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LL’’ééqquuiippee  ddii  llaavvoorroo  cchhee  ccuurraa  llee  pprroobblleemmaattiicchhee  iinneerreennttii  aall  ppeerrssoonnaallee  ddii  BBoorrddoo  
ddeellllaa  FFAASSTT  FFeerrrrooVViiee,,  rriiuunniittaassii  aa  RRoommaa  iill  dduuee  FFeebbbbrraaiioo  uu..ss..,,  ddooppoo  uunnaa  
ddiissccuussssiioonnee  aapppprrooffoonnddiittaa,,  rriittiieennee  ooppppoorrttuunnoo  sseennssiibbiilliizzzzaarree  llaa  SSeeggrreetteerriiaa  
NNaazziioonnaallee  ee  llee  ssttrruuttttuurree  tteerrrriittoorriiaallii,,  aallllaa  mmaassssiimmaa  aatttteennzziioonnee  vveerrssoo  ii  sseegguueennttii  
tteemmii,,  cchhee,,  aa  ssuuoo  aavvvviissoo,,  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ppaarrttiiccoollaarree  ccrriittiicciittàà  ppeerr  iill  sseettttoorree  ee  cchhee  
qquuiinnddii,,  ssoonnoo  aarrggoommeennttii  ddaa  aaffffrroonnttaarree  ee  rriissoollvveerree  iinn  vviiaa  pprreeffeerreennzziiaallee,,  nneeggllii  
iiddoonneeii  ccoonnffrroonnttii  cchhee  llaa  FFAASSTT  FFeerrrrooVViiee  hhaa  ccoonn  TTrreenniittaalliiaa  ee  llee  ssuuee  DDiivviissiioonnii  
TTrraassppoorrttoo,,  aa  ttuuttttii  ii  lliivveellllii..  

  AArrrreessttaarree  ll’’iinneessoorraabbiillee  ddeeccaaddiimmeennttoo  ddeellllaa  lliinneeaa  qquuaalliittàà,,  sseemmpprree  ppiiùù  
ppiieeggaattaa  aallllee  nneecceessssiittàà  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee..  IInnffaattttii,,  iinnvveeccee  ddii  aassssiiccuurraarree  uunnaa  
ffoorrmmaazziioonnee  ppuunnttuuaallee  ee  ccoossttaannttee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddii  bboorrddoo,,  qquueessttoo  sseettttoorree  
ssttrraatteeggiiccoo  ppeerr  qquuaallssiiaassii  SSoocciieettàà  ddii  TTrraassppoorrttoo,,  ttrroovvaa  ttrrooppppoo  ssppeessssoo  
rreeaalliizzzzaazziioonnee  nneellll’’uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprroopprrii  qquuaaddrrii,,  iinn  ssttrruummeennttii  ddii  
ppuunnggoolloo,,  ccoonnttrroolllloo  ee  mmiinnaacccciiaa  ddeell  PPddBB,,  aall  ffiinnee  ddii  ssppiinnggeerrlloo  oollttrree  ii  lliimmiittii  
sseeggnnaattii  ddaallllee  nnoorrmmee  ccoonnttrraattttuuaallii  oo  ddeell  bbuuoonn  sseennssoo,,  ppeerr  ssooddddiissffaarree  llee  
iinnaappppaaggaabbiillii  nneecceessssiittàà  ddii  uunnaa  pprroodduuzziioonnee  ttrrooppppee  vvoollttee  
ssoopprraaddiimmeennssiioonnaattaa;;  qquuaannddoo  nnoonn  ssoonnoo  aaddoopprraattii  iinn  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeelllloo  
sstteessssoo  ppeerrssoonnaallee  ddii  bboorrddoo..  

  MMooddiiffiiccaarree  ii  tteemmppii  aacccceessssoorrii  ffoorrffeettiizzzzaattii  rreellaattiivvii  aallllaa  vviissiittaa  mmaatteerriiaallee  
pprriimmaa  ddeellllaa  ppaarrtteennzzaa  ddeell  ttrreennoo,,  vviinnccoollaannddoollii  aall  nnuummeerroo  ddii  ccaarrrroozzzzee  
aaffffiiddaattee..  IInnffaattttii,,  nnoonn  ssii  rriittiieennee  ppllaauussiibbiillee  cchhee  qquueessttoo  nnuummeerroo  aauummeennttii  aa  
ooggnnii  mmooddiiffiiccaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddeeffiinniittaa  ttrraa  llee  ppaarrttii,,  llee  ooppeerraazziioonnii  ddaa  ccoommppiieerree  
ccoonnttiinnuuaannoo  aa  eesssseerree  sseemmpprree  llee  sstteessssee,,  qquuaannddoo  nnoonn  ssuubbiissccoonnoo  iinntteeggrraazziioonnii,,  
mmeennttrree  ii  tteemmppii  aasssseeggnnaattii  rriimmaannggoonnoo  iinnvvaarriiaattii  ee  rreellaattiivvii  aall  ttiippoo  ddii  
ccoonnvvoogglliioo  ddaa  ssccoorrttaarree..  

