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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1428/2008, adresată de Daniela Caprino, de cetăţenie italiană, în 
numele Federaţiei Conştiinţei Verzi (Federazione Verdi Cosenza), privind 
utilizarea de deşeuri extrem de contaminate la construcţia şcolilor, şoselelor 
şi locurilor de parcare în Crotone, Italia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara menţionează operaţiunea „Black Moutain”, în care s-a stabilit că un mare număr 
de terenuri din Crotone, Capo Rizzuto şi Cutro sunt extrem de contaminate. Deşeuri toxice şi 
cancerigene care ar trebui depozitate în locuri de depozitare speciale sunt folosite în mod 
ilegal la construcţia de şosele, şcoli şi locuri de parcare. După părerea petiţionarei, este vorba 
despre o catastrofă ecologică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

Aspectele abordate de petiţionară au primit răspuns din partea Comisiei în cadrul întrebărilor 
scrise nr. E-5691/08 adresată de Roberto Fiore (NI) şi nr. P-5810/08 adresată de Beniamino 
Donnici (ALDE). 

Prin scrisoarea din 27 februarie 2009, autorităţile italiene competente au transmis Comisiei 
următoarele informaţii:

 La 26 septembrie 2008, printr-un decret al şefului departamentului regional din 
Calabria pentru protecţia sănătăţii şi politicile privind sănătatea, a fost creat un grup 
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operativ compus din experţi desemnaţi de administraţiile publice competente. 
Misiunea acestui grup operativ era să adune materialele disponibile, să pună la punct 
şi să iniţieze o anchetă epidemiologică cu privire la populaţia vizată, să elaboreze 
măsuri urgente în vederea reducerii riscului de expunere a populaţiei, să semnaleze 
soluţii pentru persoanele deja expuse, să identifice măsuri urgente astfel încât 
substanţele stocate să devină, eventual, sigure şi să sprijine autorităţile în acţiunile de 
informare a populaţiei;

 În primul rând, grupul operativ a analizat posibilitatea ca populaţia să fie expusă în 
urma poluării apelor subterane şi a însărcinat ARPACal să întreprindă investigaţii în 
legătură cu acest aspect;

 De comun acord cu reprezentantul Consiliului executiv regional însărcinat în mod 
special cu problemele de mediu, ARPACal a elaborat ulterior un plan preliminar de 
monitorizare a diferitelor zone vizate;

 Programul de măsuri şi de clasificare iniţială se desfăşoară în mai multe etape, după 
cum urmează: colectarea documentaţiei tehnice şi a detaliilor provenite din 
investigaţiile anterioare întreprinse în zonele vizate şi în jurul acestora; elaborarea unui 
program de teste pe baza informaţiilor obţinute în timpul primei faze; adoptarea de 
măsuri cu aplicare imediată privind identificarea şi evaluarea amplorii riscului pentru 
mediu;

 În octombrie şi noiembrie 2008, în scopul de a identifica posibila prezenţă a unor 
contaminanţi precum metalele grele şi a altor agenţi poluanţi eliberaţi în mediu şi care 
ar putea avea efect nociv asupra sănătăţii umane, ARPACal a prelevat probe de sol din 
zonele vizate, a monitorizat îndeaproape calitatea aerului şi emisiile din zona Crotone 
şi a efectuat analize ale apei;

 Identificarea nivelului de risc şi a limitelor concentraţiilor pe baza caracteristicilor 
sursei de poluare, a vectorilor şi a populaţiei/locaţiilor afectate a condus la o evaluare a 
riscului absolut. Observaţiile au fost incluse într-un raport tehnic;

 Analizarea datelor colectate în octombrie şi noiembrie 2008 a condus la următoarele 
concluzii:

- concentraţiile de metal din aer erau inferioare limitelor maxime legale;

- eşantioanele de apă din municipalitatea Crotone şi Cutro prezentau, în cazul 
parametrilor testaţi, concentraţii inferioare celor permise în temeiul legislaţiei 
aplicabile;

- nici una dintre probele de apă şi de praf prelevate şi supuse analizei 
radiometrice nu s-a dovedit a conţine substanţe radioactive, astfel cum sunt 
definite de legislaţie;

- având în vedere rezultatele obţinute, zonele inspectate şi supuse analizei 
radiometrice de teren nu au indicat prezenţa de radiaţii ionizante într-o măsură 
suficientă încât să arate o creştere substanţială în raport cu nivelurile de fond.
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La 12 iunie 2009, Comisia a solicitat autorităţilor italiene competente să prezinte informaţii 
actualizate cu privire la situaţia din Crotone. 

La 13 iulie 2009, autorităţile italiene au informat Comisia cu privire la următoarele măsuri de 
remediere:

 La 26 septembrie 2008, a fost creat un grup operativ cu scopul de a analiza 
materialele şi de a organiza o anchetă epidemiologică în vederea identificării unor 
măsuri urgente vizând reducerea riscurilor de expunere a populaţiei;

 La 13 mai 2009, a fost emisă o hotărâre judecătorească în vederea sechestrării celor
24 de situri afectate. Autoritatea provinciei Crotone a emis o decizie care obligă 
părţile considerate răspunzătoare pentru contaminare să iniţieze procedurile 
tehnice/administrative pentru a curăţa şi a reda siguranţa celor 24 de situri;

 În anumite cazuri, precum şcoala din San Francesco, au fost luate deja măsuri 
urgente, precum eliminarea deşeurilor, plasarea de material izolant în partea
inferioară (HPDE) şi de material inert în partea superioară.

Concluzii

Având în vedere ultimele informaţiile, Comisia înţelege că atât sistemul juridic italian, cât şi 
autorităţile competente au luat măsuri în vederea remedierii situaţiei şi a reducerii la minim a 
efectelor contaminării cauzate de deşeurile toxice în Crotone. 


