedring af sikkerheden, som ENI har lavet, f.eks. ved 

at tilpasse de store fyringsanlæg til forordningerne (med virkning 1.1.2016). 

Som svar på delegationens klager over en række mangler og forsømmelser, der opstod under 

det sidste inspektionsbesøg fra ISPRA, har ENI's øverste ledelse hævdet, at: 

 Disse besøg vedrører opdateringerne fra AIA til raffinaderiet og ikke Tempa Rossa-

projektet. En undersøgelse fra AIA er i gang, så ENI afventer indkaldelsen af den 

servicekonference, der er fastsat i italiensk lov om administrativ forenkling. 

 Resultaterne fra ISPRA er kun forslag til forbedringer, som ENI er ved at indarbejde 

ved hjælp af nye teknologier; 

 Med hensyn til for eksempel sokker (anordninger designet til at reducere VOC-

emissioner fra toppen af tankene med flydende tag), startede ENI for 3 år siden selv et 

program for at udstyre alle tanke med sokker, da det allerede er sket med 75 %, vil det 

være afsluttet inden 2018. 

 Med hensyn til sikkerhedsventilerne (for at undgå overtryk) er de fuldt installeret. 

Den rapporterede mangel vedrørende automatiske ventiler, der, ved dræning, 

transporterer regnvand ind i kloaksystemet (og forhindrer, at det flydende tag synker). 

For 18 måneder siden begyndte ENI at udstyre tanke med automatiske ventiler, så alle 

tankene nu har dem. Det er derfor ikke et krav, men en anbefaling at gennemføre et 

frivilligt program. 

 Med hensyn til evnen til at opfange emissioner under lastning/losning på kajen er det 

fuldt garanteret. Konklusionen fra ISPRA henviser til muligheden for automatisk 

registrering af emissionerne i atmosfæren ved emissionspunktet S6 

(dampgenvindingsanlæg på skibenes lastmole), som kun aktiveres i tilfælde af en 

standsning af raffinaderiet. Under disse forhold kan raffinaderiet ikke genvinde 

dampene fra lastningen af skibene gennem raffinaderiets eget "blow down"-system 

(planlagt til maksimalt 40 dage om året). Raffinaderiet har i de sidste tre år ikke 

befundet sig under lignende forhold. Endelig præciseres det, at emissionspunktet S6 

som en sikkerhedsforanstaltning under normale forhold er låst med en speciel 

"blindflange", så aktiveringen kræver indgreb fra en operatør, og udføres i 

overensstemmelse med en særlig procedure, som beskriver de overvågnings- og 

registreringsprocedurer, der kræves i henhold til den gældende tilladelse. Der er også 

planlagt et nyt dampgenvindingsanlæg til raffinaderiets mole, som, når det er udført, 

vil overvinde den nuværende måde til at administrere dampgenvindingsprocedurerne 

ved lastning af produkter og råolie i Val d'Agri. 

 Hvad angår risikoen for olieudslip fra skibe forankret til molen eller sammenstød, er 

den minimal: fordi skibet assisteres løbende, ud over forebyggelsessystemet 

(brandmænd), fra specialiserede tredjepartsvirksomheder, der med mænd og midler 

patruljerer havområdet for at klare enhver nødsituation, og fordi havnemyndigheden 
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og havnekontoret, som fører tilsyn med hele trafikken i Mar Grande, er meget seriøse 

mht. at blokere adgangen eller pålægge skibsovervågning, hvis vejrforholdene er 

uegnede, uanset raffinaderiets behov. 

 Raffinaderiet som et højrisikoanlæg har brug for AIA samt eksterne og interne 

beredskabsplaner i overensstemmelse med Seveso-direktivet. Det drejer sig om 

dokumenter, som beskriver dem i det øjeblik, de tages i brug, og derfor kræver 

løbende opdateringer. I den forbindelse fastsætter italiensk lovgivning et langt 

undersøgelsesforløb, der afsluttes med en ny AIA og andre beredskabsplaner. Hvis 

der dukker nye muligheder for at forbedre miljøforholdene op under inspektionerne, 

foreslår kontrolorganet de relevante BAT som en anbefaling, som kun ved 

afslutningen af undersøgelsesprocessen vil kunne blive til nye krav fra AIA. En 

anbefaling fra ISPRA betyder ikke et krav fra AIA (selv om den offentlige mening er, 

at det kan forveksles med hinanden). 

 Den nuværende beredskabsplan blev udarbejdet på baggrund af sikkerhedsrapporten 

for 2012 under ledelse af præfekturet, der koordinerer alle kontrolorganer. 

Sikkerhedsrapporten for 2015 er færdiggjort og analyseret og i slutningen af denne 

fase vil præfekten organisere den nye version af beredskabsplanen1  

Logistikprojekt Tempa Rossa 

– I forhold til introduktionen til skibstrafik: 

Hvis det er sandt, at Tempa Rossa-projektet medfører en maksimal stigning på 90 

enheder, forventes dette at øge kapaciteten for både opsamling af dampene fra 

tankskibene med lukket kredsløb, samt procedurerne for lastning/losning med en 

betydelig reduktion i fortøjringstiden (-30 %) og dermed den potentielle risiko for 

skadelige emissioner.  