  IInntteerrvveenniirree  nneell  mmeerriittoo  ddii  uunn’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  vveennddiittaa  aa  tteerrrraa,,  ttrrooppppoo  
ssppeessssoo  aapppprroossssiimmaattiivvaa  eedd  eetteerrooggeenneeaa,,  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaa  eennoorrmmii  ddiiffeettttii  ddii  
ccoommuunniiccaazziioonnee  ssiiaa  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  qquuaalliittàà,,  ssiiaa  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  tteemmppeessttiivviittàà..  
UUnn  ffaattttoorree  cchhee  ccoommppoorrttaa  eennoorrmmii  ddiiffffiiccoollttàà  iinn  mmeerriittoo  aallll’’eesseennzziioonnee  aa  
bboorrddoo  ttrreennoo,,  iinn  qquuaannttoo,,  aannddaannddoossii  aa  ssoommmmaarree  aaii  ddiivveerrssii  ssoovvrraapppprreezzzzii  
aallll’’uuooppoo  pprreevviissttii  ddaallllee  vvaarriiee  DDiirreezziioonnii  RReeggiioonnaallee,,  ccrreeaannoo  uunnaa  
ddiiffffeerreennzzaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  ccoonnssiiddeerreevvoollee  nneellllaa  cciiffrraa  ddaa  rriissccuuootteerree  ddaaii  
vvaarrii  cclliieennttii,,  sspprroovvvviissttii  ddii  ttiittoolloo  ddii  vviiaaggggiioo,,  pprreesseennttii  ssuulllloo  sstteessssoo  
ccoonnvvoogglliioo..    
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  MMiigglliioorraarree  sseennssiibbiillmmeennttee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell  ppeerrssoonnaallee,,  sseemmpprree  ppiiùù  eessppoossttoo  
aadd  aaggggrreessssiioonnii  ddaa  ppaarrttee  ddii  uunnaa  cclliieenntteellaa  aabbiittuuaallmmeennttee  sspprroovvvviissttaa  ddii  ttiittoolloo  
ddii  vviiaaggggiioo,,  ddaa  ttrrooppppoo  tteemmppoo  aabbiittuuaattaa  aa  nnoonn  ssuubbiirree  ccoonnttrroollllii  dd’’aallccuunn  ttiippoo  ee  
sseemmpprree  ppiiùù  ffrreeqquueenntteemmeennttee  eessaassppeerraattaa  ppeerr  llee  ccoonnddiizziioonnii  iiggiieenniicchhee  ddeell  
mmaatteerriiaallee  oo  ddaall  rriippeetteerrssii  ggiioorrnnaalliieerroo  ddeeii  rriittaarrddii  iinn  aarrrriivvoo..  SSoonnoo  
ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  uunnaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  llaavvoorroo  ooggggeettttiivvaammeennttee  ddiiffffiicciillee  cchhee  
ttrraassffoorrmmaannoo  ffrreeqquueenntteemmeennttee  iill  PPddBB  iinn  uunn  ccaapprroo  eessppiiaattoorriioo,,  ttaannttoo  ppiiùù  
ffaacciillee  dd’’aaffffrroonnttaarree  ppeerr  ll’’aaggggrreessssoorree,,  qquuaannttoo  ppiiùù  rriissuullttii  eesssseerree  ssoolloo  ee  
iimmppoossssiibbiilliittaattoo  aa  ddiiffeennddeerrssii..  

  IInn  qquueesstt’’aammbbiittoo,,  ccooddiiffiiccaarree  iinn  mmaanniieerraa  cchhiiaarraa,,  uunniiffoorrmmee  eedd  eeffffiiccaaccee  ii  
rraappppoorrttii  ccoonn  llaa  PPoolliizziiaa  FFeerrrroovviiaarriiaa,,  ddeeffiinneennddoonnee  ggllii  aammbbiittii,,  llee  mmooddaalliittàà  ee  
llee  tteemmppiissttiicchhee  dd’’iinntteerrvveennttoo,,  eelleemmeennttii  cchhee  aappppaaiioonnoo  eessttrreemmaammeennttee  
ddiissoommooggeenneeii  ttrraa  llee  ddiivveerrssee  ssoottttoosseezziioonnii  ee,,  aaddddiirriittttuurraa,,  ttrraa  ii  vvaarrii  ppoossttii  
PPoollffeerr..  IInnffiinnee,,  sseemmpprree  iinn  mmeerriittoo  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell  ppeerrssoonnaallee,,  ffuuggaarree  llee  
mmoolltteepplliiccii  ppeerrpplleessssiittàà  cchhee  ooffffuussccaannoo  ““PPrrootteezziioonnee  AAzziieennddaallee””  ssiinn  ddaallllaa  ssuuaa  
nnaasscciittaa,,  aammmmaannttaattaa  ddaa  uunn  aalloonnee  ddii  aammbbiigguuiittàà  cchhee,,  ccoonn  iill  rriiccoorrssoo  aallll’’ooppeerraa,,  
aavvvveennuuttoo  uullttiimmaammeennttee,,  ddii  eexx  CCoonnttrroolllloorrii  VViiaaggggiiaannttii,,  èè  sseemmbbrraattaa  eesssseerree  
nnuullll’’aallttrroo  cchhee  uunn’’uulltteerriioorree  vveessssaazziioonnee  ppeerr  iill  PPddBB..  

