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Commissie verzoekschriften

17.12.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1428/2008, ingediend door Daniela Caprino (Italiaanse 
nationaliteit), namens de Federazione Verdi Cosenza, over het gebruik van 
sterk vervuild afval voor de bouw van scholen, wegen en parkeerplaatsen in 
Crotone in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt melding van de operatie "Black Mountains" waarbij werd vastgesteld dat 
een groot aantal terreinen in Crotone, Capo Rizzuto en Cutro zeer ernstig is vervuild. Giftig 
en kankerverwekkend afval dat op speciale afvalstortplaatsen zou moeten worden 
opgeborgen, is op illegale wijze gebruikt bij de bouw van wegen, scholen en parkeerplaatsen. 
Volgens indienster is er sprake van een milieuramp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009.

De zaken die indienster aan de orde stelt, zijn door de Commissie behandeld in haar antwoord 
op de schriftelijke vragen E-5691/08 van Roberto Fiore (NI) en P-5810/08 van Beniamino 
Donnici (ALDE).

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben de Commissie op 27 februari 2009 een schrijven 
doen toekomen met de volgende informatie:

 Op 26 september 2008 is per decreet van het hoofd van de regionale afdeling voor 
gezondheidsbescherming en gezondheidsbeleid van Calabrië een taskforce opgericht, 



PE431.117v01-00 2/3 CM\800282NL.doc

NL

bestaande uit deskundigen die werden aangewezen door de betrokken overheden. De 
taskforce moest het beschikbare materiaal verzamelen, een epidemiologisch onderzoek van 
de bevolking in het gebied opzetten en uitvoeren, spoedmaatregelen opstellen om het 
blootstellingsrisico voor de bevolking te verminderen, wijzen op oplossingen voor mensen 
die al waren blootgesteld, spoedmaatregelen vaststellen voor het zo mogelijk onschadelijk 
maken van de opgeslagen stoffen, en de autoriteiten ondersteunen bij het voorlichten van 
de bevolking;

 De taskforce bekeek allereerst de mogelijkheid dat de bevolking als gevolg van vervuild 
grondwater was blootgesteld en belastte Arpacal, het regionaal milieuagentschap van 
Calabrië, met een onderzoek;

 In overleg met het voor milieuzaken verantwoordelijke lid van het regionaal bestuur stelde
Arpacal vervolgens een voorlopig plan op voor het controleren van de diverse betreffende 
gebieden;

 Het programma van maatregelen en voorlopige indeling bestaat uit verschillende fasen en 
omvat het volgende: het verzamelen van technische documentatie en gegevens van eerdere 
onderzoeken in en rond de gebieden in kwestie; het opstellen van een serie tests op basis 
van de informatie die in de eerste fase is verkregen; onmiddellijk uit te voeren maatregelen 
in verband met het vaststellen en beoordelen van de omvang van het risico voor het milieu;

 In oktober en november 2008 heeft Arpacal bodemmonsters genomen, de luchtkwaliteit en 
emissies in de omgeving van Crotone nauwkeurig gemeten en watermonsters 
geanalyseerd. Doel hiervan was vast te stellen of er verontreinigende stoffen, zoals zware 
metalen, in het milieu terecht waren gekomen die schadelijk kunnen zijn voor de 
menselijke gezondheid;

 Voor de definitieve risicobeoordeling werd uitgegaan van een risiconiveau en 
grenswaarden op basis van de kenmerken van de verontreinigingsbron, de vectoren en de 
mensen/locaties die aan verontreiniging waren blootgesteld. De bevindingen werden 
opgenomen in een technisch rapport;

 Een analyse van de gegevens die in oktober en november 2008 zijn verzameld, leidt tot de 
volgende conclusies:

- de metaalconcentraties in de lucht waren lager dan de wettelijk toegestane 
maximumwaarden;

- in watermonsters die in de gemeenten Crotone en Cutro genomen waren, werden voor 
de onderzochte parameters concentraties aangetoond die lager waren dan de wettelijk 
toegestane maximumwaarden;

- geen van de water- en stofmonsters die aan een radiometrische analyse werden 
onderworpen bleek radioactieve stoffen volgens de wettelijke definitie te bevatten;

- inspecties en radiometrische analyses ter plaatse wezen niet uit dat er in de betreffende 
gebieden sprake was van ioniserende straling die op een substantiële stijging ten 
opzichte van achtergrondniveaus zou wijzen.



CM\800282NL.doc 3/3 PE431.117v01-00

NL

Op12 juni 2009 verzocht de Commissie de bevoegde Italiaanse autoriteiten om een update 
van de situatie in Crotone. 

Op 13 juli 2009 brachten de Italiaanse autoriteiten de Commissie op de hoogte van de 
volgende herstelmaatregelen:

 Op 26 september 2008 is een taskforce opgericht om materiaal te analyseren en een 
epidemiologisch onderzoek op touw te zetten om spoedmaatregelen vast te stellen 
waarmee het risico van blootstelling van de bevolking zou worden verminderd;

 Op 13 mei 2009 werd een gerechtelijk bevel uitgevaardigd om beslag te leggen op de 24 
verontreinigde terreinen. De provinciale overheid van Crotone heeft de partijen die 
verantwoordelijk worden gehouden voor de verontreiniging opgedragen de 
technische/administratieve procedures in gang te zetten voor het veilig maken en 
schoonmaken van de 24 terreinen;

 In bepaalde gevallen, zoals de school van San Francesco, zijn reeds spoedmaatregelen 
uitgevoerd, bijvoorbeeld de verwijdering van afval, het afdichten van de bodem met behulp 
van high-density polyethyleen (HDPE) en het plaatsen van inert materiaal op de 
bovenlaag.

Conclusies

Uit de meest recente informatie maakt de Commissie op dat zowel het Italiaanse rechtssysteem 
als de bevoegde autoriteiten stappen hebben ondernomen om de situatie te verhelpen en de 
verontreinigingseffecten als gevolg van giftig afval in Crotone tot een minimum te beperken. 


