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Увод и цел на командировката 

Разрешение за командировката беше получено на 15 май 2017 г. от Бюрото на 

Европейския парламент след решението на координаторите (от 22 и 23 март) да я 

организират на следните дати: от 17 до 19 юли 2017 г. Командировката трябваше да се 

състои още между 2 и 4 ноември 2016 г., но беше отложена поради липсата на 

минимален брой официални членове на делегацията. Цели на командировката: среща с 

вносителите на петиции, гражданите и НПО, които ги подкрепят, с националните, 

регионалните и местните власти, компетентни в областта на опазването на околната 

среда, здравето на работниците и населението, както и административни и технически 

ръководители на завода ILVA и дружество ENI, двете работещи на територията на 

Таранто и околностите предприятия, съответно в стоманодобивната промишленост и в 

производството и разпределението на нефт и природен газ. 

Делегацията, в рамките на две посещения в производствените единици на ILVA и ENI, 

си постави за цел да провери на място основните текущи процеси, които са източник на 

замърсяване на околната среда, и пораждат проблеми за здравето и безопасността на 

работниците и местните жители, включително по-нататъшни бъдещи рискове, които 

могат до доведат до влошаване на цялостното положение в засегнатия район. След това 

тя пристъпи към планираните изслушвания в сградата на правителството (седалище на 

префектурата), за да се установят фактически и правни елементи, които да бъдат взети 

под внимание, за да може да се направи оценка на спешните мерки за рекултивация и 

възстановяване на района, мерките за постепенно минимизиране на въздействието 

върху околната среда, както и информация относно всички налични промишлени 

варианти за изпълнението на модел, който да може изцяло да обезпечи здравето на 

гражданите и околната среда, както и социално-икономическото благоденствие на 

района на Таранто. 
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Резюме на проведените срещи 

18 юли 2017 г. (сутринта) 

Делегацията се яви в 9.00 ч. на входа на завод ILVA и беше посрещната от инж. 

Антонио Буфалини, изпълнителен директор на завода в Таранто, директора на отдел 

„Здраве и безопасност“ Серджо Палмизано, който представи кратко изложение на 

рисковете (химични, термични, шумови, както от автомобилния (50 км), така и от 

железопътния (200 км) трафик в различните райони на завода, Алесандро Лабиле, 

директор на отдела за интегрирани екологични разрешителни и околна среда, Салваторе 

Де Феличе, директор на звеното за производство на чугун, Бенедето Вали, директор на 

звеното за валцуване, и Никола Николети, координатор на екипа от комисари. Общото 

представяне на ситуацията завърши пред макет на завода-гигант (15 км2 4,5 x 3,5), имащ 

за цел както да запознае членовете на делегацията с основните фази на т. нар. 

интегрален производствен цикъл, който започва с разтоварването на суровините 

(желязна руда и каменни въглища) на източния пристан (площадки с номера 2 и 4), и 

завършва със стоманата, така и да разграничи различните производствени единици. 

 

Предварителната фаза включва, след разтоварването на суровините (идващи от 

Бразилия, Австралия, Южна Африка и Северна Европа) от корабите на източния 

пристан, транспортирането им на големи покрити ленти и съхранението им в големи 

открити складове, наричани минни паркове.  

Следващите етапи на интегрирания цикъл се състоят в производството на кокс в т.нар. 

коксови пещи (общо 10, 4 от които в експлоатация). 

Чугунът и стоманата са сплави, които се произвеждат в доменни пещи1. Има общо 5 

доменни пещи, от които 3 (с номера 1, 2 и 4) са в експлоатация, а останалите две са 

неработещи, в това число най-голямата в Европа – Пещ 5, за която от март 2015 г. се 

очаква вземането на извънредни мерки за защита на околната среда и поддръжка, с 

оглед пълното ѝ съответствие с разпоредбите на интегрираното разрешение за опазване 

на околната среда; другата - Пещ 3, в скоро време ще бъде разрушена, при цялостно 

изпълнение на мерките за защита на околната среда, включително отстраняването и 

ликвидирането на азбеста. Освен чугуна, доменните пещи произвеждат газове, които се 

използват повторно за производство на електроенергия (в двете електроцентрали на 

завода) и шлака, която представлява течен отпадък и се използва за производство на 

стъкло и цимент. 

Истинските стоманодобивни цехове са два (те съответстват на двата етапа на 

построяване на завода, открит през 1964 г. и разширен двойно в началото на 

седемдесетте години). 

Близо 70% – 80% от готовата продукция се изпраща с кораби от пристаните в западната 

част към европейските пристанища, Турция, Северна Африка и отвъд океана2. 

                                                 
1 Коксът заедно с агломерата (железен гранулат) се използва като редуциращ химичен агент за 

производството на чугун (сплав от желязо и въглерод, с въглеродно съдържание между 1,9% и 5,5%). 

Стоманата е същата сплав, но със съдържание на въглерод под 2%.  
2 По-специално чугунът се транспортира със железопътни вагони, наречени торпеда, а след това се 

пречиства чрез преобразуватели (чрез продухване отвисоко с кислород). Резултатът е обеднена 

въглеродна сплав: течната стомана, която се събира в т. нар. леярски кофи, преминава в твърдо състояние 

чрез изливане в машини за постоянно леене (общо 5 в двата стоманодобивни цеха).  

Получава се полуготов продукт с форма на паралелепипед (ширина от 900 до 2000 mm, дебелина до 300 
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По време на огледа на съоръженията гореспоменатите ръководители (към които се 

присъедини Кармине Леца, технически директор на депата за отпадъци) представиха 

подробно на членовете на делегацията някои от най-проблематичните области на 

интегрирания цикъл. 

 Контролната зала на доменна пещ 1 (която от август 2015 г. е модернизирана с 

интервенции на стойност 130 млн. – работата ѝ е автоматизирана, като 

операторите – освен за някои операции по изливане – се намесват само в случай 

на повреда); 

 Панорамна гледка към двата основни минни парка (за желязна руда и каменни 

въглища) с функциониращо пулверизиращо оръдие за намаляване на праха 

(елемент от автоматична система за разпръскване на натрупванията – по 

предписание на плана за околната среда – свързано със станция за отчитане на 

скоростта на вятъра, която над определен праг предизвиква автоматично отваряне 

на хидрантите); 

 Маршрутът на блоковете по протежение на втората транспортна лента (с дължина 

1,5 км, обслужвана от 8 души, през 2007 г. е произвела 6 млн. тона), следван от 

совалката, движеща се от пещите за затопляне до вагонетките за доставка. 6 

валцовъчни клетки извършват прогресивното намаляване на дебелината, като при 

всяко преминаване лентата се удължава (до над 1 км) и се увеличава скоростта на 

приплъзване; следователно блоковете, изтънени до 40 mm, преминават бързо през 

7 довършителни клетки, където им се нанасят тежки удари, както в ковачницата 

на Вулкан, след което преминават през охлаждащите душове, до навиването им 

на лента, готова за продажба или за студено валцуване; 

 зоната на кариерата за варовик, с изцяло покрити паркове и открити сметища за 

опасни и неопасни отпадъци; във всички случаи става дума за произведени в 

завода отпадъци, които, тъй като са неорганични, не са подходящи за 

производството на биогаз; въпреки това, поради бюрократична загадка при 

издаването на разрешението въвеждане в експлоатация на депото, провинция 

Таранто наложи на завода ILVA да се оборудва с инсталация за биогаз, която 

изобщо не работи. 

                                                                                                                                                         
mm и дължина до 11 m), т. нар. блокове, които се обработват в съоръженията за горещо валцуване. От 

около 1300 °С температурата на стоманата спада до 900 °С, но бързото ѝ охлаждане се компенсира от 

притискането, което претърпява в становете за горещо валцуване (до 1250 °С с валове, разположени на 

различно разстояние, което намалява прогресивно). По този начин от полуготов продукт с голяма 

дебелина, блоковете се изтъняват по време на следващите етапи до достигане на необходимата дебелина 

(от 243 mm до 1,5 mm). 

От становете за валцуване излиза т.нар. намотка или лента, навита на руло, или лист с голяма дебелина, 

т.нар. ламарина, произвеждана от друг вид стан (в Таранто има два стана за горещо валцуване на ленти и 

един за ламарина). Ламарината може да се продава за кораби, петролни платформи и др. или да бъде 

изпратена към цеховете за производство на тръби на завода (общо 3, от които един, наречен ERW, 

произвежда тръби директно от становете за горещо валцуване).  

Ламаринените продукти могат да бъдат поцинковани (в цехове за студено и топло поцинковане, каквито, 

освен в Таранто, има в заводите в Генуа (2) и Нови Лигуре (1) с 3000 работници). С повишаването на 

устойчивостта им на окисляване и корозия, те се използват в най-различни сектори, от домакински 

електроуреди до автомобили. 
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При обиколката на място обобщеното описание на съоръженията беше обогатено с 

разнообразна информация, предоставена от техниците на ILVA както по тяхна 

инициатива, така и в отговор на въпроси от страна на делегацията. Сред най-важните 

бяха въпросите относно предписанията на плана за околната среда: 

 При разтоварването на суровините, освен затворените екологични кофи, 

предвидени от Плана за околната среда (AIA), ILVA въведе ново съоръжение за 

разтоварване (CSU 1 Continuous Ship Unloader), което позволява материалите да 

се прехвърлят от товарните отделения на корабите без да се разпръскват в 

околната среда към транспортните ленти, водещи от пристанището към завода; 

 Следващата фаза на придвижване на рудата от пристанището до парковата зона 

се извършва при напълно покрити транспортни ленти и затворени сортиращи 

кули, за да се предотврати разпръскването на прах от вятъра (през април 2017 г. 

завърши затварянето на 38,6 км транспортни ленти – от общо 59 км, около 65% от 

цялата интервенция, предписана от Плана за околната среда); 

 Най-важната интервенция, предвидена в Плана за околната среда, представен от 

дружеството изпълнител Am Investco Italy (85% Arcelor Mittal, 15% Marcegaglia), 

което след транзакция закупи завода Ilva от извънредното ръководство, засяга 

извеждането от експлоатация на доменна пещ 3. В него дружеството е включило 

обеззаразяването на подпочвените слоеве. Трите работещи понастоящем доменни 

пещи са приведени в съответствие с предписанията на плана за околната среда 

(вж. по-долу); 

 В стоманодобивните цехове се предвижда изграждането на система за 

аспирация/обезпрашаване на горната част на халетата с фунии, покриващи 

дългите 20 метра преобразуватели и филтриращи ръкави, за улавяне на димните 

газове, както и текстилни филтри с капацитет на засмукване от 3,3 милиона m3/h; 

 Покриването на най-големите минни паркове, разположени на площ от 500m 

x700m (предписание № 1 на актуализирания план за околната среда1, включено в 

инвестиционния план на купувача), предвижда впечатляваща конструкция от две 

арки (като самолетен хангар), с размери около 700 m. x 520 m. x 80 m. (стена с 

височина 80m, равняваща се на 25-етажна сграда), която ще бъде издигната в 

близост до квартал Тамбури, в допълнение към залесените, т. нар. екологични, 

насипи и на вия Апия, които вече служат за „щит“ към центъра на града. По-

малките паркове (шлака, „хомогенизирани“ агломерати север и юг) също ще 

бъдат покрити подобно на двата вече покрити големи парка за варовик в зоната на 

кариерата (Община Стате); 

 планът за околната среда за 2014 г. (одобрен с постановление на Председателя на 

Министерския съвет от 14.3.2014 г.), предвижда намокряне на натупаните 

суровини с помощта на т. нар. оръдия за водна мъгла, с цел намаляване на риска 

от разпръскване на прахови частици до покриването на парковете. На конкретен 

въпрос относно повторното използване на водата от завода уточняват, че тъй като 

подпочвеният слой е съставен от плътна глина, водата не може да проникне в 

него и се възстановява в специални вани за декантиране на неизпарената част. 

Друго важно уточнение засяга вече завършения план за охарактеризиране на 

                                                 
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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парковата зона (за реконструкция на замърсяването на околната среда, която е 

предпоставка за безопасността и/или почистването на площадката), който е довел 

до много окуражителни резултати; 

 депата са включени в периметъра на зоните, прехвърлени на дружеството-

купувач; заводът не отговори на въпроса относно новите разследвания на 

съдебните власти във връзка с изхвърлянето на неразрешени опасни отпадъци, за 

които някои вносители на петиции са разбрали. На въпроса относно силите за 

сигурност, охраняващи предприятието, ILVA отговори, че освен 120-те вътрешни 

звена, външните органи на полицията, с помощта на апаратура за видео-

наблюдение, са в състояние да сведат до минимум риска от навлизане в зоната, 

простираща се върху площ, два пъти и половина по-голяма от тази на град 

Таранто. 

 

На въпросите на делегацията за повече подробности относно графика за рекултивация и 

разрушаване на доменна пещ 3 ръководството отговори, че: 

 Не се касае за конвенционална интервенция, а за органична операция за 

обеззаразяване, която засяга цялото предприятие; 

 доменна пещ 3, в центъра на зоната за чугун трябва да бъде обезопасена 

(въпреки че вече не се захранва със суровина за производство на чугун, 

следва да остане в състояние на равновесие, с прекъснати, но свързани към 

мрежата тръбопроводи); 

 тръбопроводната система трябва да бъде почистена, например от азбестовите 

остатъци; 

 след като бъде почистена, тя ще бъде разделена на части въз основа на 

спецификациите, подготвени за обществената поръчка за дейностите по 

разрушаването; 

 във връзка с това тече процедура за възлагане на дейностите (в много 

напреднал етап). До 30.9.2017 г. правителството трябва да одобри промените 

в плана за околната среда, представени от дружество Arcelor Mittal, с 

постановление на председателя на Министерския съвет, така че от 1 октомври 

да започне ускоряване на процедурата за изпълнение; 

 техническата оценка за извършването на дейностите по пълното разрушаване 

предвижда срок от 18 месеца, считано от 1.10.2017 г.; 

 по отношение на технологичното време за покриване на парковете, 

дружеството-купувач предвижда срок от 24 месеца, считано от момента на 

получаване на разрешение за започване на работа. 

Председателят ВИКСТРЬОМ подчерта от името на делегацията, че изключителната 

сложност и продължителност на описаната процедура като че ли не отчита цената на 

човешкото страдание в съседните населени места, продължило над десет години 

(първата петиция, внесена във връзка с тревожните равнища на диоксин, е от 2007 г.). 