– For så vidt angår sikkerheden: 

Fra den foreløbige sikkerhedsplan er der opstået nogle krav, som ENI i en detaljeret fase 

forpligter sig til at overholde. Når anlægget er udført, indkaldes den regionale tekniske 

komité for at analysere den endelige sikkerhedsplan. Først efter godkendelsen af 

sidstnævnte vil det være muligt at starte anlægget. Alt dette som er foreskrevet i den 

foreløbige plan (godkendt med sikkerhedsgodkendelse for gennemførlighed) er ved at 

blive udført i den tekniske fase og vil blive gennemført under opbygningen. 

– Hvad angår den påståede opdeling af tilladelser til det samme projekt: 

Skyldes dette en dårlig fortolkning af forbedringsprocessen af raffinaderiets 

dampgenvindingsanlæg. For at anvende den foreslåede teknologi til dette formål i Tempa 

Rossa-undersøgelsen er der blevet præsenteret et særskilt eksempel for at anvende den 

samme proces, som f.eks. BAT, til det traditionelle raffinaderi. Det er sandt, at der på 

denne måde ved en reduktion på 36 ton årligt, estimeret for Tempa Rossa-projektet (i 

                                                 
1 I Italien har dette været en periode med diskontinuitet, fordi lovdekret 105/2015, som har gennemført direktiv 

2012/18 ("Seveso III"), er trådt i kraft og har ophævet lovdekret 334/99, der tidligere regulerede sektoren. Se 

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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praksis med 0 udledninger, når den kører, som foreskrevet i tilladelsesdekret), tilføjes 

yderligere 28 ton årligt til en samlet nedskæring på 64 ton, men de to anlæg, hvor der 

anvendes samme teknologi, er fysisk adskilte, da den første er til oplagringsaktiviteter for 

Tempa Rossa, den anden for raffinaderiets oplagringsaktiviteter. Herfra kommer de to 

tilfælde med resultaterne udført på forskellige tidspunkter. 

En anden tvetydighed skyldes det faktum, at Tempa Rossa vil bruge den eksisterende 

rørledning (144 km), der transporterer råolien fra Viggiano (Basilicata) til Taranto. Med 

hensyn til joint venture med Total, der er indehaver af koncessionen, har man bedt de 

nationale og regionale myndigheder om at godkende et nyt oliecenter og en 8 km 

rørledning, som forbindes med den eksisterende rørledning i Tempa Rossa-projektet. 

Men selv i dette tilfælde stammer anmodningerne fra Total i Basilicata og ENI i Taranto, 

fra forskellige emner og har forskellige regioner som institutionelle samtalepartnere i 

forståelsesprocessen, og kan derfor ikke høre ind under en enkelt tilladelse. 

På delegationens spørgsmål om ENI's tilgang til borgere og folk, der samarbejder med 

raffinaderiet, hvilket synes at være udelukket fra de industrielle udviklingsplaner, selv om 

virksomhedens højeste prioritet bør være at genvinde deres tillid, har EMI's ledere bekræfte, 

at selv om den beskrevne situation har mange facetter, er ENI, i overensstemmelse med 

Århuskonventionen om adgang til miljøoplysninger, fast besluttet på, at fortsætte med at 

formidle viden om Tempa Rossa-projektet til offentligheden med forskellige initiativer fra 

mediekampagner til offentlige forsamlinger, men uden at komme med detaljer.  

På det afsluttende spørgsmål fra delegationen, om ENI ikke mener, det er anakronistisk at 

investere over 1 mia. EUR i projekter, som fokuserer på kul snarere end på vedvarende energi 

og biobrændstoffer, svarede Francesco Manna, at selskabet sigter mod at reducere CO2-

emissionerne med 80 % inden for 5 år (dette mål er allerede halvvejs nået) og henviser til 

eksemplet med et grønt raffinaderi i Gela, som anvender vegetabilske olier. Hvis målet fortsat 

er en omvending af forholdet mellem energiressourcer, der begunstiger dem, der kan give en 

anden fremtid, skal ENI også håndtere overgangen (1 mia. EUR i forespørgslen angår ikke 

ENI, men Total & Co). 

 

Konklusioner 

Det, at en delegation fra Udvalget for Andragender ti år efter indgivelsen af det første 

andragende (nr. 760/2007), der advarede om dioxinindhold i luften, kommer til i Taranto, bør 

markere et vendepunkt i retning af en effektiv inddragelse af borgerne, arbejdsmarkedets 

parter og civilsamfundet i den italienske regerings, regionen Puglias og de lokale 

myndigheders strategiske valg, der skal gennemføres i synergi med ILVA og ENI, herunder 

alle andre økonomiske og sociale aktører, for så vidt angår skitseringen af en fælles fremtid 

og velfærd for Taranto, hvor sværindustri og styrkelse af produktionsaktiviteter ikke er de 

eneste hensyn. Institutionernes og borgernes Europa er enige om, at det er hensigtsmæssigt at 

gennemføre en bæredygtig og deltagelsesbaseret model for byudvikling, der gør det muligt at 

forene den identitet og de levevilkår, som er knyttet til byens tusindårige historie, med dens 

nyere industrielle fortid. 

