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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1428/2008, imressqa minn Daniela Caprino, ta’ nazzjonalità 
Taljana, f’isem il-Federazione Verdi Cosenza, dwar l-użu ta’ skart imiġġes 
ħafna fil-kostruzzjoni ta’ skejjel, toroq u parkeġġi fi Crotone, fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni għall-kampanja ‘Black Mountain’ li sabet li numru kbir ta’ 
siti fi Crotone, Capo Rizzuto u Cutro huma mniġġsa serjament. Skart tossiku u karċinoġeniku, 
li kellu jkun maħżun f’siti speċjali ta’ landfill, kien użat illegalment fil-bini ta’ toroq, skejjel u 
parkeġġi. Il-petizzjonant jikkunsidra li dan huwa diżastru ambjentali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009.

Il-kwistjonijiet li tqajmu mill-petizzjonant twieġbu mill-Kummissjoni taħt il-mistoqsijiet bil-
miktub, Nru E-5691/08 minn Roberto Fiore (NI) u P-5810/08 minn Beniamino Donnici 
(ALDE). 

Permezz tal-ittra tas-27 ta’ Frar 2009, l-awtoritajiet Taljani kompetenti bagħtu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni li ġejja:

 Fis-26 ta’ Settembru 2008, permezz ta’ Digriet tal-Kap tad-Dipartiment Reġjonali ta’
Calabria għall-Protezzjoni tas-Saħħa u l-Politika tas-Saħħa, twaqqaf grupp ta’ ħidma 
magħmul minn esperti maħtura mill-amministrazzjonijiet pubbliċi kkonċernati. Dan il-
grupp ingħata l-istruzzjonijiet biex jiġbor il-materjal disponibbli, ifassal u jniedi 
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stħarriġ epidemjoloġiku dwar il-popolazzjoni kkonċernata, ifassal miżuri urġenti biex 
jitnaqqas ir-rikju tal-esponiment tal-popolazzjoni, jagħmel enfasi fuq soluzzjonijiet 
għal persuni li diġà huma esposti, jidentifika miżuri urġenti biex possibbilment is-
sustanzi li jinħażnu ikunu sikuri, u jassisti lill-awtoritajiet fl-għoti ta’ informazzjoni 
lill-popolazzjoni;

 L-ewwel nett, il-grupp investiga l-possibilità li l-popolazzjoni tiġi esposta minħabba 
tniġġis tal-ilma ta’ taħt l-art, u talab lill-ARPACal biex twettaq investigazzjonijiet 
f’dak ir-rigward;

 Bi qbil mal-Membru tal-Eżekuttiv Reġjonali li r-responsabilità speċjali tiegħu hija l-
Ambjent, l-ARPACal imbagħad fasslet pjan preliminari għall-monitoraġġ tad-diversi 
żoni kkonċernati;

 Il-programm ta’ miżuri  u klassifikazzjoni inizjali huwa maqsum f’diversi partijiet kif 
jidher hawn: ġbir ta’ dokumentazzjoni teknika u dettalji ta’ investigazzjonijiet li saru 
iktar kmieni fiż-żoni kkonċernati u madwarhom; tfassil ta’ programm ta’ testijiet 
ibbażati fuq l-informazzjoni miksuba fl-ewwel fażi; miżuri li għandhom jiġu 
implimentati mill-iktar fis fir-rigward tal-identifikazzjoni u l-evalwazzjoni ta’ kemm 
hu kbir ir-riskju għall-ambjent;

 F’Ottubru u Novembru tal-2008, sabiex tidentifika l-preżenza possibbli ta’ sustanzi li 
jikkontaminaw bħal metalli tqal u sustanzi niġġiesa oħra li jiċċirkolaw fl-ambjent u li 
jistgħu jkunu ta’ perikolu għas-saħħa tal-bniedem, l-ARPACal ħadet kampjuni tal-
ħamrija miż-żoni kkonċernati, biex timmonitorja l-kwalità tal-arja u l-emissjonijiet fiż-
żona ta’ Crotone u wettqet analiżi tal-ilma;

 Kien possibbli li ssir stima tar-riskju assoluta permezz ta’ identifikazzjoni tal-livell ta’ 
riskju u l-limiti ta’ konċentrazzjoni, ibbażati fuq il-karatteristiċi tas-sors tat-tniġġis, l-
aġenti tat-tniġġis u l-persuni/postijiet affettwati. Is-sejbiet ġew inklużi f’rapport 
tekniku;

 Analiżi tad-dejta li nġabret f’Ottubru u Novembru 2008 twassal għal dawn il-
konklużjonijiet:

- il-konċentrazzjonijiet ta’ metalli fl-arja kienu taħt il-limiti massimi legali;

- il-kampjuni tal-ilma mill-muniċipalitajiet ta’ Crotone u Cutro, instabu fihom 
konċetrazzjonijiet, għall-parametri ttestjati, li huma taħt dawk permessi skont 
il-liġijiet applikabbli;

- fl-ebda kampjun tal-ilma u tat-trab, minn dawk li ttieħdu u li ġew sottomessi 
għal analiżi radjumetrika, ma nstabu sustanzi radjuattivi kif definiti mil-liġi;

- fid-dawl tar-riżultati li nkisbu, fiż-żoni li ġew investigati u sottomessi għal 
analiżi radjumetrika fil-post, ma nstabitx radjazzjoni jonizzanti li tissuġġerixxi 
li kien hemm żieda sostanzjali meta mqabbla mal-konċentrazzjonijiet li diġà 
kienu f’dawn iż-żoni.
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Fit-12 ta’ Ġunju 2009, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet kompetenti Taljani biex 
jaġġornawha dwar is-sitwazzjoni ta’ Crotone. 

Fit-13 ta’ Lulju 2009, l-awtoritajiet Taljani infurmaw lill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet ta’
rimedju li ġejjin:

 Fis-26 ta’ Settembru 2008, grupp ta’ ħidma twaqqaf biex janalizza materjal u 
jippjana investigazzjoni epidemjoloġika biex jiġu identifikati miżuri urġenti għat-
tnaqqis tar-riskju ta’ esponiment tal-popolazzjoni;

 Fit-13 ta’ Mejju 2009, inħarġet ordni tal-Qorti biex jittieħdu l-24 sit affettwati.  L-
Awtorità Provinċjali ta’ Crotone ħarġet ordni lill-partijiet li nstabu responsabbli 
għall-kontaminazzjoni biex jibdew proċeduri tekniċi/amministrattivi għas-sigurtà u 
t-tindif tal-24 sit;

 F’ċerti każijiet, bħall-iskola ta’ San Francesco, diġà ttieħdu miżuri urġenti e.ż. 
tneħħija ta’ skart, tqegħid ta’ materjal li jissiġġilla fil-qiegħ (HPDE) u materjal inert 
fuq.      

Konklużjonijiet

Billi tiġi kkunsidrata l-iktar informazzjoni reċenti, il-Kummissjoni tifhem li kemm is-sistema 
Taljana tal-Qrati u kemm l-awtoritajiet kompetenti ħadu miżuri biex jirrimedjaw is-sitwazzjoni u 
jimminimizzaw l-effetti tal-kontaminazzjoni minħabba skart tossiku fi Crotone. 


