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Ref.: Petiţia nr. 0276/2008, adresată de Roberto Giurastante, de cetăţenie italiană, 
în numele Greenaction Transnational, privind poluarea produsă de un sit de 
evacuare a deşeurilor toxice din staţiunea Trieste din Barcola (Italia)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea cu privire la poluarea provocată de un sit de evacuare a 
deşeurilor din Barcola, în apropierea staţiunii Trieste, şi care este produsă de diverse 
substanţe, inclusiv cenuşă provenită de la crematoriu şi care conţine dioxină. Situl de evacuare 
a deşeurilor este situat în apropierea mării şi a unei zone de scăldat foarte populate. 
Petiţionarul a depus o plângere oficială cu privire la pericolul de poluare. Cu toate acestea, 
cercetarea penală s-a încheiat în 2007 şi nu au fost luate măsuri de protecţie, în ciuda faptului 
că autorităţile au recunoscut pericolul existent. Cazul a fost retransmis autorităţilor 
administrative. Petiţionarul susţine că nu poate avea acces la documentele care indică gradul 
de poluare, afirmând că are acest drept în temeiul Convenţiei de la Aarhus. De asemenea, 
acesta susţine că autorităţile italiene au încălcat legislaţia europeană şi, în consecinţă, solicită 
intervenţia Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 octombrie 2008

Potrivit afirmaţiilor făcute de către petiţionar, Comisia înţelege că situl de evacuare în cauză 
din Barcola primeşte deşeuri periculoase netratate în prealabil, cauzând astfel potenţiale efecte 
negative asupra mediului şi sănătăţii umane.
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Scopul Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri1 este de a prevedea măsuri care 
vor preveni sau reduce, pe cât posibil, efectele negative asupra mediului, precum şi orice risc 
pentru sănătatea umană care ar putea rezulta din depozitele de deşeuri.

Reiese din petiţie că depozitul din Barcola era deja funcţional în momentul în care a intrat în 
vigoare Directiva privind depozitele de deşeuri. Articolul 14 din directivă stipulează că statele 
membre iau măsuri pentru ca depozitele de deşeuri cărora li s-a acordat un permis sau care 
erau deja funcţionale în momentul transpunerii Directivei privind depozitele de deşeuri – 16 
iulie 2001 – nu pot continua să funcţioneze decât dacă este realizat un plan de amenajare a 
spaţiului pentru a respecta cerinţele Directivei privind depozitele de deşeuri (cu excepţia 
cerinţelor legate de locaţia sitului). Planul de amenajare a spaţiului trebuie să fie finalizat până 
la data de 16 iulie 2009. 

În cazul în care deşeurile evacuate în Barcola au caracter periculos, situl de depozitare va 
trebui să respecte cerinţele specifice stabilite în anexa I la Directiva privind depozitele de 
deşeuri.

Articolul 6 alineatul (a) din Directiva privind depozitele de deşeuri prevede că doar deşeurile 
care au fost tratate trebuie depozitate. Mai mult, Decizia 2003/33/CE2 a Consiliului prevede 
criterii şi proceduri pentru acceptarea deşeurilor în depozite în conformitate cu principiile 
stabilite în anexa II la Directiva privind depozitele de deşeuri.

Concluzii

Pentru a clarifica afirmaţiile făcute de petiţionar, Comisia va solicita avizul autorităţilor 
italiene competente.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Problema privind gestionarea deşeurilor

În temeiul articolului 4 din Directiva cadru privind deşeurile3, statele membre trebuie să ia 
toate măsurile necesare pentru a garanta recuperarea sau evacuarea deşeurilor fără a pune în 
pericol sănătatea umană şi în special fără a reprezenta, inter alia, un risc pentru apă, aer sau 
sol, sau pentru plante sau animale. Mai mult, statele membre trebuie să se asigure de 
interzicerea abandonării, descărcării sau evacuării necontrolate a deşeurilor. 