Delegationen af medlemmer af Europa-Parlamentet har fuldendt det intensive besøgs- og 

høringsprogram, som har fået stor opmærksomhed, såvel fra andragerne og medierne som fra 
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arbejdsmarkedets parter og alle andre civilsamfundsaktører. Under kontrollen på stedet af 

ILVA- og ENI-fabrikkernes vigtigste anlæg og faciliteter – som indgår i et industri- og 

havneområde, der er to og en halv gange større end byen – som blev gennemført med 

professionalisme, tilgængelighed og gæstfrihed af de to selskabers administrative og tekniske 

ledelse, blev der, sammen med en bevidsthed om den ekstreme kompleksitet af tidligere og 

stolte industrielle og teknologiske processer, bibragt medlemmerne en kraftig dosis fysiske og 

psykiske indtryk, såvel af den luft og de lugte, som man indånder på blæsende dage i de 

bysamfund, der støder op til anlægget, som følelsen af indespærring, som bemægtiger sig 

borgerne i Tamburikvarteret, når de trods de såkaldte økologiske bakker dagligt er i kontakt 

med røgen fra fabriksskorstenene, eller når de kører på den vej, der løber langs de mange 

tanke. Den mest spontane reaktion på denne permanente følelse af at være belejret i sit eget 

hjem har derfor været den flere gange fremsatte opfordring til virksomhedens kontaktpersoner 

om at bryde det "aseptiske" forhold mellem industriledelsen og den berørte befolkning samt 

arbejdstagerne, for kun med åbenhed over for dialog, konstant oplysning og inddragelse af 

borgerne i beslutninger, der vedrører kvaliteten af det almindelige liv, kan man opbygge en 

fremtid på et solidt og bæredygtigt grundlag, som kan føre til en modstandsdygtig adfærd. EU 

tiltrådte Århuskonventionen1 ved afgørelse 2005/370/EF den 17. februar 2005. Det er ikke 

tilfældigt, at Århuskonventionen i forbindelse med høringerne med institutionelle og 

erhvervsmæssige partnere er blevet nævnt flere gange med henvisning til borgernes 

rettigheder med hensyn til adgang til miljøoplysninger. 

Parallelt med empatien fra delegationens medlemmer over for borgere, hvis andragender er en 

af hjørnestenene i unionsborgerskabet i den form det har fået i henhold til artikel 20 i TEUF, 

er medlemmernes opmærksomhed konstant blevet henledt på de to sider af det dilemma, 

"byen ved de to nor" har befundet sig i over 20 år (siden 1995, da ILVA – som indtil da var en 

offentlig virksomhed under IRI – blev privatiseret2): den miljømæssige, sundhedsmæssige og 

beskæftigelsesmæssige nødsituation og planerne om industriel genopretning og 

miljørehabilitering, der blev igangsat af de ekstraordinære administratorer, og som nu er 

overtaget af de nye ejere. Og afhængigt af den politiske følsomhed, kendskabet til området og 

dets socioøkonomiske rolle eller sammenligningen med andre industrielle virkeligheder i 

stålindustrien, men administreret på en bæredygtig og robust måde, har hver deltager, fra 

besøgene, det hørte og sammenligningen af meninger og forslag alt sammen udtrykt med 

kompetence og ofte også med lidenskab, udledt sin egen vision i lyset af en potentiel fremtid 

for byen, dets indbyggere og ledere, arbejdstagerne hos ILVA og ENI, og også fra industrien 

samt landbruget, fiskeriet og turismen. I sidste ende er udgangspunktet for at cementere 

aftalen mellem de involverede parter: at træffe vægtede beslutninger og fordele ansvaret for 

en udviklingsmodel i tre niveauer: miljømæssig – social – økonomisk, uden at underordne de 

to første, idet man har lært af fortidens fejl.  

Hvad angår ILVA har det for eksempel været understreget, at den nuværende situation ikke 

længere er statisk som for ti år siden. Efter godkendelsen af 2014-miljøplanen (DPCM 

                                                 
1 Europa-Parlamentet har også vedtaget Rådets direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger. 

2 ILVA blev grundlagt i Genova den 1. maj 1905. Med etableringen af IRI i 1933 overgik det til offentlig 

forvaltning. Med opførelsen af det nye stålværk i 1961 i Taranto fik ILVA navnet ITALSIDER. Efter afviklingen 

af sidstnævnte i 1988 fik det igen navnet ILVA. Efter ca. 20 år med familien Riva som ejer, blev det sat under 

ekstraordinær administration den 21. januar 2015 med en ministeriel bekendtgørelse indtil den 5. juni 2017, 

hvor ejendommen gennem en international udbudskonkurrence blev overført til joint venture-selskabet AM 