Отговорът на техниците на ILVA беше следният: 

 Понастоящем заводът е в пълно съответствие с европейското и италианското 

законодателство (въз основа на данните, отчетени от контролните органи, като 
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например ARPA), въпреки че по време на проверките може да възникнат 

известни нередности в текущото управление; 

 самият план за околната среда предвижда справяне с необичайни извънредни 

ситуации (като торнадото, което удари завода ILVA на 28.11.2012 г., и което, 

макар и да не нанесе щети на Пещ 3, допринесе за решението тя да бъде 

разрушена); 

 мерките за обеззаразяване обхващат в дълбочина подпочвената повърхност на 

Пещ 3 и включват отстраняване на натрупани във времето отпадъци (като 

например железопътните траверси, конфискувани през 2009 г., или излезлите 

от употреба гуми); 

 от 10 години насам настоящата ситуация вече не е статична; всъщност от 

около 4 години планът за околната среда (след постановлението на 

председателя на Министерския съвет от 14.3.2014 г.) търпи развитие, с вече 

предприети действия, макар с известно закъснение, и при ограничени 

финансови ресурси, тъй като предприятието ежегодно е на загуба; 

 извънредните комисари успяха да намерят средства чрез споразумение с 

фамилията Рива, бивши собственици и виновни за замърсяването, на стойност 

над 1 милиард евро за компенсация за екологичните щети, които да се 

използват за ускоряване на операциите за възстановяване на земята в полза на 

цялата общност на Таранто; 

 понастоящем, след прехвърлянето на собствеността, са налице всички 

условия общите ресурси за завършване на интервенциите по плана за 

околната среда на стойност над 2,3 милиарда (от които 1,150 милиарда за 

сметка на дружеството-купувач и над 1 милиард, които извънредната 

администрация може да поеме благодарение на горепосоченото 

споразумение) да предизвикат, в конкретни срокове, благоприятен ефект. 

 Парламентът внесе законодателно изменение, с което периодът на 

наблюдение от страна на извънредните комисари се удължава до 2024 г. (до 

изтичането на промишления план), като гаранция за спазване на 

ангажиментите за осъществяване на инвестициите, договорени с 

дружеството-купувач, и отмяна на покупката в случай на неизпълнение. 

Делегацията оспори потвърждаването на пълното съответствие на съоръженията с 

европейското законодателство, като се позова на последния доклад на ISPRA 

(Национален институт за опазване и изследване на околната среда), публикуван през 

май 2017 г., според който не всички екологични изисквания на разрешението на AIA са 

спазени (в тази връзка ILVA заяви, че документът удостоверява праг на спазване от 

80%), и изрази опасения относно съблюдаването на времето за вентилация за 

цялостното покритие на парковете, което се отлага от години, като излага жителите на 

съседните квартали на въздействието на вредните прахове във ветровити дни, т- нар. 

wind days, ефектът от които беше констатиран лично от членовете на делегацията. 

На въпроса на делегацията дали съществуват други варианти за преобразуване на 

производството чрез използване на отпадъчни материали по модела на кръговата 

икономика или за пълно пренасочване на предприятието към енергия от устойчиви 

източници, които могат да съвместят понятията за здраве на работното място и околна 
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среда и да подобрят спецификите на територията, Ilva отговори изключително 

предпазливо. 

Отхвърли се радикалното решение за изоставяне на производството на стомана, но се 

посочи готовността на дружеството-купувач да експериментира и в Таранто с новата 

технология за предварително редуцирана стомана, на която Arcelor Mittal е най-

големият производител в света и разполага с единствената фабрика в Европа (Гент), 

където като суровина за процеса се използва природен газ (въпреки че високите разходи 

не насърчават нейното въвеждане). Все пак в тази област се предвижда в Таранто да 

бъде създаден център за научни изследвания (със заделяне на 30 милиона евро за 

назначаване на 250 инженери). По отношение на кръговата икономика, ILVA я прилага в 

кариерите за варовик, където добитият материал се използва повторно във фазата на 

агломерация/синтез или се превръща във вар от вътрешните пещи, а шлаката се връща в 

кариерата под формата на пречистен от желязо калциев карбонат. 

Не на последно място следва да се отбележи, че към настоящия момент ILVA разполага 

със 11 000, а неговите спомагателни производства съответно с 3000 души персонал, 

които идват от района на предприятието и живеят в него. 

 

18 юли 2017 г. (следобед) 

 

След церемонията по посрещане в сградата на правителството от Префекта, Донато 

Карфаня, който информира делегацията за наличието на постоянна кръгла маса за 

сътрудничество между държавните, областните и местни органи за възстановяването на 

района на Таранто по отношение на околната среда, промишленото развитие и 

преквалификацията и почистването на територията, започна първия етап от 

изслушванията с двама технически представители на ISPRA, командировани в Таранто 

за редовна инспекция (в рамките на постановеното в Директива 2010/75/ЕС, която 

реформира системата за интегрирани разрешения за контрол от промишлените емисии). 

 

Марио Чирило представи Националната мрежова система за опазване на околната 

среда (SNPA), създадена през юни 2016 г. и функционираща от януари 2017 г. По този 

начин Националният институт за опазване и изследване на околната среда работи в 

синергия с регионалните агенции за околната среда, като ARPA Пулия, формира два от 

върховете на триъгълника, оглавяван от Министерството на околната среда. Гаетано 

Батистела, отговарящ за екологичните инспекции, представи подробно рутинните 

проверки, които се провеждат на площадката на ILVA на всеки три месеца. Пример за 

това е насрочената за следващите 3 дни проверка, която се основава на периодичен 

доклад на мениджъра по актуализиране относно прилагането на място на най-добрите 

налични техники (НДНТ), посочени в изготвените от Изследователския център на 

Общността в Севиля (JRC) референтни документи. По правило проверките се 

извършват от ISPRA след съгласуване на датата с ILVA. При все това, в случай на 

сериозни аварии или неизправности, ISPRA може да извършва внезапни инспекции, 

които не са съгласувани с ръководството. Конкретният предмет и обхват на проверките, 

обаче, не са указани в уведомлението до ILVA; ISPRA си запазва правото да провери на 

място необявените ситуации. 

Най-трудният от въпросите на делегацията след сутрешния оглед на място в района на 

завода се отнася до възприемането на ILVA като стоманен гигант, но с глинени крака, 
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остарял модел на тежката индустрия. Според техническите експерти от ISPRA това е 

завод, който се освобождава от старите технологии, за да погледне към новите с цел 

намаляване на отпадъците и замърсяването на околната среда. Това е бавен етап, който 

изисква инвестиции, но преди всичко време. 

Във връзка с това делегацията припомня, че още преди две години покриването на 

минните паркове е било неизбежно, и като цитира последния доклад на ISPRA, 

съгласно който не всички изисквания на АIA са били изпълнени, припомня опасността 

от отмяна на разрешението и затваряне на завода (предвидено в член 29и, алинея 9, 

буква в) от Консолидирания закон за околната среда1). Изисква също така разяснения 

относно референтния доклад (предвиден в Директива 2010/75/ЕС като ключов 

инструмент при издаването или актуализирането на екологични разрешителни)2). 

Като обявява източника за неправилен относно доклад, публикуван от ISPRA през май 

2017 г. (което още сутринта направи ILVA), г-н Батистели цитира серия от наскоро 

приключени проверки (18 протокола) и уточнява, че референтният доклад отразява 

само замърсяващите вещества, свързани и опасни, но не навлиза в дълбочина, като 

отрази състоянието на почвата, върху която е установено замърсяването (и за по-

подробна информация препраща към уебсайта на Министерството на околната среда: 

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

 

При настоящото равнище на научните знания, не е възможно да се изследва движението 

на замърсителите в подпочвените слоеве. Споменава и доклади от инспекции, 

резултатите от които може да предизвикат налагането на административни или 

наказателни санкции, ако операторът не коригира установените при предишната 

проверка нередности. Относно възражението, че 10-те декрета за спасяване на ILVA 

(последният от 9.6.2016 г.) са дали възможност на предприятието да изпълни 

недостатъчно ясно определените 80% от предписанията на плана за околната среда, 

въпреки че не изпълнява 20% от останалите (сред които № 1 относно покриването на 

минните паркове), техническите експерти на ISPRA се оправдават с: ubi major 

(политиката), minor cessat. По отношение на констатациите на председателя г-жа 

Викстрьом относно липсата на чувствителност от страна на ILVA към качеството на 

живота или дамоклевия меч, надвиснал над живота на жителите на съседните квартали, 

мнението на техническия експерт е, че ILVA е част от парк от около 160 стари 

промишлени предприятия (90 топлоелектрически централи, 60 химически 

                                                 
1 Законодателно постановление № 152/06 - Консолидиран текст на Закона за околната среда, 

член 29и, алинея 9, буква в), заменен от член 7, алинея 9 от Законодателно постановление № 46/14. 

също следващата бележка от уебсайта Министерството на околната среда и защита на територията и 

морето 

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx По отношение на завода ILVA S.p.A. в Таранто, определен 

като предприятие от национален стратегически интерес съгласно Законодателно постановление № 61 

от 4.6.2013 г., преобразувано с изменения от Закон № 89 от 3.8.2013 г. и Законодателно постановление 

№ 101 от 31.8.2013 г., Министерството реализира тази секция, за да улесни и насърчи достъпа до 

информация и участието на обществеността в процеса на издаване, подновяване, преразглеждане и 

актуализиране на екологични разрешителни, в съответствие с принципите на Конвенцията от Орхус и 

с разпоредбите на Законодателно постановление № 152/06. По-специално онлайн се публикуват освен 

основните документи, свързани с текущите процедури за издаване, подновяване, преразглеждане и 

актуализиране на екологични разрешителни и свързаните с процедурите за проверка на изпълнението 

на мерките, предвидени от издадените предписания. 
2 Съобщение на Комисията – Насоки на Европейската комисия относно докладите за базовото 

състояние съгласно член 22, параграф 2 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от 

промишлеността (2014/ C 136/03) 

javascript:__doPostBack(&apos;ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo&apos;,&apos;&apos;)
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
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00144&currentPage=1
javascript:__doPostBack(&apos;ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo&apos;,&apos;&apos;)
javascript:__doPostBack(&apos;ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo&apos;,&apos;&apos;)
javascript:__doPostBack(&apos;ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo&apos;,&apos;&apos;)
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производства, 12 рафинерии и един стоманодобивен завод), които подлежат на 

наблюдение от страна на ISPRA, тъй като представляват горещи точки за околната среда 

и в същото време имат стратегически позиции като центрове за обществени услуги и 

потенциал за създаване на нови работни места. Сегашната фаза на преход от 

извънредно управление към мултинационалното предприятие в стоманодобивния 

сектор Arcelor Mittal, въпреки че ще се отрази на възобновяването на производството, 

което понастоящем е намалено до 6 милиона тона годишно, не може да промени 

списъка със задължения, определени от вече съществуващия екологичен план, в който 

всички изисквания за разрешение остават задължителни; освен ако новият собственик 

не прегърне положителната идея за реконструирането, като започне отново процедура 

за издаване на разрешение, но дори и в този случай ще бъде обвързан с екологичните 

изисквания на новия план за околната среда. 

 

Вера Корбели, от три години държавен комисар за спешни възстановителни мерки в 

района на Таранто, обясни, че нейният мандат обхваща много по-широка физическа и 

екологична система от индустриалния периметър на ILVA (117 км2, 44 от които суша и 

73 море). Тя направи кратък преглед, за да докаже как в резултат на оценката на 

приоритетните интервенции, насочени към четири критични точки в градските и 

извънградските райони, включени в предоставената ѝ зона от национален интерес, е 

успяла да реализира процес на регенериране на най-различни категории население и 

територия, като е работила в интерес на повече поколения (от възстановяването и 

преструктурирането на училищата до ремонта на гробищата в квартала Тамбури) или 

по крайбрежните зони (от пристанището и бившето сметище в промишлената зона на 

Община Стате, до запазването на комплексната екосистема в залива Mar Piccolo и 

рекултивирането на морското дъно), като винаги е давала приоритет на подход, който 

съчетава науката и технологиите с културата. Ще важат за всички действията за 

екологично възстановяване на залива Mar Piccolo, който пази ДНК-то на Синия 

Таранто, от една страна насочени към намаляване на равнищата на замърсяване, а от 

друга към защитата на биоценозата (преброяване и затваряне на 50% от заустванията, 

отстраняване на всякакъв вид обемисти отпадъци от дъното, мониторинг и преместване 

на най-застрашените местни морски видове – 6 хиляди вида мекотели от вида Pinna 

nobilis, морски кончета, и т.н.), които се провеждат в сътрудничество с военноморския 

флот, финансовата полиция и бреговата охрана. С тази сложна и многообразна работа за 

възстановяване на културната, социалната и производствената система се цели да се 

преодолее промишленото наследство, което все още тегне над града на двете морета, и 

да го насочи към бъдеще на устойчив растеж с участието на населението, но също така 

и на предприятия като ILVA и ENI. 

Адв. Стефано Роси, генерален директор на местната здравна служба на Таранто, 

представи обща картина на услугите, управлявани от Микеле Конверсано (звено за 

превенция и услуги за обществена хигиена), Санте Минерба (статистическа 

епидемиология) и Козимо Скарнера (превенция за безопасност на работното 

място/злополуки), като даде някои положителни оценки на системата за контрол на 

цялата хранителна верига (от миди до мандри и ферми), на статистическите данни за 

злополуките (които намаляват, за разлика от професионалните заболявания), на 

регистъра на туморите – най-актуализирания в региона на Пулия (до 2014 г.), както и на 

специализиращата се в онкологичната сфера болнична помощ. По-специално цитира 

групово проучване от октомври 2016 г. на въздействието на експозицията на околната 

среда и на работното място върху заболеваемостта и смъртността на местното 
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население, което води до заключения за наличието на причинно-следствена връзка 

между промишлени емисии и увреждане на здравето1. 

Притиснати от въпросите на членовете на делегацията относно тревожните 

епидемиологични данни, отчетени от въпросното проучване, експертите от Здравната 

служба на Таранто потвърждават необичаен процент на неврокогнитивен дефицит при 

по-младите поколения, въпреки че причините не са ясни (замърсяване на околната 

среда, в комбинация или не с индекси на социално-икономическо обедняване на 

населението). Д-р. Минерба прави кратък преглед на проведените в неговата област 

проучвания, като се започне от описателното събиране на данни за смъртността поради 

заболявания, свързани със замърсяването на въздуха, и се стигне до аналитичните, 

насочени към причинно-следствените връзки между рискови фактори и заболявания 

(сред които груповото проучване).). С течение на времето към проучванията са 

прибавени и други източници: хоспитализациите и регистрите за тумори.2 

Проучването за Таранто и цялата провинция Таранто е започнато през 2012 г. в 

последната му публикация от април 2016 г. се съобщават данни, събрани през периода 

2006 – 2011 г., които потвърждават, наред с други неща, по-голямата честота на тумори 

сред мъжкото население3). 

