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Komisja Petycji

17.12.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1428/2008, którą złożyła Daniela Caprino (Włochy) w imieniu 
Federazione Verdi Cosenza, w sprawie wykorzystywania wysoce 
zanieczyszczonych odpadów przy budowie szkół, dróg i parkingów
w Crotone we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca uwagę na kampanię „Czarna Góra”, w ramach której ustalono, że
w Crotone, Capo Rizzuto i Cutro liczne miejsca są bardzo zanieczyszczone. Toksyczne
i kancerogenne odpady, które powinno się składować na specjalnych wysypiskach, były 
nielegalnie wykorzystywane przy budowie dróg, szkół i parkingów. Składająca petycję uważa 
to za katastrofę środowiskową.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Komisja odpowiedziała na sprawy poruszone przez składającą petycję w ramach odpowiedzi 
na pytania pisemne: E-5691/08 skierowane przez Roberto Fiorego (NI) i P-5810/08 
skierowane przez Beniamino Donniciego (ALDE).

W piśmie z dnia 27 lutego 2009 r. właściwe władze Włoch przekazały Komisji następujące 
informacje:

 Dnia 26 września 2008 r. na mocy dekretu szefa Regionalnego Departamentu Ochrony 
Zdrowia i Polityki Zdrowotnej w Kalabrii utworzono grupę zadaniową złożoną
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z ekspertów powołanych przez właściwe organy administracji publicznej. Zadanie 
grupy miało polegać na: zgromadzeniu dostępnych materiałów, zaprojektowaniu
i przeprowadzeniu badania epidemiologicznego w przedmiotowej populacji, pilnym 
zaplanowaniu działań mających na celu zmniejszenie ryzyka dla populacji, 
uruchomieniu rozwiązań dla osób narażonych na to ryzyko, wskazaniu pilnych działań
mających na celu ewentualne unieszkodliwienie składowanych substancji oraz na 
pomaganiu władzom w zakresie informowania społeczeństwa.

 Przede wszystkim grupa zadaniowa zbadała możliwość narażenia populacji na 
szkodliwe oddziaływania wskutek zanieczyszczenia wód gruntowych i poinstruowała 
ARPACal, aby przeprowadził właściwe dochodzenia.

 Następnie ARPACal w porozumieniu z członkiem regionalnego organu 
wykonawczego odpowiedzialnego za środowisko naturalne opracował wstępny plan 
monitorowania różnych przedmiotowych obszarów.

 Program działań i wstępna klasyfikacja przedstawiają się z grubsza następująco: 
gromadzenie dokumentacji technicznej i szczegółów wcześniejszych dochodzeń na 
przedmiotowych obszarach i wokół nich, stworzenie programu badań opartych na 
informacjach uzyskanych w pierwszym etapie, środki mające zostać natychmiast 
wdrożone w celu zidentyfikowania i oceny wielkości zagrożenia dla środowiska 
naturalnego.

 W październiku i listopadzie 2008 r. w celu wykrycia ewentualnej obecności takich 
zanieczyszczeń, jak metale ciężkie i inne szkodliwe substancje uwolnione do 
środowiska naturalnego i mogące zagrażać zdrowiu ludzi, ARPACal pobrał próbki 
gleby z przedmiotowych obszarów, bacznie monitorował jakość powietrza i emisje na 
obszarze Crotone oraz przeprowadził badania wody.

 Całkowitej oceny ryzyka dokonano dzięki określeniu poziomu zagrożenia
i dopuszczalnych stężeń na podstawie cech źródła zanieczyszczenia, wektorów
i zagrożonych ludzi/miejsc. Wnioski zawarto w raporcie technicznym.

 Analiza danych zgromadzonych w październiku i listopadzie 2008 r. prowadzi do 
następujących wniosków:

- stężenie metali w powietrzu nie przekraczało dopuszczalnych prawnie 
wartości,

- próbki wody z gmin Crotone i Cutro wykazały, że stężenia badanych 
parametrów nie przekraczają wartości dopuszczonych zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

- żadna z pobranych i poddanych analizom radiometrycznym próbek wody
i pyłu nie zawierała substancji radioaktywnych zdefiniowanych w przepisach, 

- w świetle uzyskanych wyników zbadane obszary poddane analizom 
radiometrycznym nie wykazały żadnego promieniowania jonizującego, które 
sugerowałoby znaczny wzrost w stosunku do przewidzianych poziomów.
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Dnia 12 czerwca 2009 r. Komisja Europejska zwróciła się do właściwych władz we Włoszech
o dostarczenie aktualnych informacji na temat sytuacji w Crotone.

Dnia 13 lipca 2009 r. władze włoskie poinformowały Komisję o podjęciu następujących 
działań naprawczych:

 Dnia 26 września 2008 r. utworzono grupę zadaniową w celu przeanalizowania 
materiału i przygotowania badania epidemiologicznego z myślą o wskazaniu pilnych 
działań na rzecz zmniejszenia zagrożeń dla populacji narażonych na ryzyko.

 Dnia 13 maja 2009 r. wydano nakaz sądowy dotyczący 24 zagrożonych obszarów. 
Władze prowincji Crotone nakazały podmiotom odpowiedzialnym za 
zanieczyszczenie wszczęcie procedur technicznych/administracyjnych w celu 
zabezpieczenia i uprzątnięcia 24 obszarów.

 W niektórych przypadkach, na przykład w przypadku szkoły św. Franciszka, podjęto 
już działania w trybie pilnym, np. usunięto odpady, położono na dole materiał 
uszczelniający (HPDE), a na górze materiał obojętny.

Wnioski

Uwzględniając najnowsze informacje, Komisja uznaje, że zarówno włoski system sądowy, jak
i właściwe władze podjęły działania w celu naprawy sytuacji i zminimalizowania skutków 
zanieczyszczenia toksycznymi odpadami w Crotone.