Investco Italy. 
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14/3/14) er der gennemført en række indgreb, hvor overholdelse af miljøkravene i den seneste 

AIA er gennemført med 80 %. Ikke desto mindre er den manglende overdækning af de 

vigtigste parker (krav nr. 1), der påvirker luftkvaliteten kraftigt, blevet overset. Tidsfristen for 

denne overdækning udskydes til stadighed, hvis det da ellers stemmer, at den nye ejer, AM 

Investco, har givet tilsagn om at afslutte arbejdet inden for 24 måneder (s. 6) eller 36 måneder 

eller – ifølge andre kilder – i overensstemmelse med en tidsplan, som i realiteten er ubestemt 

og alt for lang, som anført (31.12.2016) i oversigtstabellen fra AIA af 26. oktober 2012. 

Derfor synes pessimismen hos dr. Giua ARPA Puglia at være rigeligt begrundet, ifølge 

hvilken "selv med en 100 % anvendelse af bestemmelserne i AIA's undersøgelsesdekret ville 

kræftrisikoen i de områder, der støder op til ILVA, forblive på et uacceptabelt niveau" (s. 11). 

Og selv om kommentarerne (i 14 kritiske punkter) fra selvsamme ARPA Puglia på 

spørgsmålet om en ny AIA-procedure, der blev forelagt MATTM af AM Investco, først blev 

offentliggjort den 5. september, kan vi her ikke ignorere, hvad der siges i denne henseende: 

"Ændringerne eller tilføjelserne til planen med mål og aktiviteter til miljø- og 

sundhedsbeskyttelse eller anden tilladelse, der er nødvendig for driften af anlægget, indebærer 

en udvidelse af tiderne for realisering af indgrebene, hvilket, i hvert tilfælde i 

overgangsperioden, ikke kan sikre de samme miljøbeskyttelsesstandarder som defineret af 

AIA-foranstaltninger 2011 og 2012 og den samme plan godkendt ved premierministerens 

dekret af 14 marts 2014". Og igen: "Driften af anlæggene i stålværkskomplekset ved mangel 

eller delvis gennemførelse af BAT for industrien kunne udgøre en potentiel overtrædelse på 

fællesskabsplan. Denne situation er endnu mere kritisk i lyset af en planlagt 

produktionsforøgelse, som ikke kan tilsidesætte gennemførelsen af alle BAT og/eller 

planlagte miljøforanstaltninger".1 

Også platformen med krav, som fagforeningerne forelagde delegationen den 18. juli (s. 12for 

miljø- og industriplanen, synes ikke at have opnået de forventede virkninger på niveauerne for 

løn og afskedigelser, hvis det er sandt, at den nye ejendom ikke har overholdt de forpligtelser, 

der er indgået med den italienske regering ved salget mht. overenskomstforhandlinger2. 

Delegationen har under besøget på ENI-raffinaderiet og ved høringerne om Tempa Rossa-

projektet konstateret lignende forsinkelser eller huller i de dokumenter, der er sendt til 

borgerne, samt afvigelser i vurderingen af fakta foretaget af andragerne sammenlignet med 

den version, der blev leveret af selskabets topledelse (D. Spera og L. Manna, s. 22). Desuden 

vejer enkelte ubekendte tungt, som for eksempel sikkerhedsafstanden mellem 

olieoplagringsområdet og offentlige veje eller forureningen af toskallede bløddyr, hvor de 

fleste, på trods af ordren om ødelæggelse, synes at være blevet på markedet. Også mht. de 

sidste aspekter af historien om ENI har delegationen været involveret i den samme onde cirkel 

af ensidige, tilsyneladende ufuldstændige eller manglende oplysninger, som borgerne har 

klaget over. Det er rigtigt, at der under den sidste inspektion, som ARPA og ISPRA udførte 

på ENI-fabrikken i Taranto i maj 2016 blev identificeret seriøse problemer, og som følge 

heraf har MATTM sendt en advarsel til ENI (den 5.7.17) vedrørende manglende overholdelse 

af tilladelseskravene. Administratoren skal svare på denne advarsel ved at bevise, at han har 

overvundet kritikpunkterne med afhjælpende foranstaltninger, og hvis kritikken fortsætter, 

                                                 
1 Der henvises til ARPA's hjemmeside for yderligere detaljer: http://www.arpa.puglia.it/web/guest/articolo/-

journal_content/56_INSTANCE_NZzi/13879/1721608  

2 http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ilva-il-piano-di-rilancio-prevede-4mila-esuberi-5928080a-50db-48ff-