Цитираното по-горе групово проучване (проведено конкретно с регион Пулия и отдела 

по епидемиология за регион Лацио), засягащо лица, живеещи в Таранто през периода 

1998 – 2010 г. показва, че увеличението на промишлеността (с нейните отрови, фини 

прахови частици PM10 и серен диоксид) причинява не само неоплазии, но и сърдечно-

съдови и дихателни заболявания. По отношение на честотата на туморите при децата (0 

– 14 години), най-авторитетно е проучването Sentieri на Висшия институт за 

здравеопазване (ISS)4 от 2011 и 2014 г. (третото издание ще бъде публикувано тази 

година). В това отношение се наблюдават следните завишавания: смъртност по 

всякакви причини (81 смъртни случая), стандартизирано съотношение на смъртност 

121, равняващо се на +21% спрямо средната стойност за региона; от хоспитализацията 

при остри респираторни заболявания, стандартизирано съотношение на 

хоспитализации 105, + 5% и честотата на всички тумори, стандартизирано съотношение 

на честота 154, равно на + 54%, което съответства на 7 случая в повече. 

                                                 
1 (в груповото проучване се сравняват процентите на смъртност и/или честотата на специфични 

заболявания при различни изложени групи население). Сред най-значимите данни +24% на 

хоспитализации за болести на дихателните пътища при деца от квартала tamburi +26% от квартала 

paolo vi  на излагането на промишлен прах= по-конкретно +5% смъртност поради белодробни 

тумори,+10% поради инфаркт на миокарда; поради ефекта на SO2(промишлен серен диоксид): по-

конкретно,+17% смъртност поради белодробни тумори,+29% поради инфаркт на миокарда; и двата 

замърсителя са отговорни за новите случаи на тумори на белия дроб сред местното население (+29%l 

праховите частици и +42% серният диоксид) 

https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e. и по-специално: 

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

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

http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto 
3 приложени заключения. 
4 Национално епидемиологично проучване на територии и населени места, изложени на замърсяване. 

Обобщение за печат на изданието от 2014 г. http://www.iss.it/pres/?id=1432&tipo=6 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_rischio
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e
http://www.registri-tumori.it/cms/it/storia
http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto
http://www.iss.it/pres/?id=1432&tipo=6
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Така предоставената обща рамка се основава на ограничен в няколко години брой 

случаи; понастоящем в сътрудничество с Висшия институт за здравеопазване се правят 

опити в подкрепа на статистическите данни, за да се даде по-голям обхват на 

събираните данни. Допълнително уточняване се отнася за съобщаването на 

епидемиологичните данни на населението, което е усъвършенствано с инсталирането на 

чувствителен екран в онкологичния център на болницата „Moscati“, с основна цел 

разпространяване на информация за честотата на раковите заболявания в различните 

райони на Пулия, което е от съществено значение за индивидуалните и колективните 

мерки за превенция. По отношение на честотата на раковите заболявания сред 

работещите в ILVA, се откроява една статистика: плевралният мезотелиом (рядък 

тумор, дължащ се на експозиция на азбест, който се проявява с известно забавяне) е с 4 

или 5 пъти по-висока честота от очакваното (при население от 200 000 жители вместо 

по 4-5 случая, се регистрират по 20 на година). Затова е задължително, и най-вече в 

интерес на бъдещите поколения, почистването на наличния азбест в депата, свързани с 

промишлената зона. 

Благодарение на новите технологии безопасността на работещите в завода се е 

подобрила значително от 2005 г. насам, с понижаване с над 70% на злополуките 

(спаднали от над хиляда до 115 случая). Ключов елемент в обяснението на тази 

промяна, според специално проучване, е професионалното обучение, предоставяно на 

занимаващите се с дейности, които са изложени в най-голяма степенна риск от 

злополука. Дава се за пример инцидента от юни 2015 г., когато работник изгуби живота 

си, защото беше залят с разтопен метал по време на леярските дейности в доменна пещ 

2, вследствие на което наскоро бяха завършени всички мерки за привеждане в 

съответствие, предписани от компетентните органи. Увеличаването на 

професионалните заболявания, освен че е повод за безпокойство (за петгодишния 

период от 2010 до 2015 г. случаите са 950, от които само 200 са признати) се дължи 

отчасти на повишената информираност на лекарите във връзка с тяхното 

сигнализиране, разкри превес на заболяванията свързани с мускулно-скелетната 

система пред туморите, които преди това бяха по-широко разпространени. 

Допълнителни пояснения бяха предоставени по въпроса за проверките на Здравната 

служба на Таранто на замърсителите в хранителната верига, по-специално устойчивите 

органични замърсители (УОЗ), които се натрупват в мазнините на живите същества и се 

установяват например в овчето и козето мляко на животни, които като пасат поглъщат 

замърсена почва около завода. Изследванията на млякото, но също и на черния дроб и 

месото на убитите животни, показват по-високи проценти на диоксин при животните, 

пасящи на необработваеми площи, отколкото на обработваеми или на пасища далеч от 

промишлената зона. Оттук и забраната на областния управител за разрешаване на 

пасища върху необработени площи в радиус от 20 км. Аналогично отглеждането на 

морски мекотели в резултат на откриването на замърсители в мидите от залива Mar 

Piccolo (1-ви ръкав) в сезона на по-висока филтрация (летните месеци), беше наредено 

отглеждането им от 31 март да бъде пренасочено към 2-ри ръкав или към залива 

„Голямо море“. И накрая, кръвните изследвания и на животновъдите на убитите 

животни в радиус от 10 км са установили наличие на необичайни равнища на диоксин, 

които обаче са незначителни за останалата част от населението, тъй като става дума за 

малки ферми. 
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Адв. Вито Бруно, генерален директор, представи делегацията на ARPA Пулия: Никола 

Унгаро, Научен директор, Мария Спартера, сектор обучение и информация, Роберто 

Джуа, оперативно звено и Виторио Еспозито, директор на териториално равнище. В 

подкрепа на данните за околната среда, които вече бяха докладвани от техническите 

експерти на Здравната служба, генералният директор потвърди, че въпреки 

подобряването на общата ситуация след 2013 г., вследствие на спада в производството 

на стомана, връзката между него и разпространението на замърсители над град Таранто 

е безспорно очевидна. Като припомни създаването (от 16.1.16 г.) на мрежовата система 

на регионалните ARPA, включително тази на Пулия, която от една страна координира 

дейностите си с тези на ISPRA (виж по-горе), като осъществява двойна фаза на контрол, 

а от друга страна оказва подкрепа на Здравната служба на Таранто в областта на 

околната среда, той обясни как качеството на въздуха в Таранто се следи от 16 

контролни станции (10 от които са под контрола на ARPA и 6 на ILVA); че въпреки 

безспорното подобряване на състоянието на емисиите от 2013 г. насам и дори 

спазването на ограниченията, поставени от европейското законодателство в областта на 

околната среда, при една вече влошена ситуация не се изключва възможността за 

въздействие върху здравето. 

В този контекст ARPA Пулия изпълнява задълженията си на технически орган за 

контрол и инспекция, за да даде възможност на компетентните органи да вземат 

политически решения относно управлението на промишления капацитет на 

стоманодобивния център на Таранто и да предприемат подходящи инициативи, за да 

може околна среда, здраве и трудова заетост да съществуват съвместно по здравословен 

начин за всички. Във връзка с това техническите експерти на ARPA потвърждават, че 

сигналите за ветровити дни, т. нар. wind days, идват от Агенцията с цел да предупредят 

властите и промишлеността да вземат превантивни мерки, необходими за ограничаване 

на вредните ефекти от неблагоприятните ветрове (каквито бяха регистрирани например 

миналия 3 юли).  

На въпрос на делегацията дали изразеното от ARPA отрицателно становище относно 

удвояването на инсталациите за изгаряне и депониране на отпадъци предполага 

подобно възражение и срещу очакваното увеличение на производството от страна на 

новите купувачи, техническите експерти на ARPA отговориха, че дори да няма връзка 

между сигурните вреди за здравето и удвояването на горивната инсталация и все още 

хипотетичните, произтичащи от увеличаването на производството, и дори да са 

изпълнени всички екологични изисквания на настоящия план за околната среда за ILVA, 

въздействието върху здравето на гражданите не би могло да бъде неутрално; във връзка 

с това не може да се предвиди увеличаване на производството без допълнителни 

предписания. По-специално беше потвърдено от Д-р. Джуа, че оценката на щетите за 

здравето въз основа на проверките на ARPA води до заключението, че дори с 

прилагането на всички изисквания, съдържащи се в постановлението за преразглеждане 

на плана за околната среда на ILVA (хипотеза, която неосъщественото покриване на 

минните паркове прави изцяло нереална), ще продължи да представлява неприемлива 

рискова ситуация по отношение например на онкологичния риск в съседните на завода 

райони. В този контекст, според необвързващото становище на ARPA Пулия, ако се 

пристъпи към увеличаване на производството с много (8 милиона ½ тона годишно) над 

разрешеното количество в действащия план за околната среда, екологичната ситуация 
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вероятно ще стане още по-критична от предишната, и в същото време допълнително ще 

се увреди ситуацията в здравеопазването1. 

От името на синдикатите от UILM, FIOM,-CGIL и FIM-CISL Антонио Тало, Джузепе 

Романо и Биаджо Пришано представиха платформа с искане за „връщане на нашето 

екологично, здравно и трудово бъдеще“, както и за укрепване на единния път, поет 

преди пет години с извънредното управление и правителството, а сега и с новата 

собственост, на която с постановление от миналия 5 юни беше поверена групата ILVA. 

Техният конструктивен подход, не само в интерес на работниците, но и на целия район, 

изхожда от предварително условие: пълно зачитане на плана за околната среда, част от 

който е покриването на минните паркове, което не може да се отлага прекалено дълго 

(23.8.2023 г. според плана на дружество AM Investco). 

Във връзка с това Франческо Рицо от базовия синдикален съюз (USB), след като 

подчерта, че воденото от техническите експерти и ръководителите на ILVA посещение в 

съоръженията на завода е било договорено така, че да се избегнат местата, в които 

хората страдат и се разболяват (според Съюза положението се е влошило през годините 

на извънредно управление), припомни, че още преди 5 години министър от 

правителството в Рим е обещал покриване на парковете в рамките на 6 месеца; на 

практика обаче, за всичкото това време, единственото намерено решение е било хората 

да затварят прозорците, да държат децата вкъщи и да се преструват, че в квартала 

Тамбури не се случва нищо в дните с насрещен вятър. В по-общ план, според 

представителите на работниците, екологизирането на завода трябва да бъде приключено 

на 100%, без да се пренебрегва нито един аспект, като се започне от извънредно 

положение с азбеста (наличен в завода в количества надвишаващи 4000 тона). Освен 

околната среда, здравето стои на първо място в исканията на синдикатите; затова 

правителството трябва да използва 1,1 милиарда, получени от бившия частен 

собственик (фамилията Рива) за прозрачни проекти за саниране, в състояние да 

елиминират здравните щети на работниците и гражданите. Що се отнася до бъдещето 

на стоманодобива в Таранто, промишленият план трябва да обнови настоящия 

производствен процес, а този за заетостта не трябва да добавя към екологичните и 

здравните щети подигравката с уволненията на AM-Investco. Тъй като не само 

работещите в ILVA, но и хилядите от обществената поръчка и допълнителните 

производства вече претърпяха съкращения на работните места (всичко се върти около 

                                                 
1 Във връзка с това вж. също така забележките на ARPA ПУЛИЯ от 4.9.2017 г. относно „заявлението 

за интегрирано разрешение за околната среда“ за новите интервенции и изменението на плана за 

мерките и дейностите за опазване на здравето и околната среда, одобрено постановление на 

председателя на Министерския съвет от 14 март 2014 г. за експлоатацията на съоръженията и, при 

необходимост, удължаване на крайните срокове за изпълнение на съответните разпоредби, в които 

наред с другото се подчертава, че интервенциите за околната среда, вече предвидени в 

постановлението на председателя на Министерския съвет от 14.3.2014 г. (крайният срок за които 

беше определен за юни 2017 г. и в последствие удължен до септември 2017 г.) ще бъдат приключени 

едва през август 2023 г. Тъй като по-голямата част от тези интервенции са необходими за спазване на 

разпоредбите на секторното НДНТ (Решение за изпълнение на Комисията от 28 февруари 2012 г. 

относно най-добрите налични техники (НДНТ) за производство на желязо и стомана съгласно 

Директива 2010/75 ЕС), в него се изтъква отново, че евентуалното забавяне на екологизирането на 

предприятието би довело до предимство за дружеството и до разходи за околната среда и 

общественото здраве, и се припомня, че експлоатацията на стоманодобивния комплекс при отсъствие 

или с частичното прилагане на секторните НДНТ би могло да представлява потенциално нарушение на 

общностно равнище. 
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Таранто и завода, и още през 2008 г. след съкращаването на работниците в ILVA кризата 

доведе до затварянето на над 3000 търговски обекта). 

На въпросите на делегацията относно приоритетите на работниците и тяхното 

присъединяване към алтернативни варианти за различно промишлено бъдеще: 

пренасочване на предприятието към производството на енергия от възобновяеми 

източници или към кръговата икономика и т.н. отговори категорично Франческо 

Бригати (FIOM). Не сме съгласни за ILVA „на всяка цена“. Оценката на щетите върху 

здравето, по-специално на онкологичния риск, който въпреки че намалява, все още е 

изключително висок за жените, мъжете и децата, ни насърчава да преодолеем 

раздвоението между работа, здраве и околна среда; затова ако правителството и 

новият купувач, дружество Arcelor-Mittal, решат да ни наложат същия предишен 

производствен модел за постигане на високи равнища на заетост (10 000), нашият 

отговор ще бъде категорично отхвърляне1. 

 

Винченцо Чезарео, председател на Конфиндустрия Таранто, вярва в способността на 

дружество AM-Investco да произвежда стомана по екосъвместим начин и в Таранто. 

Всъщност вече бяха направени някои интервенции и, за разлика от предишния 

собственик (Рива), който спекулираше с разликата в цените на суровините и готовите 

продукти, новият управител бързо ще покаже, че умее да произвежда с интегриран 

цикъл по ефективен и ефикасен начин. По отношение на преживелите кризата МСП, те 

вече се движат в посока на допълваща стоманодобива икономика, благодарение на 

диверсификацията и високите постижения в поддръжката на съоръжения и на 

иновациите в различни отрасли като авиокосмическия, корабостроенето, външното лед 

осветление и производството на водород от възобновяеми източници. Конфиндустрия 

припомня обаче, че не само работниците и гражданите платиха високата цена на 

екологичните и съдебни премеждия на завода ILVA. Всъщност много предприятия 

понесоха загуби за 150/180 милиона евро чрез неизплатени дългове, които държавата 

така и не изплати след прехвърлянето към извънредното управление и поради това 

призовава да не се пречи повече но тяхното възстановяване. 