În scrisoarea din 21 noiembrie 2008, Italia a răspuns întrebărilor Comisiei cu privire la acest 
caz afirmând că procedura de reabilitare a sitului închis de evacuare a deşeurilor (închis încă 
din 31 mai 1983) este încă în desfăşurare şi că analiza de risc care trebuie efectuată de către 
partea responsabilă va indica dacă şi ce acţiuni se pot dovedi necesare pe viitor.

                                               
1 JO L 182, 16.7.1999, p. 1.
2 JO L 11, 16.1.2003, p.27. 
3 Directiva Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deşeurile, JO L 114, 27.4.2006, p. 
9.
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Vechiul sit de evacuare a deşeurilor este folosit pentru a depozita deşeuri inerte şi cenuşă 
provenită de la vechiul crematoriu al oraşului. În 2005, Autoritatea portuară a staţiunii Trieste, 
în jurisdicţia căreia se află zona sitului, a demarat, din proprie iniţiativă, procedurile pentru a 
reabilita siturile contaminate. În acest scop, au fost efectuate investigaţii de către laboratoare 
private şi mai apoi repetate de un laborator public - ARPA, inclusiv eşantioane de sol, ape 
subterane, sediment marin, apă marină de suprafaţă şi aer. 

Conform rezultatelor preliminare furnizate de ARPA:

1. Nu a fost identificată nicio problemă în ceea ce priveşte dioxinele conţinute de sol sau 
de praful din aer;

2. O parte din cenuşa rezultată din incinerare a fost expusă; 
3. Nu a fost găsită nicio urmă de azbest; 
4. Stratul de pământ în contact cu masa de deşeuri a fost afectat la valori care depăşesc 

limitele de contaminare admise;
5. Nu a fost înregistrată nicio valoare care să depăşească limitele de contaminare pentru 

apele subterane;
6. Apele marine nu au arătat niciun semn că ar fi compromise;
7. Sedimentul marin este complex deoarece este influenţat de activitatea Portului Trieste 

din vecinătate şi de traficul marin, motiv pentru care autorităţile cred că acest aspect 
trebuie să fie studiat mai în detaliu.

Având în vedere cele de mai sus, autorităţile competente au luat măsurile urgente adecvate 
pentru a asigura siguranţa sitului. De exemplu, problema amintită la punctul (2) de mai sus s-a 
remediat prin prevederea unui strat de 30-50 cm din aşchii pentru a împiedica eroziunea 
eoliană şi împrăştierea în atmosferă a deşeurilor. De asemenea, construcţii noi pentru sporturi 
acvatice au primit aprobare în zonele din jurul terasamentului care acoperă depozitul de 
deşeuri, prin turnarea unui strat de asfalt. În sfârşit, primăria din Trieste a emis un ordin care 
interzice excavările de orice parte a terasamentului.

Problema privind Convenţia de la Aarhus 

Petiţionarul precizează că nu a putut avea acces la dosarul instrumentării penale efectuate de 
procurorul oraşului Trieste, care cuprinde o expertiză a sitului de la Barcola. Acesta consideră 
că un asemenea refuz vine în contradicţie cu Convenţia de la Aarhus privind accesul la 
informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de 
mediu1.

Reiese în mod clar din petiţie că dosarul se referă la o instrumentare în materie penală. 
Convenţia de la Aarhus se referă, între altele, la accesul publicului la informaţii privind 
mediul deţinute de autorităţi publice în sensul convenţiei. Or, articolul 2 alineatul (2) al 
                                               
1 Decizia Consiliului din 17 februarie 2005 (2005/370/CE) privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, 

a Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la 
justiţie în probleme de mediu, publicată în JO L 124 din 17.5.5, p. 1. Comunitatea Europeană este semnatară a 
convenţiei de la Aarhus din 17.5.5.
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convenţiei precizează că „Prezenta definiţie nu include organele şi instituţiile care acţionează 
în cadrul exercitării puterilor judiciare sau legislative”.