83ec-b8ad5d293966.html http://www.lastampa.it/2017/10/06/economia/ilva-il-piano-am-investo-ai-sindacati-

mila-esuberi-restano-in-mila-abXhr4SBBqGL0lhqivvzdI/pagina.html 

http://www.arpa.puglia.it/web/guest/articolo/-journal_content/56_INSTANCE_NZzi/13879/1721608
http://www.arpa.puglia.it/web/guest/articolo/-journal_content/56_INSTANCE_NZzi/13879/1721608
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ilva-il-piano-di-rilancio-prevede-4mila-esuberi-5928080a-50db-48ff-83ec-b8ad5d293966.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ilva-il-piano-di-rilancio-prevede-4mila-esuberi-5928080a-50db-48ff-83ec-b8ad5d293966.html
http://www.lastampa.it/2017/10/06/economia/ilva-il-piano-am-investo-ai-sindacati-mila-esuberi-restano-in-mila-abXhr4SBBqGL0lhqivvzdI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/10/06/economia/ilva-il-piano-am-investo-ai-sindacati-mila-esuberi-restano-in-mila-abXhr4SBBqGL0lhqivvzdI/pagina.html
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kan advarslen føre til suspension af den autoriserede aktivitet og endda tilbagekaldelsen af 

AIA med lukning af anlægget i overensstemmelse med artikel 29i, stk. 9, i miljøloven 

lovdekret af den 3. april 2006, nr. 1521 Disse oplysninger blev meddelt sekretariatet på 

initiativ af Peacelink-udvalget. Omvendt har hverken operatøren eller de kompetente 

tjenestegrene i Europa-Kommissionen bekymret sig om at sende det til Udvalget for 

Andragender, selv sent. 

Endelig, ud fra kompleksiteten i de indsamlede fakta og de mange ubesvarede spørgsmål, er 

delegationen overbevist om, at systemet med kontroller indtil videre ikke har fungeret efter 

hensigten, også fra Europa-Kommissionens side mht. overholdelse af 

fællesskabslovgivningen gældende inden for miljø, sundhed og sikkerhed for de pågældende 

industrianlæg, med det resultat, at borgerne i Taranto har følelsen af at være alene om at 

kæmpe mod "vindmøllerne". 

 

Henstillinger 

På baggrund af ovenstående fremlægger Udvalget for Andragender følgende henstillinger til 

Europa-Kommissionen og de nationale, regionale og lokale myndigheder: 

1. beklager den repetitive og undvigende karakter og det abstrakte og uklare indhold af 

Kommissionens meddelelser til medlemmerne (hele ni styk om miljøforurening 

forårsaget af ILVA og seks om ENI's Tempa Rossa-projekt). Især siden oktober 2014, 

hvor der blev fremsat en begrundet udtalelse i forbindelse med en traktatbrudsprocedure 

(2013/2177) vedrørende direktivet om industrielle emissioner (2010/75), og januar 

2016, hvor der blev indledt en procedure i henhold til artikel 108, stk. 2, i TEUF om 

ulovlig statsstøtte til ILVA (2016/C 142/04), er Udvalget for Andragender ikke længere 

blevet underrettet om udfaldet af faserne i og de uløste spørgsmål i forbindelse med 

begge igangværende procedurer, og delegationen kunne derfor ikke benytte relevante 

fakta eller elementer til at udføre sine undersøgelsesopgaver fuldt ud; (der henvises for 

så vidt dette angår til forpligtelserne i henhold til punkt 10 og 11 i beslutningen om 

arbejdet i Udvalget for Andragender 2015, vedtaget den 2. december 2016, som er 

blevet fuldstændigt tilsidesat2); 

2. påpeger, at nationale, regionale og lokale myndigheder med beslutnings- eller 

kontrolbeføjelser med hensyn til anvendelsen af den gældende lovgivning inden for 

                                                 
1 Integreret miljøtilladelse (AIA) prot. nr. DVA/DEC/2010/273 af den 24.05.2010 med senere ændringer til 

driften af Raffineria ENI S.p.A. i Taranto. Raffinaderiet i Taranto. Første advarsel i henhold til artikel 29i, stk. 9, 

i lovdekret 152/06 med senere ændringer pga. manglende overholdelse af tilladelseskravene heraf ISPRA-notatet 

prot. nr. 31737 af 27. juni 2017. Se e-mail fra L. Manna af 13. september 2017. 

2 (2016/2146(INI)) punkt 10. mener, at Kommissionen – i sin rolle som traktaternes vogter, særlig med hensyn 

til miljøspørgsmål – ikke blot bør foretage en formel undersøgelse af, om procedurerne er overholdt, men også 

fokusere i højere grad på det egentlige indhold af den centrale problemstilling; henviser til 

forsigtighedsprincippet og den iboende ånd i EU-miljøretten, som sigter på at forebygge uoprettelige skader på 

økologisk følsomme områder, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at vedtage en strategi, som sætter 

den i stand til at udnytte sine beføjelser og prærogativer på forhånd; 

Punkt 11. vil fremover have øget fokus på at sikre, at Kommissionen regelmæssigt aflægger rapport til 