 

Лука Ладзаро, председател на Конфедерацията на селскостопанските производители 

на Таранто, подчертава, че много предприятия са понесли загуби вследствие на 

екологичните катаклизми, и дори конфедерацията е завела граждански иск в процеса 

„разпродадена околна среда“ за преките щети, нанесени както на животновъдството 

(избити животни поради заразяване), така и на земеделието (площи, неподлежащи на 

обработка за селскостопански цели) в територията около завода. Имаше обаче и косвени 

щети на равнище провинция, например за млечните продукти или плодовете и 

зеленчуците (провинция Tаранто е на първо място в Европа по производство на 

десертно грозде и мандарини). Така производителите изпитват огромни трудности да 

останат конкурентоспособни, независимо от инвестициите в селския туризъм 

(възстановяване на стопанствата), и не могат и да се възползват дори от фондовете за 

развитие на селските райони, тъй като техният район или е класифициран като градски 

център, или е на последно място сред общините, имащи достъп до регионално 

финансиране. Също така има нужда от средства за инвестиране в популяризирането на 

                                                 
1 Позицията е потвърдена на 5.9.2017 г. (краен срок за забележки към предложението на план за околна 

среда, представено на дружество AM Investco миналия юли) от представителя на Fiom-CGIL, по 

следния начин: предложението не гарантира защитата на здравето във и извън завода. 
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типични продукти посредством спешни медийни кампании. В заключение нещо 

положително: заетостта в селскостопанския сектор се е повишила с 9% (цифра, която се 

обяснява с размера на оцелелите предприятия, които могат да наемат до 1500 

служители) и продукти като виното Primitivo di Manduria в източната провинция на 

Таранто (най-доброто червено вино в Италия) представляват водещите примери в тази 

зелена икономика. 

 

В 5 часа следобед се стигна до решаващия момент на изслушванията със 

свидетелствата на някои вносители на петиции, както и на граждани и НПО, които ги 

подкрепят1. 

Г-жа Виоланте Сион през 2012 г. е внесла петиция № 2207/13. Като цитира член 3 от 

ДЕС, който посочва сред основните цели на Съюза „висока степен на защита и 

подобряване на качеството на околната среда“, вносителят на петицията припомни: Не 

мислех за това когато написах петицията, защото в Таранто умираме: 

Стоманодобивният завод постоянно замърсява въздуха, почвата и подпочвените води 

... Докато ние говорим, обсъждаме и умуваме, хората се разболяват и умират, най-

вече децата. Децата и всички граждани на Таранто имат право да живеят. В 

отговор на поканата, която ни отправихте да ви „подскажем“ действия, призовавам: 

следете процеса „разпродадена околна среда“, чието разследване потвърждава 

невъзможното съвместно съществуване на живота и стоманодобива в Таранто.2 

Г-жа Антония Баталя, като представител на асоциацията Peacelink и подкрепяща 

„историческата“ петиция № 760/07, подчертава симбиотичната връзка между град 

Таранто и завода ILVA, която трябва да осигурява заетост и богатство, и припомня пътя 

от една страна на съдебното разследване от момента, в който Peacelink повдига въпроса 

за диоксина (с изследванията на сирене пекорино) през 2008 г., и от друга страна на 

първата процедура за нарушение, започната от Комисията през септември 2013 г., 

последвана от мотивирано становище през октомври 2014 г. и, през януари 2016 г., от 

процедура срещу Италия за незаконна държавна помощ3, като изразява съжаление 

относно факта, че три години са изтекли в бавене от страна на службите на Комисията, 

докато междувременно в Таранто се регистрира повишаване на хоспитализациите (+ 

24% ) за респираторни заболявания при деца от квартала Тамбури, както и на смъртните 

случаи поради сърдечно-съдови заболявания. В тази връзка актуализирането на 

координираното от д-р Форастиере проучване относно смъртността в Таранто, 

потвърди, че увеличаването на праховите частици от промишлен произход има 

дългосрочни (туморни) и непосредствени (инфаркт) ефекти върху здравето. След 

превантивния запор на съоръженията от зоната за гореща обработка от страна на 

                                                 
1 Вж. в Приложение ІІ английската версия на всички или на част от изнесените доклади/документи. 
2 Подновен на 17.5.2016 г. и все още е в ход пред Съда в Таранто, по мегапроцеса „Разпродадена околна 

среда“ има 47 обвиняеми (44 от които физически лица и три дружества Riva Fire, Ilva и Riva Forni 

Elettrici). Разследването „Разпродадена околна среда“ започва през 2009 г. вследствие на подадените 

сигнали от страна на природозащитните сдружения в Таранто, включително Peacelink, и през юли 

2012 г. доведе до запорирането на стоманодобивния завод, виж също Приложение III A. 

 
3 Виж: Съобщение за пресата на ЕК от 21/12/17 “Европейската комисия приключи своето задълбочено 

разследване относно мерките за подкрепа на производителя на стомана ILVA S.p.A. Тя стигна до 

заключението, че два от заемите, предоставени от Италия през 2015 г. в подкрепа на ILVA, са били 

свързани с незаконна държавна помощ. Сега Италия трябва да възстанови тази неправомерна помощ в 

размер на близо 84 милиона евро от ILVA.” 
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италианската съдебна система (юли 2012 г.) и след като няколко месеца по-късно 

(декември 2012 г.) тяхното ползване беше възстановено с указ на правителството 

(първият за спасяването на завода ILVA), станахме свидетели на забавяне на проверките 

както от страна на италианските, така и от европейските власти, които позволиха на 

ILVA, с постановление след постановление (общо 10), да възстанови производството, 

като върнаха незаконното положение. 

„Липсват покритието на минните паркове и подовата настилка на целия завод. 

Актуализациите на докладите ISPRA се публикуват със значително забавяне...Поради 

това призоваваме: днешната FFV да изготви препоръка под формата на доклад до 

Комисията за възстановяване на правовата държава; законът да се спазва от 

италианската държава; Европейският парламент да упражни правомощията си за 

контрол върху Комисията и да изиска изключително внимание в проследяването на 

процедурата за издаване на интегрирано екологично разрешително въз основа на новия 

план за околната среда на дружество Arcelor-Mittal. Изискваме, по образец на 

комитета за наблюдение, създаден в завода на Arcelor Mittal в Лорейн, и гражданите 

да участват в комитет, който да контролира докладите и да представя становища. 

В тази връзка изразяваме резерви както по отношение на промишления план на АМ, 

който има за цел да увеличи производството до 8 млн. тон през 2024 г. и същевременно 

да намали персонала (с 5/6 хил. освобождавания), така и във връзка с плана за 

околната среда, който да се реализира за период от 5 години (до 2023 г.), с 

незначителна сума (1 млрд. и 140 млн. евро) предвид вида на интервенцията, тъй като 

още през 2013г. съдебната система е изчислила сумата, необходима за прекратяване 

на екологичните щети в размер на 8,1 милиарда.“ 

Фабио Миларте, председател WWF Таранто, е категоричен: Спасяването на завода 

ILVA – завод от деветнадесети век, който все още работи с въглища – няма да спаси 

Таранто. Изразява съжаление освен това, че кризата със заетостта в завода (в град, в 

който имаше 75 000 безработни, предимно млади хора дори когато в завода се работеше 

на пълен режим), поставя на втори план липсата на градско озеленяване и в по-общ 

план влошаването на качеството на живот. 

Lunetta Franco, председател на екологичната организация Legambiente в Таранто, 

осъжда пълната липса на прозрачност на процедурата за продажба на ILVA на групата 

AM InvestCO, информация за която излиза само от журналистически източници. Със 

сигурност, докато най-важните интервенции на плана за околната среда се отлагат за 

2023 г., от една страна в плановете на АМ няма дори следа от времеви график, с риск да 

се достигне до крайния срок, за да се установи, че не е постигнат никакъв напредък, а 

от друга неясен остава и планът за рекултивация и обеззаразяване, който ще бъде 

управляван от правителствените комисари с парите от бившите собственици (фамилия 

Рива). Legambiente изразява загриженост и във връзка с ускоряването на процедурата за 

издаване на разрешение за работа от AIA; така ще се затрудни още повече участието на 

гражданите и сдруженията в процеса на издаване на разрешително. Поради това 

призовава Комисията да отправи искане към италианската държава за прозрачност на 

всички текущи процедури, като следи по-специално тази за новото интегрирано 

екологично разрешително и изисква ускоряване на най-неотложните интервенции: 

покриване на минните паркове и ремонт на цеховете за кокс.  
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Лео Корваче, (Legambiente) изразява предварително несъгласието на асоциацията с 

проекта „Tempa rossa“ на ENI, който е част от вече неприложимата логика за използване 

на невъзобновяемите и разходване на природните ресурси, и по-конкретно предполага 

неприемливо увеличаване на риска от големи аварии (с висока смъртност поради 

изпускане на запалими пари и поради близостта на железопътната мрежа до 

резервоарите за гориво). 

Роберта Вила и Мария Тереза д'Амато, представят основните принципи на Комитета 

за лидерство на Таранто (Comitato Taranto Lider) (основан през 2011 г.): неприложимост 

на екологичната съвместимост спрямо тежката промишленост, прилагане на принципа 

на възможно най-много предпазни мерки и първична превенция в сферата на 

здравеопазването, преодоляване на сегашния промишлен сценарий, затваряне на 

замърсяващите райони в промишлената зона, почистване на заразените райони, 

икономическо и културно преобразуване (чрез концерти, театрални представления и 

др.). Същевременно комитетът е поел ръководенето на медийната кампания за 

ендометриозата, като се даде трибуна на жените. Това е заболяване, което уврежда и 

разрушава женските репродуктивни органи, като в най-тежките случаи води до 

безплодие, и се причинява от емисиите от диоксин и полихлорирани бифенили на 

завода ILVA в района на крайбрежието на Йонийско море. Като изхожда от 

консултациите с правните експерти в процеса „разпродадена околна среда“ (2011 г.) и от 

техния отговор под формата на препоръка за извършване на анализ на потенциалното 

въздействие на диоксините върху репродуктивното здраве в района на Таранто, 

комитетът понастоящем разполага с актуализирани проучвания, като координираното от 

д-р. Форестиери групово проучване от октомври 2016 г., в което се посочва повишаване 

на риска от ендометриоза с10%, свързано с излагането на SO2 (серен диоксид), с най-

висока стойност от 14% в квартала Paolo VI. Поради това на 12.1.2013 г. комитетът е 

депозирал жалба, с която сезира съдебната власт да извърши разследване за виновно 

причинени тежки увреждания по отношение на причинно-следствената връзка на 

въпросното заболяване с промишленото замърсяване. 

Междувременно комитетът е направил предложение за регионален законопроект, който 

признава ендометриозата за хронично заболяване, предвижда възможност за 

предоставяне на безплатна подкрепа от психолог и терапевтична амбулаторна клиника 

за пациентите, и в крайна сметка създава регионален регистър (стартирала е също така 

онлайн петиция, която е събрала 1700 подписа). След обнародването му на 8 октомври 

2014 г. като регионален закон № 40 „Разпоредби за защита на жените с ендометриоза“, 

комитетът се бори прилагането му да започне във възможно най-кратък срок. На 

23.2.2016 г. комитетът успява да създаде Регионалната обсерватория за ендометриоза. 

Междувременно други проучвания (IESIT, Биологичен мониторинг на Висшия институт 

за здравеопазване) показват високи равнища на концентрация на замърсители, свързани 

със значително увеличение на риска за жени във възрастовия диапазон от 20 до 33 

години в общините Таранто и Стате, равни до 3 пъти и половина на регионалната 

средна стойност, както и на групата между 30 и 34 години, с 27% по-висок риск в 

сравнение със стандартния за региона. 

Комитетът за лидерство на Таранто се бори на няколко фронта: от една страна за 

обръщане на хода на безплодието, от друга – за предоставяне на перспективи за работа 

на младите хора, които вече не са поляризирани от наличието на голямото 

стоманодобивно предприятие, а се основават на познаването на реалните призвания на 



 

CR\1151674BG.docx 19/41 PE610.868v04-00 

 BG 

територията на Таранто, като се насърчават техните възможности за предприемачество 

в областта на популяризирането на богатото историческо, художествено, културно и 

природно наследство на града на двете морета. Така са се зародили проекти за 

мисловна, културна и икономическа промяна, които, започвайки от училищните чинове, 

създадоха наградени графични и мултимедийни произведения, или се фокусираха върху 

комуникацията и маркетинга, създавайки марката Taranto, с оглед на една нова 

икономика, основана на туризма и древните занаяти на морето. Таранто не е само Ilva и 

Eni. Истинският град, чиято красота е скрита и толкова голяма, че да причини болка в 

сърцето1, ще съумее да си възвърне своето бъдеще, като черпи само от миналото си 

на град с културно призвание.  

Марко де Бартоломео, ръководител на проекта Taranto, città spartana („Таранто – 

спартански град“), оспорва фалшивия хендиадис: Таранто, градът на ILVA и ENI, за да 

докаже, че заводът ILVA е само гост, докато градът е съвсем друго нещо. Започва с 

горчиво заключение: през 2012 г., когато ILVA все още не беше пометен от циклона на 

съдебните разследвания, индустриалният сектор представляваше 14% от БВП на града; 

но цената за това беше неизмерима (достатъчно е да се помисли за обезценяването на 

къщите в квартала Тамбури, за унищожаването на мидите с отровите в залива Mar 

Piccolo и за разходите за противотуморно лечение); в този контекст растежът на БВП се 

срина до -20%, а жителите на кварталите в близост до завода дамгосани като 

прокажени. В този момент се появиха хора, които видяха туризма като спасителен пояс, 

но в града все още нямаше инфраструктура, възможностите за прием бяха ограничени, 

а атракциите незабележими в общия сценарий с тъмни краски. 

Така се зароди идеята да се направи проучване за Таранто сред хора, живеещи в 

четирите краища на света: Ню Йорк, Москва, Сидни и Рио. Ако едни бъркаха Таранто с 

Торонто, за много други идеите се избистряха веднага щом чуеха думата „спартански“, 

тъй като митичният град Таранто е бил единствена колония на Спарта. Спартанската 

марка е толкова широко разпространена, че разполага с пет пъти по-голям потенциал от 

този на Айфеловата кула; в света има 3500 университета, предприятия от 

селскостопанския, промишления, обслужващия или напредналия третичен сектор, 

които си служат със спартанската марка. От това се оформи проектът през октомври 

2016 г. Таранто за първи път да бъде домакин на „spartan race“ – най-известното 

състезание в света по бягане с препятствия, което привлече 12 000 спортисти, и което с 

регионална инвестиция на 35 000 евро генерира рекордни приходи за два дни. Ключът 

към този успех? Завещанието на Спарта към нейните потомци: духът на онези, които 

никога не се предават, а се изправят пред трудностите, държейки общността здрава и 

компактна като спартанска фаланга. 

