
 

 

                                            Comunicato Stampa  

                                                    

GGrraazziiaannoo::““IIll  DDiisseeggnnoo  ddii  LLeeggggee  ssuullllaa  DDiiffeessaa  ddeell  SSuuoolloo  cchhee  ssttaa  ppeerr  

aapppprrooddaarree  aallllaa  CCaammeerraa  èè  aassssoolluuttaammeennttee  iinnaaddeegguuaattoo..  DDiissaatttteennddiiaammoo  llee  

DDiirreettttiivvee  EEuurrooppeeee””..    

  

CCaappppaaddoonnaa::  ““SSoolloo  aallll’’iinnddoommaannii  ddeellllee  ttrraaggeeddiiee  ppoolliittiiccii  ee  aammmmiinniissttrraattoorrii  

ddiicchhiiaarraannoo  cchhee  ppeerr  lloorroo  llaa  vveerraa  pprriioorriittàà  èè  llaa  mmeessssaa  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell  

tteerrrriittoorriioo..  PPooii  ccoonn  ii  ffaattttii  ddiimmoossttrraannoo  iill  ccoonnttrraarriioo””    

  

““IIll  CCoonnssiigglliioo  NNaazziioonnaallee  ddeeii  GGeeoollooggii  eesspprriimmee  iill  ssuuoo  pprrooffoonnddoo  ddiisssseennssoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  

ddeell  DDiisseeggnnoo  ddii  LLeeggggee  ““DDiissppoossiizziioonnii  iinn  mmaatteerriiaa  aammbbiieennttaallee  ppeerr  pprroommuuoovveerree  mmiissuurree  ddii  

ggrreeeenn  eeccoonnoommyy  ee  ppeerr  iill  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeellll''uussoo  eecccceessssiivvoo  ddii  rriissoorrssee  nnaattuurraallii  ((ccoolllleeggaattoo  

aallllaa  lleeggggee  ddii  ssttaabbiilliittàà  22001144))  cchhee  ssttaa  ppeerr  aapppprrooddaarree  iinn  AAuullaa  aallllaa  CCaammeerraa    ppeerr  llaa  

ddeeffiinniittiivvaa  aapppprroovvaazziioonnee  ..    PPrreennddeennddoo  vviissiioonnee  ddeeggllii  aattttii  ppaarrllaammeennttaarrii  aabbbbiiaammoo  ssccooppeerrttoo  

ttaallee  DDiisseeggnnoo  ddii  LLeeggggee  ee  llaa  ddeelluussiioonnee  èè  ssttaattaa  ccoocceennttee..  DDoobbbbiiaammoo  ssvveennttaarree  uunn  dduurroo  

ccoollppoo  aallllaa  ddiiffeessaa  ddeell  ssuuoolloo..  AAnnccoorraa  uunnaa    vvoollttaa  cc’’èè    ggrraannddee  ddiiffffeerreennzzaa  ttrraa  cciiòò  cchhee  ssii  

ddiicchhiiaarraa  aallll’’iinnddoommaannii  ddeellllee  ttrraaggeeddiiee  eedd  iill  ffaarree  rreeaallee””..  LLoo  hhaa  aaffffeerrmmaattoo  GGiiaann  VViittoo  

GGrraazziiaannoo,,  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  NNaazziioonnaallee  ddeeii  GGeeoollooggii..    

““IIll  DDiisseeggnnoo  ddii  LLeeggggee,,  nneellllaa  ssuuaa  aattttuuaallee  ffoorrmmuullaazziioonnee,,  ccoonnffeerrmmaa  eedd  aaggggrraavvaa  ii  mmaaccrroo  

aaccccoorrppaammeennttii  ddeellllee  AAuuttoorriittàà  ddii  BBaacciinnoo  ddii  RRiilliieevvoo  NNaazziioonnaallee  ttrraassffoorrmmaannddoollee  iinn  

AAuuttoorriittàà  ddii  DDiissttrreettttoo..  EE’’  uuttiillee  rriiccoorrddaarree  cchhee  iill  tteerrrriittoorriioo  nnaazziioonnaallee  ––  hhaa  pprroosseegguuiittoo  

GGrraazziiaannoo  --    èè  aattttuuaallmmeennttee  nneellllaa  ccoommppeetteennzzaa  ddeellllee  AAuuttoorriittàà  ddii  bbaacciinnoo  ddii  rriilliieevvoo  

nnaazziioonnaallee  ssoolloo  ppeerr  iill  3377%%  ddeellll’’eesstteennssiioonnee,,  mmeennttrree  ppeerr  iill  rreessttaannttee  6633%%  ll’’aasssseettttoo  

oorrggaanniizzzzaattiivvoo  ee  ffuunnzziioonnaallee  ddeellllaa  ddiiffeessaa  ddeell  ssuuoolloo  èè  iinn  ccaappoo  aallllee  AAuuttoorriittàà  ddii  bbaacciinnoo  

iinntteerrrreeggiioonnaallii  ee  rreeggiioonnaallii..    IInnoollttrree,,  ttaallee  DDiisseeggnnoo,,  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  rriimmaannddaa  aallllaa  

ssuucccceessssiivvaa  eemmaannaazziioonnee  ddii  ddeeccrreettii  aattttuuaattiivvii  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeeii  MMiinniissttrrii,,  