Parlamentet vedrørende udviklingen i indledte traktatbrudssøgsmål mod enkelte medlemsstater for at forbedre 

samarbejdet og sikre, at de berørte andragere kan informeres om sagens udvikling på et tidligt stadie i forløbet. 
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miljø, sundhed og offentlig sikkerhed kan og skal genoprette borgernes tillid til deres 

miljøplaner og de industrielle projekter, som ILVA's og ENI's virksomhedsledelser er 

involveret i, og at de i dette øjemed omgående skal træffe sammenhængende 

foranstaltninger med henblik på fuldt ud at beskytte sundhed, offentlig sikkerhed og 

miljø; anbefaler dem at: handle med fuldstændig gennemsigtighed, være åbne for 

dialog, udbrede ikke-ensidige oplysninger og inddrage borgerne reelt i alle de 

beslutninger, som vedrører kvaliteten af det almindelige liv, i fuld overensstemmelse 

med forpligtelserne i henhold til Århuskonventionen og direktiv 2003/4/EF om offentlig 

adgang til miljøoplysninger; 

3. understreger det presserende og uafviselige behov for at overholde alle forskrifter i den 

integrerede miljøtilladelse; opfordrer derfor indtrængende Europa-Kommissionen til at 

kræve, at ILVA overholder alle bestemmelser i beslutningen af 28. februar 2012 om de 

bedste tilgængelige teknikker (BAT) for jern- og stålproduktion i henhold til direktiv 

2010/75/EF, således som det også blev fastsat i dekretet om fornyet undersøgelse af 26. 

oktober 2012, samt til omgående at vurdere, om driften af anlæggene med manglende 

eller delvis gennemførelse af de bedste tilgængelige teknikker for sektoren ikke allerede 

udgør en overtrædelse på fællesskabsplan; 

4. konstaterer dog, at de lokale miljø- og sundhedsmyndigheder har forsikret, at selv med 

fuldstændig anvendelse af de miljøbeskyttelsesniveauer, der er foreskrevet i den 

integrerede miljøtilladelse fra 2011 og 2012 samt i den ved premierministerens dekret af 

14. marts 2014 godkendte plan, ville situationen med permanent kræftrisiko, stigning i 

antallet af infarkter og slagtilfælde på wind days, samt kræft, skader hos børn og 

infertilitet hos kvinder i de bysamfund, som grænser op til ILVA, fortsat være 

uacceptabelt højt; 

5. understreger, at de miljømæssige forpligtelser, som ILVA-anlægget skal overholde med 

henblik på en kraftig reduktion af sin forurenende indvirkning på miljøet, stort set ikke 

er overholdt, da indgreb, som er fundamentale for beskyttelsen af den menneskelige 

sundhed, såsom at overdække råvareoplagspladserne, ikke er blevet gennemført; 

bemærker, at de lokale sundhedsmyndigheder har fremhævet, at selv hvis ILVA 

respekterede disse miljøforpligtelser fuldt ud, vil risiciene for den menneskelige 

sundhed forblive uacceptabelt høje på grund af den særlige karakter af den industrielle 

aktivitet på ILVA-anlægget; påpeger, at det i en lang række epidemiologiske 

undersøgelser er påvist, at der procentuelt er en betydeligt højere forekomst af meget 

alvorlige kræftsygdomme, hjerte-kar-sygdomme og luftvejslidelser i Tarantoområdet 

end i resten af regionen, samt at fremkomsten af nogle af disse sygdomme direkte kan 

henføres til ILVA's specifikke industrielle aktivitet; 

6. deler bekymringen hos borgerne, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for 

civilsamfundet hvad angår den planlagte stigning i produktionen og tidsplanen for 

gennemførelsen af miljøplanen, hvis udløbsdato i ansøgningen om en ny integreret 

miljøtilladelse for ILVA, som AM Investco indgav den 5. juli 2017, er fastsat til den 23. 

august 2023; mener, at denne ansøgning i den nuværende situation ikke er forenelig 

med de fire principper i artikel 191 i TEUF for så vidt angår EU's miljøpolitik: nemlig 

principperne om forsigtighed, om forebyggende indsats, om indgreb over for 

miljøskader fortrinsvis ved kilden og om kausalitet, kendt som "forureneren betaler"; 

opfordrer derfor i denne sammenhæng på den ene side de nationale myndigheder til at 
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overveje alle risici ved og konsekvenser af en eventuel beslutning om at imødekomme 

ansøgningen om en ny integreret miljøtilladelse1 og på den anden side Kommissionens 

kompetente tjenestegrene til at overvåge, og, om nødvendigt, gribe ind over for de 

nationale myndigheder for, under hensyntagen til kravene for så vidt angår form og 

indhold, at sikre offentligheden adgang til information om og deltagelse i processen, der 

blev indledt den 1. august 2017, også i overensstemmelse med de iagttagelser, som 

ARPA Puglia offentliggjorde den 5. september 20172; 

7. noterer sig, at DPCM af 29. september 2017, som kun delvis tager hensyn til de 

bemærkninger, der er fremsat af myndigheder, organisationer og fagforeninger, 

omfatter følgende bestemmelser: 

 Som en overgangsforanstaltning indføres der et årligt loft over stålproduktionen på 6 

mio. ton indtil det tidspunkt, hvor de planlagte foranstaltninger er blevet gennemført, for 

at sikre, at indvirkningen på miljøet, som utvivlsomt er mindre end tidligere, kan 

fastholdes på det nuværende niveau og inden for de italienske og europæiske 

grænseværdier, navnlig med hensyn til luftkvalitet, som målt af offentlige og private net 

i Tarantoområdet.  