В края на днешната среща, Алесандро Марескоти, председател на асоциацията 

Peacelink предостави досие, съдържащо поредица от научни актуализации на 

множество точки от събитията около завода ILVA (от повишената токсичност на 

сегашните прахови частици в Таранто до тяхното въздействие върху коефициента на 

интелигентност на децата от квартала Тамбури, от повишения риск от инфаркт и инсулт 

                                                 
1 Поетесата Ада Мерини е изразила това в тези стихове („Никога няма да видя Таранто красив“): 

Никога няма да видя Таранто красив, никога няма да видя брезите, нито морската гора: вълната е 

вкаменена и октоподите пулсират в очите ми. 
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във ветровити дни, особено между 7 и 9 часа сутринта, до неналожените санкции за 

неспазване на предписанията на АIA, чиито изтекли срокове се удължават с 

постановления). 

 

19 юли 2017 г. (сутринта) 

Делегацията беше посрещната от Ремо Паскуали, директор на рафинерията, Франческо 

Мана, завеждащ отдела за връзки с институциите на предприятието ENI и Еудженио 

Лопомо, отговарящ за проекта „Tempa rossa“ (в района на Алто Сауро, в сърцето на 

регион Базиликата). Виртуалното посещение (тъй като всички планирани интервенции 

понастоящем са на хартия) беше предшествано от две кратки изложения на стандартите 

за безопасност и опазване на околната среда, териториалното разположение на 

рафинерията и най-важните моменти от проекта „Tempa rossa“. 

Относно рафинерията: 

 Предприятието е разположено върху площ от около 275 хектара в промишлената 

зона, която се разделя на две от главен път 106: в северната част се намира паркът 

за съхранение на суров петрол, полуфабрикати и готови продукти. Предприятието е 

част от същата площадка на завода ILVA, определена като зона от национален 

интерес; 

 морската зона, която представлява пристанище, е отдадена на концесия държавна 

собственост; разполага с 4 пристана: вътрешни за кораби с тонаж до 15 000 бруто 

регистър тона и външни – за кораби до 30 000 тона;  

 рафинерията преработва суровия петрол, идващ с кораби от находища извън 

Европа или по нефтопровод от Вал д'Агри в Базиликата; разполага с парк от 135 

резервоара за съхранение на суров петрол, полуфабрикати и готови продукти; 

 преработвателният ѝ капацитет е 6,5 милиона тона и след приключване на проекта 

„Tempa rossa“ ще остане непроменен; основни продукти са: пропан, бутан, втечнен 

нефтен газ, бензин, дизел, реактивни горива, мазут и битум; 

 инсталацията е сертифицирана по Международен стандарт ISO14001 и е получила 

регистрация EMAS, съгласно Регламенти (ЕО) 761/2001 и (ЕО) 196/06; 

Основни статистически данни: 

 433 служители в ENI (данните са актуализирани към 30.6) с до 600 външни 

работници дневно, като техният брой може да надхвърли 1000 по време на „общите 

спирания“ (например 1500 преди два месеца в продължение на 50 дни) за 

поддръжка; 

 инвестиции за периода 2011 – 2014 г.: 150 милиона евро; и за периода 2015 – 

2018 г. още 102, без проекта „Tempa rossa“. 

Предварителни данни за проекта „Tempa rossa“: 

Залежът Tempa Rossa е открит през 1989 г. от компанията Fina (белгийска компания, 
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впоследствие погълната от френската Total); през 2002 г. компанията Total придобива и 

дяловото участие от 25% собственост на Eni и концесията Gorgoglione, (от името на 

общината в Лукания, където се намира залежът, в миналото територия на разбойници). 

Добиваният там петрол следователно е до 50% собственост на Total, 25% на Shell и 25% 

на японската компания Mitsui. Петролът от Вал д'Агри пристига в рафинерията на 

Таранто по съществуващ нефтопровод с дължина 136 км (96 км в Базиликата), 

собственост на дружество S.O.M. (контролирано до 70% от Eni и до 30% от Shell). 

Компанията Total ще изгради връзка с дължина 8 км от нефтения център на Tempa 

Rossa до нефтопровода. Управлението на рафинерията в Таранто, построена през 

1964 г. по инициатива на италианската Shell, която я управлява до 1975 г., се прехвърля 

на дружество Agip Petroli, преобразувано в ENI S.p.A през 2003 г. 

Проектът „Tempa rossa“ е изцяло логистичен, не оказва въздействие върху нормалния 

работен цикъл на рафинерията и в общи линии се състои от: 

 Изграждане на два нови резервоара с общ капацитет 180 000 m3 (съответно 120 и 

60) и удължаване на сегашния двукилометров пристан с около 515 m, като се 

изгради нова платформа за акостиране на петролните танкери във фазата на 

товарене; 

 Други спомагателни съоръжения: нова помпена станция за доставка на суров нефт, 

нови транспортни линии от резервоарите до пристана, система за обработка и 

оползотворяване на парите, които се освобождават по време на товарене на кораба 

и инсталация за предварително охлаждане на нефта (чиято температура от 60° в 

рафинерията трябва да се понижи, за да може да се съхранява в резервоарите); 

 Проектът е в съответствие с Решение № 121 от 21.12.2001 г. на 

Междуведомствената комисия за икономическо програмиране (CIPE), с което се 

разрешава използването на залежа Tempa rossa, и с регионалния план за 

природосъобразна енергия (PEAR), а също така притежава и сертификатите EMAS 

и ISO 14001; 

 Проектът разполага с всички необходими разрешения за опазване на околната 

среда и за безопасност. Процедурата по оценка на въздействието върху околната 

среда (ОВОС) е приключила през 2011 г. с постановление за издаване на 

Интегрирано екологично разрешително (AIA) от страна на Министерството на 

околната среда и защита на територията и морето (MATTM) с 5 предписания, 

изцяло изпълнени преди началото на строителните работи. От месец юни 2015 г. 

тече процедура за получаване на Единно екологично разрешително (AUA) от 

страна на Министерството на икономическото развитие (MISE)*; през 2013 г. 

проектът получи положително становище за липса на пречки за осъществимост от 

страна на Регионалния технически комитет (CTR)1;  

                                                 
1 Единното екологично разрешително (AUA) представлява единна мярка за околната среда, въведена със 

Закон №°35/12 и Президентско постановление № 59 от 13.3.13 г., която обединява в един документ 

различни екологични разрешения, предвидени в секторното законодателство, като например 

Законодателно постановление № 152/06. Регионалният технически комитет, създаден в рамките на 

Регионалната служба за противопожарна безопасност, обществена охрана и гражданска защита, е 

регионален технически консултативен орган в областта на предотвратяването на пожари, и по-специално 
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 други текущи процедури за издаване на разрешителни: държавна концесия за 

удължаване на пристана и разрешение за изграждане на „обслужване“, до момента 

отхвърляно от единното звено за контакт в областта на производствените дейности 

(SUAP) на Община Таранто;  

 основни аспекти на съвместимостта с околната среда и мерки за намаляване на 

емисиите във въздуха: внедряване на най-добрите приложими технологии, особено 

по отношение на двойните уплътнения на помпите и плаващите покриви на 

резервоарите, в новото съоръжение за оползотворяване на парите със система за 

окончателно изгаряне, която води до 99,5% ефективност в намаляването на 

летливите органични съединения (ЛОС) и интегриране с плана за наблюдение на 

атмосферния въздух, както и с мрежата от контролни станции за озон на ARPA 

Пулия1; за защита на водните ресурси се предвиждат: охладителни системи със 

затворен цикъл, за да се избегне използването на морска вода; събиране и 

оползотворяване на дъждовната вода от новата платформа; свързване на 

канализационната мрежа с пречиствателната станция на рафинерията; по 

отношение на почвата и подпочвените слоеве се предвиждат дейности за 

почистване и изграждане на резервоари с двойно дъно; по отношение на 

седиментите и морската екосистема се предвиждат редица предварителни, текущи 

и последващи мерки; срещу шума, свеждане до минимум на шумовите емисии, 

напр. поставяне на стълбове на пристана; 

 Предвижда се специален план за наблюдение на местообитанията и видовете около 

рафинерията, които попадат в мрежата „Натура 2000“; с цел защита на ландшафта, 

подът на новите резервоари ще бъде понижен, няма да има изпускане на пари от 

кулите на охладителната система и ще бъдат предприети действия за подобряване 

на външния вид и за възстановяване на ландшафта; 

 Цената на инвестицията е 300 милиона евро, разпределени по следния начин: 30 за 

проектиране, 105 за закупуване на материали и 165 за строителни работи; 

 Строителството ще продължи около 24 месеца след издаването на Единно 

екологично разрешително (AUA) и ще бъдат използвани 250 работни единици 

дневно, които може да достигнат до 460 

 Предложени са 4 компенсаторни мерки: закупуване на автобуси на метан и монтаж 

на фотоволтаични панели на сгради в град Таранто, развиване и популяризиране на 

Националния археологически музей (MarTa), обезопасяване и възстановяване на 

                                                                                                                                                         
изготвя оценка на проектите в рамките на процедурите за издаване на удостоверение за противопожарна 

безопасност за промишлени предприятия. Създаден е със Законодателно постановление № 334/99, което 

транспонира Директива 96/82/ЕО (т. нар. Seveso II) за предотвратяване и контрол на опасностите от 

големи аварии. Със Законодателно постановление № 105/2015 за прилагане на Директива 2012/18/ЕС (т. 

нар. Seveso III) от месец юли 2015 г. беше отменено Законодателно постановление № 334/99 се отменя. 

1 В съответствие с ОВОС и Интегрираното екологично разрешително от 27.10.2011 г. ще бъдат 

компенсирани не само емисиите, съответстващи на 36 тона годишно, които са предвидени в 

първоначалния проект за съхранение и натоварване на залежа Tempa Rossa, но и благодарение на 

иновативните технологии за оползотворяване на въглеводородни изпарения, използвани при товаренето 

на танкерите, ще се постигне краен резултат на емисиите на ЛОС от рафинерията от 28 т./год. по-малко в 

сравнение с положението преди проекта, с общо намаляване от 64 т./год. 
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сградата на правителството (Префектура) и Музикалния институт „Paisiello“ 

В края на презентацията Ф. Мана отново подчерта, че ENI притежава всички 

разрешителни и становища на техническите органи на всички компетентни служби, и 

че липсата на Единно екологично разрешително се дължи единствено на политическа 

позиция на регион Пулия, която не е потвърдила споразумението1  

По време на посещението се изясниха оперативни подробности относно най-големите 

съоръжения, като „термичния крекинг“ (процес на термично разлагане на тежки 

горива); или, в рамките на водородния процес, звеното Claus за преобразуване на 

сероводород (H2S) в елементарна сяра и т. нар. молекулни сита, които пречистват 

водорода от горивните газове на рафинерията; факелните тръби на рафинерията (3 в 

Таранто), които в случай на извънредна ситуация изгарят отпадъчните газове от 

рафинерията и някои резервоари за съхранение на суров петрол (доставян по 

нефтопровода или подводния тръбопровод, свързан с петролните танкери в залива Mar 

Grande). По този начин се оформи по-добре разположението на съществуващите 

инсталации (които главен път 106 разделя от резервоарния парк), и по-специално 

трасето на подземния нефтопровод, което пресича един хълм и се спуска под формата 

на мрежа от тръби, на свой ред разклоняваща се в долината, за да отведе суровия 

петрол до резервоарите. Също така беше уточнена и картата на интервенциите за 

осъществяването на проекта „Tempa rossa“, които са все още на хартия, с изключение 

на текущото почистване на почвата. По-специално, новите съоръжения за: транспортна 

линия за доставка на суров петрол, помпена станция и охладителна система, резервоари 

със структура, сходна с тази на вече виждащите се (ограничителна дига, плаващ 

покрив, двойно дъно, система за гасене с пяна), както и бъдещата платформа, 

оборудвана за кораби до 46 000 тона с пълна товароподемност (което, добавено към 

увеличаването на скоростта на товарене – от 1000 на 3000 m3/h – ще намали времето и 

рисковете от престоя на корабите в пристанището на Таранто). По подобен начин, в 

новата инсталация за оползотворяване на пари ще бъдат приложени най-добрите 

налични технологии с окончателно намаляване на парите с 99,5%. 

В заключение, от логистична гледна точка е изключително важен фактът, че в Таранто 

няма железопътни връзки или други нефтопроводи, което предполага една единствена 

                                                 
1 Правителството разгледа случая Tempa Rossa, след като не успя да постигне съгласие с Регионалните 

власти, които отхвърлиха проекта в засягащата Таранто част след отрицателен вот на Регионалния 

съвет, според който ще се утежни въздействието върху околната среда на един вече белязан от 

присъствието на Ilva град. Тогава компанията Total, която управлява залежа в Базиликата заедно с 

компаниите Shell и Mitsui, поиска разрешение за транспортиране на добития суров петрол с десетки 

автоцистерни на ден в инсталациите в Рим и Фалконара Маритима, вместо по нефтопровода на Вал 

д'Агри до рафинерията в Таранто. Вж. вестник „Il Sole 24 ore“ от 12.9.2017 г. и 2.9.2017 г. Една 

година след последния отказ на регион Пулия относно центъра за разтоварване на суровия петрол от 

Лукания в рафинерията на Таранто, компанията Raffineria di Roma Spa, дъщерно дружество на 

TotalErg, подаде заявление до Министерството на околната среда за получаване на разрешение за 

транспортиране на суров петрол с автоцистерни от Корлето Пертикара до Рим, в логистичния 

център, където рафинерийните дейности са преустановени от 2012 г. насам и е останал само складът 

за готови петролни продукти. Пристигащият в Рим петрол ще бъде транспортиран чрез 

съществуващия нефтопровод до буйовете за товарене, свързани с крайбрежното подразделение на 

Фиумичино. За целта дружество Raffineria di Roma S.p.A. е изготвило предварително екологично 

проучване, което да покаже, че проектът няма да доведе до значително отрицателно въздействие и 

следователно няма да се наложи започване на процедура за ОВОС. Вж. вестник „La Gazzetta del 

Mezzogiorno“ от 1.9.2017 г. 
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алтернатива на водния транспорт за веригата на дистрибуция на продуктите от 

рафинерията: автомобилен транспорт с автоцистерни. Една идея, която напоследък 

изглежда ще си пробие път, в случай че Министерството на икономическото развитие 

одобри искането на съвместното предприятие Gorgoglione за транспортиране на целия 

дневен добив на суров петрол от Tempa rossa с 250 автоцистерни на ден до склада на 

ENI в Помеция (Лацио) или в Калабрия. Въпросът беше обсъден на неотдавнашна 

среща в Рим (18 юли) между председателството на Съвета и ръководството на ENI, 

което разчита да започне да експлоатират залежа в Tempa rossa от второто тримесечие 

на 2018 г. (въпреки че недоволният от това регион Базиликата поиска от 

Министерството на околната среда специална процедура за ОВОС1). На практика 

рафинерията в Таранто вече товари около 600 автоцистерни дневно с готова продукция, 

за да ги разпрати до всички петролни компании в южна Италия (регионите Пулия, 

Базиликата, Кампания, Калабрия и Молизе).  

Последна сесия изслушвания в префектурата. 