llaa  ddeeffiinniittiivvaa  ooppeerraattiivviittàà  ddeellllee  AAuuttoorriittàà  ddii  DDiissttrreettttoo..  EE''  lleecciittoo  iippoottiizzzzaarree  qquuiinnddii  iill  

ppeerrdduurraarree  ddeellll''aattttuuaallee  ssiittuuaazziioonnee  ddii  iinncceerrtteezzzzaa..  DDuunnqquuee  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  iinn  IIttaalliiaa  

rriimmaannddiiaammoo  ee  nnoonn  ddeecciiddiiaammoo..  IInnffiinnee  sseemmpprree  ttaallee  DDiisseeggnnoo  ssttaabbiilliissccee,,  iinn  aatttteessaa  

ddeellll''eemmaannaazziioonnee  ddii  ttaallii  ddeeccrreettii,,  cchhee  llee  ssttrruuttttuurree  ddiirreettttiivvee  ddeellllee  AAuuttoorriittàà  ddii  BBaacciinnoo,,  

aattttuuaallmmeennttee  ooppeerraannttii  ccoommee  ddeettttoo  iinn  rreeggiimmee  ddii  ““pprroorrooggaattiioo””,,  vveennggaannoo  aazzzzeerraattee  eedd  aall  

lloorroo  ppoossttoo  vveennggaannoo  nnoommiinnaattii  ccoonn  DDeeccrreettoo  ddeell  MMiinniissttrroo  ddeellll''AAmmbbiieennttee  ddeeii  CCoommmmiissssaarrii  

aadd  aaccttaa,,  ccoonn  ttuuttttee  llee  eevviiddeennttii  nneeggaattiivviittàà  cchhee  ttaallee  aasssseettttoo  ccoommppoorrtteerreebbbbee””..  

DDuurroo  ttuuttttoo  iill  CCoonnssiigglliioo  NNaazziioonnaallee  ddeeii  GGeeoollooggii..  

““DDuunnqquuee  iinn  IIttaalliiaa  ccoonnttiinnuuiiaammoo  aa  ddiissaatttteennddeerree  llee  DDiirreettttiivvee  eeuurrooppeeee      ––  hhaa  ccoonncclluussoo  

PPaaoolloo  CCaappppaaddoonnaa,,  CCoonnssiigglliieerree  NNaazziioonnaallee  ddeeii  GGeeoollooggii  --    iinn  qquueessttoo  ccaassoo  llaa  22000000//6600””..    



 

 

PPrreennddiiaammoo  aattttoo  ddeellll''aassssoolluuttaa  iinnaaddeegguuaatteezzzzaa  ddeell  tteessttoo  ddii  lleeggggee  aallll''eessaammee  ddeell  PPaarrllaammeennttoo  

ddiiffffiicciillmmeennttee  eemmeennddaabbiillee  nneell  ssuuoo  iimmppiiaannttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ee  dduunnqquuee  ddeessttiinnaattoo  aadd  eesssseerree  

aapppprroovvaattoo  ccoonn  iill  ssuuoo  ccaarriiccoo  ddii  iinnccoonnggrruueennzzee  ee  nneeggaattiivviittàà..  CCii  ssii  ssaarreebbbbee  aassppeettttaattaa  uunnaa  

ddeecciissaa  iinnvveerrssiioonnee  ddii  tteennddeennzzaa  ccoonn  iill  ddeecciissoo  rreeccuuppeerroo  ddeeii  pprriinncciippii  tteeccnniiccii  ddeellllee  

DDiirreettttiivvee  eeuurrooppeeee..  EE  qquuaannddoo  ccoonn  ll''aarrrriivvoo  ddeellllee  pprriimmee  ppiiooggggee  aauuttuunnnnaallii  ssaarreemmoo  ccoossttrreettttii  

aa  ffaarree  ii  ccoonnttii  ccoonn  llee  ccoonnssuueettee  eemmeerrggeennzzee  ((ffrraannee,,  aallllaaggaammeennttii,,  ssttrraaddee  iinntteerrrroottttee............  

vviittttiimmee!!))  mmaaggaarrii  ppoottrreemmmmoo  ffaarrlloo  pprreesseennttee  aa  ppoolliittiiccii  eedd  aammmmiinniissttrraattoorrii  cchhee  ssii  

aaffffaannnneerraannnnoo  aa  ddiicchhiiaarraarree  ssuuii  mmeeddiiaa  llooccaallii  ee  nnaazziioonnaallii  ““ccoonnssiiddeerriiaammoo  llaa  mmeessssaa  iinn  

ssiiccuurreezzzzaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  uunnaa  pprriioorriittàà  aassssoolluuttaa  ddeellllaa  nnoossttrraa  aazziioonnee  ddii  ggoovveerrnnoo””........  nnoonn  èè  

ccoossìì,,  eedd  ii  ffaattttii  lloo  ddiimmoossttrraannoo””.. 

 

 

 

Per interviste : 

Gian Vito Graziano – Presidente CNG – Tel 336 280 281 / 338 602 6352 . 

Paolo Cappadona – Consigliere Nazionale Geologi – Tel  338 573 6643 

  

           Giuseppe Ragosta – Addetto Stampa CNG – Tel 392 5967459 

 


