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Zadeva: Peticija št. 0501/2014 o odlagališču v La Martelli, Matera, ki jo vlaga 
Domenico Bennardi, državljan Italije

1. Povzetek peticije

Vlagatelj je peticijo vložil, ker nasprotuje obratovanju odlagališča, ki se nahaja v La Martelli 
v italijanski pokrajini Matera. Meritve pred tem so pokazale, da koncentracije sulfatov in bora 
v podtalnici presegajo mejne vrednosti.

Visoki uradniki pristojne regionalne agencije so pri inšpekcijskem pregledu na kraju samem 
ugotovili, da kompostarna ne deluje in da se izcedne vode z odlagališča ne obdelujejo in 
odlagajo na ustrezen način.

2. Dopustnost

Označena za dopustno 30. januarja 2015. Komisija je bila zaprošena za informacije v skladu s 
členom 216(6) Poslovnika.

3. Odgovor Komisije, prejet 29. maja 2015

Ugotovitve Komisije

Komisija je decembra 2014 prejela podobno pritožbo od drugega državljana.

Iz zgornje pritožbe in iz poročil medijev je razvidno, da se je pred kratkim, januarja 2015, na 
podlagi preiskav, ki so jih izvedli italijanski organi, začel sodni proces na sodišču v mestu 
Potenza.

Komisija se zaveda, da je ravnanje z odpadki v več italijanskih deželah problematično.

Sprožila je postopek za ugotavljanje kršitev (št. 2003/2077) glede odlagališč odpadkov na 
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vsem italijanskem ozemlju, tudi v deželi Bazilikata. V okviru tega postopka za ugotavljanje 
kršitev je Sodišče EU decembra 2014 obsodilo Italijo na plačilo glob, ker ni izvršila sodbe iz 
leta 2007, v kateri je bilo ugotovljeno, da je Italija kršila zakonodajo EU o odlagališčih in 
ravnanju z odpadki.

Poleg tega je Komisija leta 2014 začela preiskavo prek mehanizma EU Pilot, da bi spremljala 
ukrepe, sprejete v vseh italijanskih deželah, tudi v Bazilikati, namenjene sprejemanju ali 
posodabljanju načrtov za ravnanje z odpadki v skladu z okvirno direktivo o odpadkih1.

Sklepne ugotovitve 

Ker naj bi italijanski organi že obravnavali zadeve, ki jih opisuje ta peticija, Komisija meni, 
da ni potrebna preiskava.

Kljub temu bo Komisija v okviru preiskave EU Pilot še naprej spremljala stanje glede 
ravnanja z odpadki v Italiji, tudi v Bazilikati.

4. Odgovor Komisije (REV.), prejet 29. junija 2016

Kljub prizadevanju Komisije, o katerem je Parlamentu že poročala v svojem sporočilu z dne 
29. maja 2015, in nekaterim izboljšavam, tudi v Bazilikati, je ravnanje z odpadki v Italiji še 
vedno precej problematično.

Odlagališče v La Martelli je tako imenovano obstoječe odlagališče, kar pomeni, da je dobilo 
dovoljenje oziroma je obratovalo že pred 16. julijem 20012. V skladu s členom 14 te direktive 
obstoječa odlagališča po 16. juliju 2009 ne bi več smela obratovati, razen če izpolnjujejo 
zahteve iz te direktive.

Ker več obstoječih odlagališč v Italiji ni pravočasno upoštevalo te obveznosti, je Komisija 
proti državi sprožila postopek za ugotavljanje kršitev (št. 2011/2215), da bi preverila 
skladnost obstoječih odlagališč z direktivo o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

Med njimi je tudi odlagališče v La Martelli. Zaradi dopisovanja med Komisijo in Italijo se je 
od začetka postopka število obstoječih odlagališč, neskladnih z direktivo, zmanjšalo s 180 na 
50. Za 50 odlagališč, ki niso v skladu s členom 14 direktive, je Komisija leta 2012 izdala 
obrazloženo mnenje in dodatno obrazloženo mnenje leta 2015. Službe Komisije ravno 
ocenjujejo odgovor Italije.

Sklepne ugotovitve

Komisija bo še naprej spremljala razmere glede ravnanja z odpadki v Italiji v okviru zgoraj 
omenjenega postopka za ugotavljanje kršitev, vključno z razmerami v Bazilikati. Glede na 
končno oceno zadnjega odgovora Italije se bo Komisija odločila, ali je treba zadevo 
posredovati Sodišču Evropske unije.

1 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi 
nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).
2 Datum prenosa Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182 z dne 16.7.1999, str. 1).



CM\1184684SL.docx 3/3 PE557.392v05-00

SL

5. Odgovor Komisije (REV II), prejet 31. julija 2017

Odlagališče v La Martelli (Bazilikata), o katerem govori peticija, je eno od odlagališč, 
vključenih v postopek za ugotavljanje kršitev, ki teče proti Italiji zaradi tako imenovanih 
obstoječih odlagališč – to so odlagališča, ki so dobila dovoljenje oziroma so obratovala že 
pred 16. julijem 2001, torej pred prenosom Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih.

V skladu s členom 14 direktive bi bilo treba ta odlagališča do 16. julija 2009 bodisi izboljšati 
v skladu z varnostnimi standardi direktive bodisi zapreti.

Kljub določenemu napredku je v Italiji vsaj še 44 odlagališč, ki niso v skladu z določbami 
člena 14 direktive o odlagališčih, zato se je Komisija odločila, da bo predlagala vložitev 
zadeve na Sodišče Evropske unije in tako proces pospešila.

Sklepna ugotovitev

Razmere na odlagališču, opisanem v peticiji, bodo med postopkom dodatno ocenjene.

6. Odgovor Komisije (REV III), prejet 20. decembra 2017

Odlagališče v La Martelli v Bazilikati je eno izmed 44 odlagališč v Italiji, ki niso v skladu z 
določbami člena 14 direktive o odlagališčih, zato se je Komisija odločila, da predlaga vložitev 
zadeve na Sodišču Evropske unije.

Sklepna ugotovitev

Razmere na odlagališču, opisanem v peticiji, bodo dodatno ocenjene med postopkom pred 
Sodiščem Evropske unije.

7. Odgovor Komisije (REV VI), prejet 7. junija 2019

Odlagališče v La Martelli v Bazilikati je eno izmed 44 odlagališč v Italiji, za katere je Sodišče 
Evropske unije razsodilo, da niso v skladu z določbami točk b in c člena 14 direktive o 
odlagališčih12.

Sklepna ugotovitev

V okviru izvrševanja sodbe Sodišča bo Komisija na podlagi dokumentov, ki so jih postopoma 
predložili italijanski organi, ocenila, ali se je zaprtje tega odlagališča izvedlo in zaključilo v 
skladu z direktivo o odlagališčih. 

1 Sodba z dne 21. marca 2019 v zadevi C-498/17.
2 Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih, UL L 182, 16.7.1999, 
str. 1–19.