 Fristen for det gennemførelseskrav, der gælder for mange foranstaltninger, er blevet 

fastsat til før 2023 og, i visse tilfælde, så tidligt som udgangen af 2018, f.eks. med 

hensyn til den fuldstændige nedlukning af transportbånd, den fuldstændige lukning af 

bygninger, særlig uddybning af afvandingskanaler, behandling af farligt spildevand ved 

foden af hvert enkelt anlæg, installering af overdækning af anlæg til behandling af 

jernskrot, foranstaltninger vedrørende koksanlæg, nye filtre til sintringsanlæg samt 

bortskaffelse af resterende affald på området.  

 AM Investco Italy påtager sig samtlige de forpligtelser med hensyn til fjernelse af 

asbest fra området, som er defineret i planer og programmer fra den ekstraordinære 

administration, uden at dette berører de i italiensk ret fastsatte forpligtelser. 

 Et permanent center til overvågning af gennemførelsen af miljøplanen, som skal drives 

af samtlige relevante centrale og lokale institutioner og myndigheder i fællesskab. Når 

overvågningscentret har udarbejdet dokumenter, bliver de gjort direkte tilgængelige for 

offentligheden via det officielle websted for ministeriet for miljøspørgsmål og 

beskyttelse af land og hav3. Det nye organ påbegyndte sit arbejde den 8. marts 2018 ved 

at udarbejde en detaljeret indledende vurdering af situationen med en beskrivelse af, 

hvordan arbejdet skred frem i forbindelse med overgangen fra den ekstraordinære 

administration til AM Investco Italy. 

                                                 
1 I denne forbindelse blev der i henhold til ministerielt dekret af 29. september 2017 foretaget ændringer i planen 

om foranstaltninger til beskyttelse af miljø og sundhed, som oprindelig var blevet godkendt i henhold til 

ministerielt dekret af 14. marts 2014, med henblik på fuld gennemførelse af kravene i den integrerede 

miljøtilladelse (AIA) for anlægget ILVA S.p.a. i Taranto. 

2 Se fodnote 1 på s. på s. 28 og meddelelse til medlemmerne af 5. juli 2017 i lyset af undersøgelsesrejsen, 

navnlig litra b) og c). 

3 http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/09/30/229/sg/pdf
https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Ilva-in-Gazzetta-il-Piano-delle-misure-di-tutela-ambientale-/eece3034-ab81-411f-8637-7ec73daf3887
http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx


 

CR\1151674DA.docx 33/37 PE610.868v01-00 

 DA 

 Den ekstraordinære administration forbliver ansvarlig for at udføre det arbejde, der er 

nødvendigt for at gøre arealerne sikre, samt for de nødvendige miljørehabiliterings- og 

oprensningsoperationer på de ejendomme, som ikke bliver overført til AM Investco 

Italy. 

8. anser det for særlig tilfredsstillende, at det anlægsarbejde, der er nødvendigt for at 

dække materialeparkerne, er blevet igangsat, således som det fremgår af det permanente 

overvågningscenters bidrag, og at dette arbejde således kan forventes afsluttet allerede i 

de første måneder af 2020, for så vidt angår mineralparken, eller umiddelbart derefter, 

for så vidt angår fossilparken, dvs. forud for den tidsplan, der blev fastsat i DPCM fra 

september 2017;  

9. glæder sig ligeledes over, at den italienske regering, regionen Puglia, bystyret i Taranto 

og andre interesserede parter i øjeblikket overvejer at indgå en formel aftale for at styrke 

samarbejdsmulighederne i henhold til den seneste DPCM og således opnå en bedre 

beskyttelse af sundhed og miljø og samtidig gøre det muligt at afslutte aktiviteter 

vedrørende den integrerede miljøtilladelse og rehabiliteringen hurtigere; håber, at disse 

overvejelser fører til et konstruktivt resultat; 

10. opfordrer Kommissionens tjenestegrene med kompetence i antitrustspørgsmål til at 

rapportere om tidsfristerne for og udfaldet af proceduren for at fastslå en mulig 

dominerende position for ArcelorMittal på det europæiske stålmarked (dossier 8444)1, 

efter at ILVA blev opkøbt af joint venture-selskabet AM Investco Italy, og opfordrer 

som følge heraf de italienske myndigheder til, mens udfaldet af denne procedure 

afventes, at præcisere, hvorvidt og i hvilket omfang gennemførelsen af indgrebene i 

henhold til et nyt dekret om integreret miljøtilladelse kan overlades til de særlige 

administratorer, for hvem mandatet er blevet forlænget; 