Directiva 2003/4/CE1 a adaptat legislaţia comunitară pentru a o face pe deplin compatibilă cu 
această convenţie. În articolul 2, alineatul (2) al acesteia, se defineşte autoritatea publică în 
sensul directivei, adăugându-se că „Statele membre pot prevedea că prezenta definiţie nu 
include organele sau instituţiile care acţionează în cadrul exercitării puterilor judiciare sau 
legislative”. Această prevedere este întru totul conformă cu convenţia.

Reiese din petiţie că autorităţile judiciare pot în mod legitim să refuze accesul la informaţii, 
care constituie informaţii privind mediul în sensul convenţiei, conţinute de dosare ca acela 
menţionat în petiţie.

Concluzii

Comisia înţelege că procedurile de reabilitare sunt încă în desfăşurare şi se aşteaptă ca analiza 
de risc să fie finalizată de partea responsabilă şi mai ales ca problemele de la punctele (4) şi 
(7) de mai sus să fie abordate în mod adecvat şi spre satisfacţia autorităţilor competente. 
Comisia va solicita o situaţie la zi a acestui caz de la autorităţile italiene competente la 
momentul potrivit şi va raporta Comisiei pentru petiţii în consecinţă.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Rezultatele investigaţiilor efectuate de laboratoare private şi ulterior repetate de un laborator 
public – ARPA – au fost deja incluse în comunicarea anterioară a Comisiei din 20 februarie 
2009 (a se vedea punctele 1-7).

Într-o scrisoare ulterioară, din 3 iulie 2009, Comisia a solicitat clarificări şi observaţii din 
partea autorităţilor italiene cu privire la punctele 4 şi 7 de mai sus, în legătură cu depozitele de 
deșeuri şi sedimentele. 

La 6 august 2009, Italia a transmis următoarele răspunsuri:

Punctul 4 („Stratul de pământ în contact cu masa de deşeuri a fost afectat la valori care 
depăşesc limitele de contaminare admise”): Conform documentului de caracterizare sumară 
adoptat de regiunea Friuli Venezia Giulia, se pare că agenţii poluanţi se limitează la zona 
terasamentului Barcola, în prezent neexistând sau existând foarte puţine deversări care
afectează zonele exterioare sau persoanele din zonă ori din zonele marine din apropierea 
terasamentului.

În orice caz, Autoritatea portuară din Trieste a finalizat lucrările de stabilizare din zonă, 

                                               
1 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului 

la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, publicată în JO L 41 din 
14.2.3, p. 26.
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eliminând orice posibilitate de transportare a dioxinelor de către vânt şi de contact dermic cu 
persoanele şi/sau de contaminare a mediului. Acest lucru s-a realizat prin acoperirea
aflorimentelor cu straturi de pietriş sau prin asfaltare.

Punctul 7 („Sedimentul marin este complex deoarece este influenţat de activitatea Portului 
Trieste din vecinătate şi de traficul marin, motiv pentru care autorităţile cred că acest aspect 
trebuie să fie studiat mai în detaliu”): Autoritatea portuară din Trieste a finalizat planul de 
caracterizare a regiunii maritime din afara depozitului de deşeuri. Acest plan include 31 de 
analize în profunzime, pentru căutarea de metale, PCB, PAH, TBT, azbest etc., precum şi 
efectuarea de teste toxicologice şi măsurători de bioacumulare asupra organismelor bivalve 
din zona aflată în afara depozitului de deşeuri. Rezultatele indică faptul că solubilitatea redusă 
în apă a dioxinelor şi absenţa lor din particulele din atmosferă limitează propagarea acestora 
de pe uscat în mare. În plus, valorile concentraţiilor de dioxină din sedimente sunt mult mai 
mici (de sute de ori) decât cele găsite pe uscat.

Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, Comisia consideră că autorităţile competente au luat 
măsuri în vederea remedierii situaţiei de la depozitul de deşeuri din Barcola. Prin urmare, 
Comisia nu poate identifica nicio posibilă încălcare a legislaţiei comunitare privind deşeurile 
în acest caz.