Г-жа Даниела Спера, вносител на две петиции относно проекта „Tempa rossa“, 

фокусира изявлението си върху внесената от името на комитета Legamjonici петиция 

№ 1107/2011. Акцентира се по-специално върху последното Съобщение до членовете 

на ЕП (шестото) от 30.6.2017 г, в което Комисията отново подхваща своя лайтмотив 

„към момента, въпреки че не може да се установи нарушение на Директива 

2012/18/ЕС (Seveso), Директива 2010/75/EС (относно емисиите от промишлеността), 

Директива 2011/92/EС (относно оценката на въздействието върху околната среда) и 

Директива 2001/42/EО (относно стратегическата екологична оценка) ще продължи 

следенето на ситуацията“ 

По отношение на огледа на място от страна на делегацията, вносителката на петицията 

подчертава: „Със сигурност са ви направили впечатление опасните за населението 

резервоари, които са разположени в близост до толкова натоварен път. Докладвахме 

това на Комисията в рамките на спазването на директивата Seveso. Така научихме, 

че единствената мярка, която Италия смята да предприеме в случай на 

произшествие, е инсталирането на специални електронни панели. Основният въпрос 

всъщност е спазването на отстоянията за безопасност, което остава неясно дори в 

европейското законодателство. Точно както морският трафик в пристанището на 

Таранто (проектът „Tempa rossa“ предвижда годишно увеличение с 90 танкера) ще 

доведе до повишаване на замърсяването в залива Mar Grande, но също и в Mar Piccolo 

поради динамиката на теченията, подпомогната и от хидрофорните помпи на завода 

ILVA... 

Директиватаhttp://dir.va/ Seveso предвижда операторът да предостави на 

Регионалния технически комитет окончателния доклад за безопасност на 

съоръженията най-малко 6 месеца преди началото на строителните работи. Към 

днешна дата Регионалният технически комитет продължава да ни съобщава, че ENI 

не го е предоставила и че той не е законодателно изискване. Като се има предвид, че в 

Таранто имаше поне два сериозни случая на торнада, изчислихме, че съоръженията 

няма да устоят на вятър със скорост над 97,2 км/h (торнадо от степен F2 е със сила 

на вятъра 180/250 км/h) – и това съвсем не е научна фантастика!...  

                                                 
1Вж. вестник „La Repubblica“ от 3.10.2017 г. 

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

_petrolio_da_tempa_rossa_a_roma-177289422/  

http://dir.va/
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По отношение на рибните продукти, и по-специално мидите, призовахме Комисията 

да разследва националните мерки в случай на замърсяване на рибата и освен това 

попитахме дали нейните служби могат да потвърдят цялостното изпълнение на 

Наредбата за унищожаване на двучерупчестите мекотели в залива Mar Piccolo. На 

първия въпрос получихме уклончиви отговори, тъй като Комисията изглежда е 

загрижена не толкова за замърсяването, което само по себе си е неприемливо, 

колкото за неговото отражение върху пазара по отношение на предлагането на 

продуктите. По втория въпрос нашите подозрения бяха потвърдени от изявленията 

на едно длъжностно лице в процеса „разпродадена околна среда“, според които 

изглежда, че само 141 от общо 20 000 тона замърсени с диоксин и полихлорирани 

бифенили миди със сигурност били предадени за унищожаване1. 

В заключение, но не на последно място, правото на гражданите да имат достъп до 

информация за здравето и околната среда. На няколко пъти поискахме от Здравната 

служба на Таранто (Отдел за превенция) копие от протоколите от изпитването и 

резултатите от изследванията на пробите от мидите, направени преди 2008 г. и в 

двугодишния период 2014 – 2015 г. Получихме първите само след като настоятелно 

поискахме посредничеството на Комисията, но все още чакаме вторите. Поради това 

призоваваме комисията по петиции към ЕП да насочи вниманието си върху тези 

постоянни пропуски на органите, отговарящи за подаването на информация относно 

околната среда на гражданите, което според нас представлява системно нарушение 

на Конвенцията от Орхус.2 

 

Г-жа Антония Баталя представи аспектите на проекта „Tempa rossa“ на ENI, които и 

асоциацията Peacelink следи постоянно от 2015 г., като предоставя на Европейската 

комисия – и по-точно съвместно с Луканската асоциация за доброволчество в областта 

на околната среда COVA contro – редица данни, доказващи, че в Базиликата вече е 

налице замърсяване на подпочвените слоеве и хранителната верига. Отговорът на 

изпълнителната власт на ЕС в Брюксел, за съжаление, все още е доста уклончив. 

Предвид твърде голямата предпазливост на Комисията при признаването на евентуални 

нарушения на европейското законодателство в областта на околната среда и здравето 

от страна на петролния център ENI, асоциациите Peacelink и Cova contro изпратиха 

нови материали, за да хвърлят светлина върху много нерешени екологични проблеми. 

Г-н Лучано Мана, (Peacelink) отправи упрек и относно липсата на публичност и 

прозрачност за резултатите от проверките, извършени на площадките на ENI от 

мрежовата система на ISPRA/ARPA. По-специално, последната инспекция на ISPRA, 

проведена през май 2016 г., беше публикувана на уебсайта на министерството 13 

месеца по-късно: на 2.7.2017 г.! Закъснението също е симптоматично за цяла 

поредица от нередности. Всъщност въпросите, повдигнати от ISPRA по време на 

инспекцията през май, бяха протоколирани едва през ноември 2016 г. След отговора 

от страна на ENI, на 22.12.2016 г. ISPRA изпрати резултатите на ARPA (отговаряща 

за изготвянето на доклада). Докладът на ARPA установява недостатъци или 

противоречия, които далеч не са незначителни. На въпрос: колко предпазни вентила са 

                                                 
1 Вж. вестник „La Gazzetta del Mezzogiorno“ от 28.6.2017 г. 

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

fantasma.html 
2 Вж. също така писменото уведомление на комитета Legamjonici до Комисията по петиции от 

19.7.2017 г. 

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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предвидени за предотвратяване на разливи от резервоарите? Отговорът на ENI е: 23 

за 130 резервоара. Също така ARPA отбелязва пълната липса на т. нар. „чорапи“ в 

системата за плаващ покрив на резервоара, които са в състояние да задържат 

емисиите на миризми. По подобен начин на пристаните, където се извършват 

дейностите по товарене и разтоварване на корабите, липсва система за 

предупреждение за изпарения на H2S и други ЛОС, които много често се отделят по 

време на престоя на корабите. По отношение на подпочвените води, които трябва да 

бъдат аспирирани и пречистени преди да бъдат изпускани в морето, 

несъответствието между доклада на ARPA и твърденията на ENI е огромно. ARPA 

установява замърсители в изпусканите в морето отпадни води, а ENI отговаря, че 

инсталациите ѝ работят перфектно към датата и часа на инспекцията на ISPRA. 

Независимо от твърденията на Министерството, че замърсителите несъмнено се 

дължат на отпадните води от рафинерията. 

Анджело Каната, Председател на Центъра за научни изследвания Le Sciaje подчерта, 

че ръководената от него културна асоциация се стреми да създаде инструменти за 

активно участие в рамките на управлението на града, като се акцентира не само върху 

отглеждането на миди (в залива Mar Piccolo работят 30 предприятия), но и като цяло 

върху качеството на живот, преразпределението на богатството, свързано с ресурсите 

на града, както и върху проблемите със заетостта, които засягат не само 

стоманодобивната промишленост, тъй като данните за нерегламентирания труд 

показват прекомерно голям дял на недекларирани работници „на черно“. Въпреки че 

Таранто се намира между Лече и Матера, градът се описва като общност в 

условията на пълна промишлена криза, без да се взема под внимание, че тази криза 

засяга също така културните и туристическите аспекти на града. Поради това 

териториалните асоциации призовават комисията по петиции да подкрепя не само 

основания на налагането на санкции подход, но и да подпомогне създаването на 

практически алтернативи за развитие на зелената и социалната икономика, които 

отговарят на интересите на местната общност, вместо да се подчинява на 

логиката на националните и мултинационални инвестиции в стоманодобивната 

промишленост. 

В края на деня, посветен на ENI, директорът на рафинерията Ремо Паскуали, заедно с 

Карло Гуарата, изпълнителен директор, и Франческо Манна, завеждащ отдела за 

връзки с институциите, отговориха на отправените им от страна на делегацията 

искания за разяснения и уточнения на предоставените от гражданите данни и 

информация. Във връзка с това е необходимо да се направи разграничение между 

съществуващите съоръжения на рафинерията, нефтопроводите и пристана и бъдещите 

такива, свързани с логистичния проект „Tempa Rossa“. 

Предварителни данни за морския трафик в пристанището на Таранто: проучване за 

2015 г. отчита наличието на 730 кораба, докато през 2016 г. плавателните единици са 

едва 350, което показва спад от 50%. 

Рафинерийни съоръжения 

Редовните инспекции в рамките на AIA за съществуващото съоръжение, които се 

провеждат ежегодно (ноември 2015 г., май 2016 г., трето тримесечие на 2017 г. – датата 

все още не е известна) никога не са докладвали за значими екологични притеснения, а 
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са правили предложения за подобряване на безопасността, които са възприети от ENI, 

например с привеждането в съответствие с правилата за големите горивни инсталации 

(считано от 1.1.2016 г.). 

На възраженията на делегацията относно редица недостатъци и нередности, установени 

по време на последната инспекция на ISPRA, висшето ръководство на ENI отговори, че: 

 Тези посещения се правят във връзка с актуализирането на Интегрираното 

екологично разрешително (AIA) на рафинерията и не засягат проекта „Tempa 

rossa“. Тече процедура за преразглеждане на разрешителното, поради което ENI 

очаква свикването на Конференцията за услугите, предвидена от италианското 

законодателство за административно опростяване; 

 Установеното от ISPRA представлява само предложения за подобрения, които 

ENI е готова да възприеме с помощта на новите технологии; 

 Например по отношение на защитните „чорапи“ (устройства, предназначени за 

намаляване на емисиите на ЛОС от горната част на резервоарите с плаващ 

покрив), преди 3 години ENI самостоятелно стартира програма за оборудване на 

всички резервоари със защитни чорапи; програмата е осъществена до 75% и ще 

приключи до 2018 г. 

 По отношение на предпазните вентили (за избягване на свръхналягане), те са 

напълно инсталирани. Отчетеният недостиг се отнася до автоматичните 

клапани, които чрез дрениране отвеждат дъждовната вода в канализационната 

мрежа (като предпазват плаващия покрив от потъване). Преди 18 месеца ENI 

започна да оборудва резервоарите с автоматични клапани, така че всички да 

разполагат с такива. Поради това завършването на една доброволно започната 

програма не представлява предписание, а препоръка. 

 По отношение на способността за улавяне на емисии по време на 

товаренето/разтоварването на пристана, тя е напълно гарантирана; установеното 

и докладвано от ISPRA се отнася до възможността за автоматично записване на 

емисиите в атмосферата на емисионната точка S6 (съоръжение за 

оползотворяване на парите от пристана за товарене на кораби), което се 

активира само в случай на спиране на рафинерията. При такава ситуация 

рафинерията не може да оползотвори отделящите се при товаренето на 

корабите пари посредством своята система за понижаване на емисиите 

(хипотеза, която се предвижда за най-много 40 дни годишно). Всъщност, през 

последните три години рафинерията никога не се е оказвала в такава ситуация. 

В заключение се уточнява, че с цел превенция и при нормални обстоятелства 

точката на излъчване S6 е блокирана със специален „глух фланец“, така че 

нейното задействане изисква намеса на оператор в съответствие с конкретна 

процедура, която предвижда в детайли операциите за мониторинг и отчетност, 

изисквани от действащото разрешение. Предвижда се също така ново 

съоръжение за оползотворяване на парите от пристана на рафинерията, което, 

след като бъде реализирано, ще превъзхожда настоящия начин на управление 

на операциите за оползотворяване на парите от товаренето на продукти и суров 

петрол от Вал д'Агри. 
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 По отношение на рисковете от разливане на нефт от акостиралите на пристана 

кораби или от сблъсък между тях, и двата са минимални: както защото в 

допълнение към системата за превенция (служба противопожарна безопасност) 

корабът се направлява непрекъснато от специализирани трети дружества, които 

с хора и съоръжения следят морското пространство с цел справяне с всякакви 

извънредни ситуации; така и защото пристанищните органи и ръководството на 

пристанището, които контролират целия трафик в рейда на залива Mar Grande, 

са изключително строги в блокирането на достъпа или в издаването на заповеди 

за освобождаване от котва на корабите при неподходящи атмосферни и морски 

условия, независимо от нуждите на рафинерията; 

 Като съоръжение със значителен риск за рафинерията се изисква Интегрирано 

екологично разрешително, както и външни и вътрешни аварийни планове, 

които да съответстват на Директивата Seveso. Тези документи описват 

рафинерията в момента на пускането ѝ в експлоатация, и поради това се 

нуждаят от непрекъснати актуализации. За тази цел италианското 

законодателство предвижда дълга процедура за преразглеждане, която 

завършва с издаването на ново разрешително и допълнителни аварийни 

планове. В случай че в хода на инспекциите се установят нови възможности за 

подобряване на екологичните показатели, контролиращият орган предлага на 

ENI под формата на препоръка подходящите НДНТ, които едва в края на 

процеса на преразглеждане могат да се превърнат в нови предписания за 

Интегрирано екологично разрешително (AIA). Следователно препоръката 

ISPRA не означава предписание за AIA (въпреки че общественото мнение е 

склонно да бърка едното с другото); 

 Настоящият авариен план за външни извънредни ситуации е изготвен въз 

основа на Доклада за безопасност за 2012 г. под егидата на префектурата, която 

координира всички контролни органи. Докладът за безопасност за 2015 г. се 

намира в етап на завършване и анализ, като в края на този етап префектът ще 

организира новото издание на аварийния план1  

Логистичен проект „Tempa Rossa“ 

– Във връзка с предварителните данни за морския трафик: 

Въпреки че проектът „Tempa Rossa“ ще доведе до максимално увеличение от 90 

единици, от друга страна той предвижда да се подобри както капацитета за улавяне 

със затворен цикъл на парите от танкерите, така и този на операциите по товарене и 

разтоварване, със значително съкращаване на времето за престой, (-30%) и 

следователно на потенциалния риск от вредни емисии.  

– Относно безопасността: 

От предварителния план за безопасност са възникнали някои предписания, които 

                                                 
1 В Италия имаше момент на прекъсване, тъй като влезе в сила Законодателно постановление № 105/2015 

за прилагане на Директива 2012/18 (т. нар. Seveso III) и беше отменено Законодателно постановление 

№ 334/99, което преди това регулираше сектора. Вж. 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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ENI се ангажира да изпълни в етапа на подробно разглеждане; след изграждане на 

съоръжението регионалният технически комитет ще бъде свикан за да анализира 

окончателния план за безопасност. Въвеждането на съоръжението в експлоатация 

ще бъде възможно само след одобряването на този план. Всички предписания за 

предварителния план (одобрен без пречки за осъществимост) се изпълняват на етап 

проектиране и ще бъдат осъществени на етап строителство. 