  CCoommbbaatttteerree  ll’’aabbuussoo  ddeellll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  ddii  
ssccoorrttaa  aall  lliimmiittee  ddeellllee  1100  oorree  ggiioorrnnaalliieerree,,  ppeerrppeettrraattoo  ssiiaa  ddaaii  ttuurrnniissttii,,  ssiiaa  
ddaaii  ddiissttrriibbuuttoorrii..  II  pprriimmii  ccoonn  ll’’eevviiddeennttee  iinntteennttoo  ddii  ccoommppaattttaarree  ii  ttuurrnnii  aall  
ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirrssii  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  mmeetttteerree  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee  
iinntteerrvvaallllii  ddaa  ffaarr  llaavvoorraarree  iinn  ssttrraaoorrddiinnaarriioo,,  ii  sseeccoonnddii  ppeerr  uuttiilliizzzzaarree  llee  
ccoolloonnnnee  ddii  ssccoorrttaa  eessiisstteennttii  nneeii  ttuurrnnii,,  ppeerr  ssffoonnddaarree  iinnddeebbiittaammeennttee  iill  lliimmiittee  
mmeeddiioo  ddii  llaavvoorroo  sseettttiimmaannaallee,,  ffoorrttii  ddeellllaa  ccaassiissttiiccaa  vveerraammeennttee  rriissiiccaattaa  ddii  
ccaassii  iinn  ccuuii  iill  ppeerrssoonnaallee  nnee  pprreetteennddee  iill  lleeggiittttiimmoo  rreeccuuppeerroo..  

  EElliimmiinnaarree  llee  ddiiffffoorrmmiittàà  ssoossttaannzziiaallii  eessiisstteennttii  ttrraa  llee  vvaarriiee  ddiirreezziioonnii  ddeell  
ttrraassppoorrttoo  rreeggiioonnaallee,,  ppeerr  qquuaannttoo  aattttiieennee  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  ddeell  
ppeerrssoonnaallee  ddii  ssccoorrttaa,,  llee  qquuaallii  iinnvveessttoonnoo,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  aanncchhee  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  
llaa  ttrraassmmiissssiioonnee  ddeeii  ddaattii  iinneerreennttii  aallll’’iinnssoorrggeerree  ddii  ddiisssseerrvviizzii  dd’’oorrddiinnee  
tteeccnniiccoo  oo  nnoorrmmaattiivvoo..  

  CCoonnttrraassttaarree  llaa  nnuuoovvaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddii  BBoorrddoo,,  mmeessssaa  iinn  aattttoo  
iinn  mmaanniieerraa  uunniillaatteerraallee  ddaallllaa  DDiivviissiioonnee  PPaasssseeggggeerrii  NN//II,,  pprreemmiiaannddoo  iill  PPddBB,,  
nneellll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ttuurrnnii,,  ssuullllaa  bbaassee  ddii  vvaalluuttaazziioonnii  ssooggggeettttiivvee  ssppeessssoo  
vviinnccoollaattee  aallllaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddiimmoossttrraattaa  ddaall  ccoolllleeggaa,,  aa  ppiieeggaarrssii  aallllee  
nneecceessssiittàà  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee,,  aaggggiirraannddoo  iill  rriissppeettttoo  ddeeii  ddiirriittttii  rriiccoonnoosscciiuuttii  
ddaallllaa  SSoocciieettàà  nneellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ssiinnddaaccaallee  ee  ddaallllee  lleeggggii  ddeelllloo  ssttaattoo;;  
eevviittaarree  cchhee  ssii  pprrooppaagghhii  aallll’’eesstteerrnnoo  ddeellllaa  DDiivviissiioonnee  ssuuddddeettttaa..  

  NNeellll’’aammbbiittoo  ddeelllloo  sstteessssoo  pprroocceessssoo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo,,  oosstteeggggiiaarree  uunnaa  
ttuurrnnaazziioonnee  ddiivviissaa,,  oollttrree  cchhee  ppeerr  lliinneeaa  ddii  pprroodduuzziioonnee,,  aanncchhee  ppeerr  pprrooffiilloo  
pprrooffeessssiioonnaallee,,  uunn  pprrooggeettttoo  ddiimmoossttrraattoossii  ffaalllliimmeennttaarree,,  ssiinn  ddaall  mmoommeennttoo  
ddeellllaa  mmeessssaa  iinn  ooppeerraa,,  ggrraazziiee  aallllaa  ssuuaa  ppiiùù  aassssoolluuttaa  ppeerrmmeeaabbiilliittàà,,  cchhee,,  
ddiivveennttaattoo  uunnaa  mmeerraa  ooppeerraazziioonnee  ddii  ffaacccciiaattaa,,  hhaa  ppeerròò  ddiissccrriimmiinnaattoo  iill  
ppeerrssoonnaallee  èè  iinnnnaallzzaattoo  iill  ccoossttoo  ddeell  llaavvoorroo..  


	         SEGRETERIA NAZIONALE