11. beklager at der, uanset den manglende aftale med regionen Puglia, som i praksis har 

suspenderet proceduren for enhedsbevilling til ENI's projekt for ændringer af 

logistikken og anlæggene til opbevaring af råolie fra Tempa Rossa-feltet, er gået 13 

måneder mellem inspektionen på ENI-raffinaderiet i Taranto i maj 2016 og 

offentliggørelsen af den endelige rapport på miljøministeriets hjemmeside i juli 2017; 

konstaterer, at en sådan forsinkelse er en afslørende indikation på den ringe og lidet 

gennemsigtige kommunikation til offentligheden fra nationale, regionale eller lokale 

myndigheder med ansvar for miljø- og sundhedskontrol for så vidt angår 

godkendelsesproceduren for relevante dokumenter som f.eks. den endelige 

sikkerhedsrapport for Tempo Rossa-projektet; 

12. opfordrer Kommissionens tjenestegrene til at foretage en detaljeret ajourføring af de 

seneste meddelelser til medlemmerne, som blev fremsendt den 28. februar 2017 og den 

30. juni 2017. Denne ajourføring skal ikke blot omfatte de manglende oplysninger og 

data, som sammenligningen med den version af begivenhederne, som på den ene side 

blev fremlagt af andragere og borgergrupper, og på den anden side af ENI's tekniske og 

administrative ledere, som alle var til stede ved høringen den 19. juli 2017, har afsløret 

ved mere end én lejlighed, men også undersøgelsestiltagene og eventuelle 

foranstaltninger, der er blevet iværksat, eksempelvis den advarselsskrivelse, som blev 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8444 
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sendt til ENI den 5. juli 2017; 

13. glæder sig over genoptagelsen af forhandlingerne med ArcelorMittal på den italienske 

regerings initiativ med henblik på at bevare arbejdspladserne og sikre passende 

lønniveauer for såvel arbejdstagerne på ILVA's anlæg som i den afledte industri, men 

opfordrer indtrængende parterne til at overvinde dilemmaet mellem på den ene side 

arbejde og på den anden side sundhed og miljø, ved at gennemføre en 

miljørehabiliteringsplan, som også reducerer sundhedsrisikoen, eksempelvis for kræft i 

lungehinden forårsaget af den asbest, som produceres på fabrikken; 

14. anbefaler de nationale, regionale og lokale myndigheder samt EU-institutionerne i de 

sektorer, hvor subsidiaritetsprincippet er gældende, ikke kun tager hensyn til den mest 

innovative og miljøvenlige industrielle teknologi, der er udviklet af ArcelorMittal, f.eks. 

brugen af direkte reduceret jern som råmateriale til stålfremstillingen, men også støtter, 

stimulerer og koordinerer de initiativer, der er iværksat af borgergrupper, små og 

mellemstore virksomheder og lokale myndigheder inden for agroturisme, traditionelle 

havafhængige erhverv, sport og kultur; opfordrer med henblik herpå alle lokale 

socioøkonomiske aktører og de lokale myndigheder til fortsat udvikling af områdets 

særlige træk, der er vigtige for, at Taranto kan gå en anden vej, som knytter an til dens 

tusindårige fortid, for at opbygge en fremtid, som bygger på miljø, sundhed og 

livskvalitet, og er tilpasset byens og dens indbyggeres behov; 

15.  mener, at der bør foretages en vurdering for at fremme en supplerende økonomisk 

model, som er baseret på fuld produktion og brug af vedvarende energikilder samt på en 

passende udnyttelse af det økonomisk-produktive system i sektorerne for kultur, turisme 

og landbrugsfødevarer i Taranto og omegn, og som kan bidrage til at forbedre det 

nuværende beskæftigelsesniveau til gavn for de socioøkonomiske, sundhedsmæssige og 

miljømæssige forhold i Tarantoområdet; 

16. mener, at de særdeles alvorlige problemer, som igennem mange år har udgjort en 

alvorlig fare for borgernes sundhed og miljøet, i yderste konsekvens bør føre til 

opgivelse af de forurenende industrielle modeller, som anvendes i Tarantoområdet; 

understreger, at miljøoprydningen må gennemføres fuldstændigt, og at den industrielle 

omstilling af de eksisterende anlæg skal påbegyndes med det samme, ved 

gennemførelse af en økonomisk model, der fokuserer på produktion og brug af 

vedvarende energikilder og på udnyttelse af sektorerne for kultur, turisme og 

landbrugsfødevarer i Tarantoområdet;  

17. opfordrer til anvendelse af godtgørelsesordninger, der er garanteret i national ret – uden 

at dette berører konkurslovgivningens regler med hensyn til kreditorkrav – for at 

kompensere for tab hos beboerne i Taranto og arbejdstagerne på ILVA's og ENI's 

anlæg, og som skaber økonomisk dækning for de personer, der allerede er blevet 

diagnosticeret med sygdom, samt for deres pårørende i tilfælde af dødsfald; mener, at 

denne foranstaltning vil yde økonomisk støtte til de berørte personer og samtidig give 

virksomhederne et incitament til at reducere de miljømæssige, sundhedsmæssige og 

sikkerhedsmæssige konsekvenser af deres aktiviteter. 
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