– По отношение на твърденията за фрагментираност на разрешенията за един и същ 

проект: 

Това се дължи на лошо тълкуване на процеса за подобряване на съоръжението за 

оползотворяване на пари на рафинерията. За да се внедри предложената в 

проучването за проекта „Tempa Rossa“ технология, е внесено отделно искане за 

използване на същия процес като НДНТ и за традиционната рафинерия. Вярно е, че 

по този начин към предвиденото в проекта „Tempa Rossa“ съкращаване на 36 тона 

годишно (на практика с нулеви емисии в работен режим в съответствие с 

посоченото в постановлението за разрешение) се добавят още 28 тона годишно с 

общо намаление от 64 тона, но двете съоръжения, за които се прилага една и съща 

технология, са физически различни, тъй като едното е в услуга на дейностите по 

съхранение за „Tempa Rossa“, а другото за рафинерийните. Оттук произтичат двете 

искания, със съответните резултати, направени по различно време. 

Друго недоразумение се дължи на факта, че проектът „Tempa Rossa“ ще използва 

съществуващия нефтопровод (144 км), по който се доставя суров петрол от 

Виджано (Базиликата) в Таранто. Във връзка с това съвместното предприятие на 

Total, концесионер, поиска от националните и регионалните органи да разрешат 

изграждането на нов петролен център и 8-километров тръбопровод, който да бъде 

свързан със съществуващия в рамките на проекта „Tempa Rossa“. И в този случай 

обаче представените искания от Total в Basilicata и от ENI в Taranto са подадени от 

отделни юридически лица, които имат за институционални партньори в процеса на 

преговорите различни региони, следователно не могат да бъдат включени в едно 

единствено разрешение. 

На въпросите на делегацията относно подхода на ENI към гражданите и хората, 

живеещи в близост до рафинерията, които изглеждат изключени от плановете за 

промишлено развитие, а възстановяването на тяхното доверие следва да бъде водещ 

приоритет на компанията, ръководството на ENI заяви, че независимо от множеството 

аспекти на описаната ситуация, твърдо намерение на компанията е, в съответствие с 

Конвенцията от Орхус относно достъпа до информация за околната среда, да продължи 

да разпространява данни за проекта „Tempa Rossa“ в публичния сектор с различни 

инициативи, от медийни кампании до обществени събрания, без обаче да предоставя 

подробности за него.  

На последния въпрос на делегацията дали ENI не счита за анахронично инвестирането 

на повече от един милиард евро в проекти за изкопаеми горива вместо да се насочи към 

възобновяеми източници на енергия и биогорива, Франческо Мана отговори, че 

компанията се стреми да намали емисиите на CO2 с 80% за 5 години (цел, която вече е 

наполовина постигната) и даде за пример зелена рафинерия на растителни масла в 

Джела. Ако целта остане преобръщане на съотношението между енергийните ресурси в 
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полза на тези за различно бъдеще, ENI трябва да се справи и с прехода (единият 

милиард евро от въпроса не засяга ENI, а компанията Total & Co). 

Заключения 

Посещението на делегация на комисията по петиции в Таранто, 10 години след 

внасянето на първата петиция (760/2007) относно предупрежденията за наличие на 

диоксин във въздуха, следва да бележи сериозен напредък към ефективното участие на 

гражданите, социалните партньори и гражданското общество в стратегическите 

решения на италианското правителство, на регион Пулия и на местните власти, които 

да се изпълняват в синергия с компаниите ILVA и ENI, включително всички останали 

икономически и социални оператори, за да се очертае добро бъдеще и споделено 

благоденствие за Града на двете морета, за което вече не се разчита само на тежката 

промишленост и увеличаването на производствената дейност. Европа на институциите 

и гражданите се обединява около възможността за изграждане на устойчив и споделен 

модел на градско развитие, който може да съчетае историята и живата околна среда на 

града с близкото му промишлено минало. 

Делегацията на членовете на Европейския парламент приключи изключително 

натоварената програма за посещения и изслушвания, която стана обект на голямо 

внимание, освен от страна на медиите и вносителите на петиции, и на социалните 

партньори и всички останали участници от гражданското общество. По време на 

проверката на място на основните съоръжения и услуги, видими в заводите на ILVA и 

ENI, намиращи се едно до друго и очертаващи промишлена и пристанищна зона 2 ½ 

по-голяма от града, която беше проведена с професионализъм, готовност и 

гостоприемство от страна на административните и техническите ръководители на двете 

компании, членовете на делегацията, освен че си създадоха представа за 

изключителната сложност на миналите и настоящите промишлени и технологични 

процеси, натрупаха много преки впечатления за въздуха, който се диша, или за 

миризмите, които се поглъщат в населените места в близост до съоръженията, през 

ветровитите дни, и осъзнаха чувството за принуда, което властва в живота на жителите 

на квартал Тамбури, в ежедневен контакт с димните газове и независимо от така 

наречените екологични хълмове, или движейки се по пътя, който преминава покрай 

множеството резервоари. Ето защо най-спонтанната реакция към това постоянно 

„обсадно положение“ у дома към бизнес партньорите беше многократно отправяна 

покана за преодоляване на климата на хладни отношения между промишлените лидери 

и засегнатото население и персонала, защото само с отварянето към диалога, 

постоянното информиране и участието на гражданите в решенията, засягащи 

качеството на ежедневния живот, се гради бъдеще със стабилни и устойчиви основи, 

което е източник на трайно поведение. Неслучайно по време на изслушванията с 

институционалните и корпоративни партньори Конвенцията от Орхус1 беше 

споменавана няколко пъти във връзка с правата на гражданите в областта на достъпа до 

информация за околната среда. 

Едновременно със съпричастността на членовете на делегацията към гражданите, чиито 

петиции са една от преките връзки с гражданството на Съюза според настоящата 

                                                 
1 Към която ЕС се присъедини с решение № 2005/370/ЕС от 17.2.2005 г. Европейският парламент и 

Съветът приеха и Директива 2003/4/ЕО относно обществения достъп до информация за околната 

среда. 
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формулировка, предоставена му от член 20 от ДФЕС, вниманието на членовете на 

делегацията непрекъснато беше насочено към двата полюса на дилемата, пред която 

повече от 20 години е изправен Градът на двете морета (от 1995 г., когато ILVA – 

дотогава държавна собственост под егидата на Института за промишлено 

възстановяване (IRI) – е приватизирана1): бедствена ситуация по отношение на 

околната среда, здравето и трудовата заетост, както и плановете за промишлено 

възстановяване и подобряване на околната среда, инициирани от извънредните 

управители, с които сега са натоварени новите собственици. И в зависимост от 

политическата чувствителност, познаването на територията и нейните социално-

икономически цели, или от сравнението с други промишлени реалности в 

стоманодобивния сектор, които обаче се управляват по устойчив и стабилен начин, 

всеки участник изгради въз основа на посещенията, изслушванията и съпоставянето на 

мненията и предложенията, изразени с компетентност и често дори със страст, свое 

виждане относно възможното бъдеще на града, неговите жители и управляващи, 

работниците на ILVA и ENI, но и на спомагателните дейности, както и селското 

стопанство, рибарството и туризма. В крайна сметка, отправната точка за постигане на 

споразумение между противопоставените страни е: приемането на балансирани 

решения и споделянето на отговорността за модел с три равнища на развитие: 

екологично – социално – икономическо, без първите две повече да се подчиняват на 

последното, като се извлече поука от грешките в миналото.  

По отношение на ILVA, например, беше подчертано, че сегашната ситуация вече не е 

статична, както преди десет години; тъй като от одобряването на плана за околната 

среда за 2014 г. (Постановление на председателя на Министерския съвет от 

14.3.2014 г.) са осъществени редица интервенции, с които прагът за спазване на 

екологичните изисквания на последното Интегрирано екологично разрешително се 

повиши до 80%. При все това неосъщественото покриване на първичните паркове 

(предписание № 1), което оказва силно влияние върху качеството на въздуха, а 

крайният срок за това изглежда се отлага за неопределено време; въпреки че новият 

собственик АМ InvestCo се ангажира да извърши тези дейности в рамките на 24 месеца 

(стр. 6) или 36 – според други източници – с на практика неопределен график и за 

твърде дълъг период в сравнение с посоченото (31.12.2016 г.) в обобщената таблица на 

Интегрираното екологично разрешително от 26.10.2012 г. Поради това песимизмът на 

д-р Джуа от ARPA Пулия, според който „дори и при 100-процентно прилагане на 

предписанията, съдържащи се в постановлението за преразглеждане на интегрираното 

екологично разрешително, онкологичният риск в районите в непосредствена близост до 

ILVA, ще остане на неприемливо ниво“ (стр. 11). И въпреки че забележките (в 14 

критични точки) на самата ARPA Пулия, по внесеното в Министерството на околната 

среда от AM InvestCo искане за нова процедура за издаване на интегрирано екологично 

разрешително (AIA), бяха публикувани едва на 5 септември, тук не може да бъде 

пренебрегнато казаното по въпроса: „Измененията или допълненията към Плана за 

                                                 
1 Дружество ILVA е основано в Генуа на 1.1.1905 г. С основаването на Института за промишлено 

възстановяване (IRI) през 1933 г. то става държавна собственост. През 1961 г. с построяването на 

новия стоманодобивен център в Таранто, ILVA приема името ITALSIDER. След ликвидацията на 

последното през 1988 г. то си връща наименованието ILVA. След около 20 години собственост на 

семейство Рива, на 21.1.2015 г. с министерско постановление дружеството е поставено под 

извънредно управление до 5 юни 2017 г., когато собствеността се прехвърля на съвместното 

предприятие Am Investco Italy чрез покана за международна тръжна процедура 
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мерките и дейностите за опазване на здравето и околната среда или на друго 

разрешително, необходимо за експлоатацията на съоръжението, позволяват 

удължаване на времето за извършване на интервенциите, за което със сигурност ще 

бъде невъзможно, поне през преходния период, да се осигурят същите стандарти за 

опазване на околната среда, така както са определени от постановленията за 

издаване на AIA за 2011 г. и 2012 г. и от същия план, одобрен с постановление на 

председателя на Министерския съвет от 14.3.2014 г.“. И още: „Експлоатацията на 

съоръженията на стоманодобивния комплекс при липса или частично прилагане на 

НДНТ за сектора би могло да представлява евентуално нарушение на общностно 

равнище; тази ситуация става още по-критична предвид планираното увеличение на 

производството, което не може да пренебрегне изпълнението на всички НДНТ и/или 

предвижданите екологични мерки“1. 

Също така платформата с искания, представена от синдикатите на делегацията на 18 

юли (стр. 12) за екологичния и промишлен план, изглежда не е постигнала очакваните 

ефекти върху равнището на възнагражденията и съкращенията, въпреки че новият 

собственик не е спазил поетите при прехвърлянето ангажименти пред италианското 

правителство относно трудовото договаряне2. 

По време на посещението в рафинерията на Eni и изслушванията във връзка с проекта 

„Tempa Rossa“ делегацията имаше възможност да установи сходни забавяния или 

пропуски в предаваните на гражданите документи, както и различия в оценката на 

фактите от страна на вносителя на петициите в сравнение с версията, предоставена от 

висшето ръководство на дружеството (Д. Спера и Л. Мана стр. 22). Освен това остават 

някои неизвестни, като например отстоянията за безопасност между зоната за 

съхранение на суров петрол и обществената пътна инфраструктура или замърсяването 

на двучерупчестите мекотели, по-голямата час от които изглежда са останали на пазара 

независимо от постановлението за унищожаване. Гражданите се оплакаха, че и във 

връзка с последните развития по случая ENI делегацията е била въвлечена в 

омагьосания кръг на едностранната информация, видимо непълна и с пропуски. 

Въпреки че при последната извършена проверка от страна на Arpa и Ispra в 

рафинерията на Eni в Таранто през май 2016 г. са били установени редица проблемни 

въпроси, в резултат на което Министерството на околната среда е изпратило на ENI 

официално предупредително писмо (на дата 5.7.2017 г.) за неспазване на изискванията 

за издаване на разрешение. На това предупредително писмо операторът следва да 

отговори като покаже, че с решителни действия е разрешил установените проблеми; и 

ако проблемите продължат да съществуват, нарушението може да доведе до спиране на 

разрешената дейност и дори до отмяна на интегрираното екологично разрешително 

(AIA) и затваряне на съоръжението съгласно член 29и, параграф 9 от Кодекса за 

околната среда, Законодателно постановление № 152 от 3 април 2006 г.3 Тази 

                                                 
1За повече информация вж. уебсайта на ARPA: http://www.arpa.puglia.it/web/guest/articolo/-

journal_content/56_INSTANCE_NZzi/13879/1721608  
2 http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ilva-il-piano-di-rilancio-prevede-4mila-esuberi-5928080a-50db-48ff-

83ec-b8ad5d293966.html http://www.lastampa.it/2017/10/06/economia/ilva-il-piano-am-investo-ai-sindacati-

mila-esuberi-restano-in-mila-abXhr4SBBqGL0lhqivvzdI/pagina.html 
3 Интегрирано екологично разрешително протоколен номер DVA/DEC/2010/273 от 24.5.2010 г. и 

следващи изменения и допълнения за упражняване на дейността на рафинерия ENI S.p.A. в Таранто. 

Първо предупредително писмо съгласно член 29и, параграф 9 от Законодателно постановление № 152/06 

от 3 април 2006 г. и следващи изменения и допълнения относно неспазване на изискванията за издаване 

на разрешение от нота ISPRA с протоколен номер 31737 от 27.6.2017 г. Вж. имейл на Л. Мана от 

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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информация е предадена на секретаря по инициатива на комитета Peacelink; обратното, 

нито операторът, нито компетентните служби на Европейската комисия са се 

погрижили да изпратят писмото на комисията по петиции, дори със закъснение. 

В заключение, поради сложността на фактите и многото въпроси останали без отговор, 

делегацията е убедена, че досегашната система за проверки, включително от страна на 

изпълнителната власт на Европейския съюз, на спазването на приложимото общностно 

законодателство в областта на околната среда, здравето и безопасността във 

въпросните промишлени съоръжения не е функционирала както трябва, и затова 

гражданите на Таранто имат чувството, че са оставени да се борят сами срещу „вятърни 

мелници“. 

 

Препоръки 

Предвид гореизложеното комисията по петиции представя следните препоръки на 

Европейската комисия и на националните, регионалните и местните органи: 

1. Изразява съжаление относно повтарящия се и уклончив характер, както и 

абстрактното и неясно съдържание на съобщенията на изпълнителната власт за 

членовете на ЕП (9 относно причиненото от завода ILVA замърсяване на околната 

среда и 6 по проекта „Tempa Rossa“ на ENI). По-специално от октомври 2014 г., 

когато беше издадено мотивирано становище в рамките на процедура за 

нарушение (2013/2177) относно Директивата за емисиите от промишлеността 

(2010/75) и от януари 2016 г., когато е започната процедура по член 108 от ДФЕС 

относно незаконна държавна помощ за ILVA (2016/C 142/04), комисията по 

петиции повече не е била информирана за резултата, сроковете и нерешените 

въпроси и по двете висящи процедури, и следователно делегацията не е имала 

възможност да използва важни факти или елементи, за да изпълни изцяло своите 

разследващи задачи. (Във връзка с това напомня за напълно пренебрегнатите 

задължения, произтичащи от параграфи 10 и 11 от резолюцията за дейността на 

комисията по петиции от 2015 г., приета на 2.12.2016 г.1); 

2. Отбелязва, че корпоративните лидери на ILVA и ENI, както и националните, 

регионалните и местните власти, имащи правомощия за вземане на решения и 

контрол на прилагането на съществуващото законодателство в областта на 

околната среда, общественото здраве и безопасността, могат и трябва да 

възстановят доверието на гражданите в техните екологични планове и 

                                                                                                                                                         
13.9.2017 г. 
1 (2016/2146(INI)), параграф 10. счита, че в ролята си на пазител на договорите, особено когато става 

въпрос за въпроси в областта на околната среда, Комисията не следва да се ограничава само до формална 

проверка на процедурното съответствие, а да се концентрира повече върху действителното съдържание 

на основния въпрос; припомня принципа на предпазните мерки и духа на законодателството на ЕС в 

областта на околната среда за предотвратяване на необратими щети на екологично чувствителни зони и 

настоятелно призовава Комисията да възприеме подход, който ѝ позволява предварително да използва 

правомощията и прерогативите си; 

Параграф 11. в бъдеще ще обръща по-голямо внимание на това Комисията да докладва редовно пред 

Парламента за развитието на образуваните производства за установяване на неизпълнение на задължения 

срещу отделни държави членки, за да се улесни по-доброто сътрудничество и съответните вносители на 

петицията да могат да бъдат информирани за развитието на ранен етап. 
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промишлени проекти. За целта отправя към тях следните препоръки: да бъдат 

отворени за диалог, да разпространяват неедностранна информация и да включват 

активно гражданите във вземането на решенията, засягащи качеството на 

ежедневния живот, при пълно спазване на задълженията, които произтичат от 

Конвенцията от Орхус и Директива 2003/4/ЕО относно обществения достъп до 

информация за околната среда; 

3. Подчертава спешната и абсолютна необходимост от спазване на всички 

изисквания на интегрираното екологично разрешение; затова настоятелно 

призовава Европейската комисия да изиска от завода ILVA изпълнението на 

всички разпоредби на нейното решение от 28.2.2012 г. относно най-добрите 

налични техники (НДНТ) за производство на желязо и стомана съгласно 

Директива 2010/75/CE, както е предвидено и в постановлението за 

преразглеждане от 26.10.2012 г. и да се направи незабавна оценка дали 

експлоатацията на съоръженията при липса или при частично прилагане на 

секторните НДНТ вече не представлява нарушение на общностно равнище; 

4. Отбелязва обаче, че дори при 100% прилагане на стандартите за опазване на 

околната среда, така както са определени от постановленията за издаване на AIA 

за 2011 г. и 2012 г. и от одобрения с постановление на Председателя на 

Министерския съвет от 14.3.2014 г., постоянният онкологичен риск, 

повишаването на броя на случаите на инфаркт и инсулт във ветровитите дни, 

както и туморите, уврежданията при децата и безплодието в населените места в 

близост до ILVA ще останат на неприемливо равнище; 

5. Подчертава, че екологичните задължения, които трябва да спазва заводът ILVA за 

да намали драстично своето замърсяващо въздействие върху територията, се 

оказват в голяма степен неизпълнени, тъй като не са извършени интервенции от 

съществено значение за защитата на човешкото здраве, като например 

покриването на минните паркове; отбелязва, че местните здравни органи 

посочват, че дори ако ILVA спазва напълно тези екологични задължения, 

рисковете за човешкото здраве ще останат на неприемливи равнища поради 

специфичния характер на промишлената дейност на завода ILVA; посочва, че 

многобройни епидемиологични проучвания са установили, че процентът на много 

изключително тежки туморни, сърдечносъдови и респираторни заболявания е 

значително по-висок в областта на Таранто, отколкото в останалата част на 

региона, както и че появата на някои от тези заболявания е пряко свързана със 

специфичния характер на промишлената дейност на завода ILVA; 

6. Споделя загрижеността на гражданите, социалните партньори и представителите 

на гражданското общество относно планираното увеличение на производството и 

графика за изпълнение на плана за околната среда, предвиден до 23.8.2023 г. в 

искането за ново интегрирано екологично разрешително (АIA) за завода ILVA, 

внесено от AM InvestCO Italy на 5.7.2017 г. Счита, че при настоящата ситуация 

това искане е несъвместимо с четирите принципа, изложени в член 191 от ДФЕС 

относно политиката на Съюза в областта на околната среда: принципа на 

предпазните мерки, на превантивните действия, принципа на приоритетното 

отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на 

причинно-следствената връзка, известен като „замърсителят плаща“. Ето защо във 
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връзка с това настоява: от една страна националните органи да претеглят всички 

рискове и последици от евентуално благоприятно решение относно искането за 

ново интегрирано екологично разрешително (АIA)1; от друга страна, 

компетентните служби на Комисията да следят и при необходимост да 

предприемат действия спрямо националните органи, за да гарантират, при 

спазване на изискванията за формата и съдържанието, информирането и 

участието на обществеността в започналата на 1.8.2017 г. процедура, 

включително в съответствие с публикуваното на 5.9.2017 г. становище на ARPA 

Пулия2; 

7  Отбелязва обаче, че с постановлението на председателя на Министерския съвет от 

29.9.2017 г., включително с частично приемане на становищата, представени от 

организации, асоциации и профсъюзи, все пак наред с другото се предвижда: 

Като преходна мярка максимален таван от 6 милиона тона годишно за 

производството на стомана до завършване на предвидените интервенции, за да се 

гарантира поддържането на въздействието върху околната среда, което 

понастоящем без съмнение е по-ниско в сравнение с миналото и в рамките на 

установените в Италия и в Европа ограничения, особено по отношение на 

качеството на въздуха, според отчетеното от намиращите се в района на Таранто 

обществени и частни мрежи; 

Краен срок за задължението за извършване на многобройни интервенции още 

преди 2023 г., в някои случаи и до края на 2018 г., като например за пълно 

покриване на транспортните ленти, пълно покриване на сградите, извънредно 

драгиране на оточните канали, интервенции по отношение на опасните отпадни 

води при всяко отделно съоръжение, монтиране на качулки в зоната за 

управление на металните отпадъци (GRF), интервенции в звената за производство 

на кокс, нови филтри за инсталацията за синтероване и изхвърляне натрупалите се 

във времето отпадъци от завода; 

Поемането от дружество AM Investco Italy на всички приети от Извънредната 

администрация ангажименти, планове и програми във връзка с отстраняването на 

азбеста от завода, без да се засягат задълженията, предвидени от италианското 

законодателство; 

Създаването на специална „Постоянна обсерватория за мониторинг на 

изпълнението на плана за околната среда“, в която да вземат участие всички 

централни и местни компетентни институции и органи, и чиито документи, след 

като бъдат получени, да се предоставят директно на обществеността чрез 

официалната интернет страница Министерството на околната среда и защита на 

територията и морето3. Новата организация започна своята работа на 8.3.2018 г., 

                                                 
1 Във връзка с това с постановление на председателя на Министерския съвет от 29.9.2017 г. бяха 

одобрени измененията на Плана за мерките и дейностите за опазване на здравето и околната среда 

(постановление на председателя на Министерския съвет от 14 март 2014 г.) за целите на 

цялостното прилагане на предписанията, съдържащи се в интегрираното екологично разрешително 

(AIA) на завода ILVA S.p.a. в Таранто. 
2 Вж. бележка под линия 1, стр. 28, както и Съобщение до членовете на ЕП от 5.7.2017 г. с оглед на 

информационната мисия, и по-специално букви б) и в). 
3 http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/09/30/229/sg/pdf
https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Ilva-in-Gazzetta-il-Piano-delle-misure-di-tutela-ambientale-/eece3034-ab81-411f-8637-7ec73daf3887
http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
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като направи първото подробно обобщение на ситуацията, което удостоверява 

напредъка на работата дори и в настоящия етап на преход между Извънредната 

администрация и дружество AM Investco Italy; 

Отговорност на Извънредната администрация на дружество ILVA Spa остава 

осъществяването на необходимите интервенции за обезопасяване, рекултивация и 

екологична рехабилитация на притежаваните територии, което няма да бъде 

прехвърлено на дружество AM Investco Italy; 

8.  По-специално отбелязва положително факта, както свидетелства работата на 

Постоянната обсерватория, че са започнали строителните работи за изграждането 

на покритието на първичните паркове и че следователно приключването на 

интервенцията се предвижда понастоящем за първите месеци на 2020 г. за минния 

парк и веднага след него на парка за изкопаеми горива, тоест по-рано от 

предвиденото в постановлението на председателя на Министерския съвет от 

септември 2017 г.; 

9. Също така възприема положително идеята, и изразява надежда за нейното 

успешно осъществяване, за официално споразумение, понастоящем предмет на 

разглеждане от страна на правителството на Италия, регион Пулия, община 

Таранто и други заинтересовани страни, насочено към укрепване в рамките на 

скорошното постановление на председателя на Министерския съвет на 

съвместните инициативи за по-добра защита на здравето и околната среда чрез 

подпомагане на по-бързото завършване на интервенциите във връзка с AIA и 

възстановяването; 

10. Призовава службите на Комисията в областта на антитръстовите правила да 

докладват относно графика и резултата от процедурата за установяване на 

евентуално господстващо положение на европейския пазар на стоманата на 

ArcelorMittal (досие № 8444)1 след придобиването на завода ILVA от съвместното 

предприятие AM InvestCO Italy, и съответно приканва италианските органи да 

разяснят дали и в каква степен по време на провеждането на тази процедура 

изпълнението на предвидените в новото интегрирано екологично разрешително 

интервенции може да бъде осъществено от извънредните управители, мандатът на 

които беше удължен; 

11.  Изразява съжаление, че независимо от липсата на споразумение с регион на 

Пулия, което действително спря процедурата за издаване на единно разрешително 

за проекта на ENI за промени в логистиката и съоръженията при съхранението на 

суров петрол от залежа Tempa Rossa, е изтекъл период от 13 месеца между 

инспекцията в рафинерията на ENI в Таранто през май 2016 г. и публикуването 

през юли 2017 г. на окончателния доклад на уебсайта на Министерството на 

околната среда; отбелязва, че това закъснение е показателно за недостатъчната и 

непрозрачна комуникация с обществеността от страна на националните, 

регионалните или местните органи, отговарящи за екологичните и здравните 

проверки във връзка с одобряването на важните документи, какъвто е 

окончателният доклад за безопасност за проекта „Tempa Rossa“; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8444 
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12.  Призовава службите на Комисията да предоставят подробно актуализиране на 

последните Съобщения до членовете на ЕП, изпратени на 28.2.2017 г. и 

30.6.2017 г., въз основа не само на липсващата информация и данни, както стана 

ясно при повече от едно обстоятелство от сравнението на версията за фактите, 

предоставена от една страна от вносителите на петициите и асоциациите на 

гражданите, и техническите и административните ръководители на ENI, от друга 

страна, и двете представени на изслушването от 19 юли, но също и на действията 

по събиране на доказателства и евентуалните мерки, като предупредителното 

писмо, изпратено на ENI на 5.7.2017 г.; 

13. Приветства възобновяването на преговорите с Arcelor Mittal по инициатива на 

италианското правителство за запазване на заетостта и адекватни равнища на 

заплащане на работещите както в завода ILVA, така и в спомагателните дейности, 

но настоятелно призовава страните да разрешат дилемата между работата, от една 

страна, и здравето и околната среда – от друга, като изготвят план за 

възстановяване на околната среда, който намалява и здравния риск, като този от 

плеврален тумор, предизвикан от произвеждания във фабриката азбест; 

14. Препоръчва на националните, регионалните и местните органи, както и на 

институциите на ЕС в секторите, в които се прилага принципът на субсидиарност, 

да вземат предвид не само най-иновативните и екологично съвместими 

промишлени технологии, разработени от Arcelor Mittal, за използване на 

предварително редуциран материал като суровина за стоманата, но и да 

подкрепят, стимулират и координират инициативи, насърчавани от асоциации на 

граждани, малки и средни предприятия и местни органи в областта на селския 

туризъм, традиционните морски занаяти, спорта и културата; за тази цел 

настоятелно призовава всички местни социално-икономически участници и 

регионални и местни власти да продължат да развиват традиционните за района 

професии, които са от съществено значение за да може Таранто да поеме по 

различен път, като се основава на своето хилядолетно минало, за да изгради 

собствено бъдеще, съсредоточено върху околната среда, здравето и качеството на 

живот, и очертано според нуждите на града и неговите жители; 

15.  Призовава да се обмисли насърчаването на допълнителен икономически модел, 

който се основава на цялостното производство и използване на енергия от 

възобновяеми източници, както и на адекватното подобряване на икономическата 

и производствена система в секторите на културата, туризма и селското 

стопанство в района на Таранто, който разполага с потенциал да осигури 

възстановяването на съществуващите равнища на заетост и да подобри социално-

икономическите, здравните и екологичните условия; 

16. Счита – като крайна мярка – че изключително тежките проблеми, които сериозно 

са увреждали здравето на гражданите и околната среда в продължение на много 

години, трябва да доведат до незабавно изоставяне на работещите в района на 

Таранто замърсяващи промишлени модели; подчертава, че възстановяването на 

околната среда трябва да бъде напълно завършено, и че промишленото 

преобразуване на съществуващите съоръжения трябва да започне незабавно чрез 

прилагането на икономически модел, който се съсредоточава върху 

производството и използването на енергия от възобновяеми източници и върху 
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насърчаването на секторите на културата, туризма, селското стопанство и 

хранителната промишленост в района на Таранто;  

17. Призовава за гарантиране на прилагането на предвидените от националното 

законодателство схеми за компенсации – без да се засягат правилата на 

вътрешното и европейското законодателство в областта на несъстоятелността за 

изплащането на свързаните с нея задължения – като обезщетение за вредите, 

претърпени от гражданите на Таранто и от работещите в заводите на ILVA и ENI, 

за икономическо покритие за хората с диагностицирани болести, както и за 

роднините им в случай на смърт; счита, че тази мярка би предоставила 

икономическа подкрепа за засегнатите лица, като същевременно би осигурила 

стимул за дружествата да намалят въздействието на своите дейности върху 

здравето, околната среда и сигурността; 
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