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Petiţia 0031/2006, prezentată de Giampiero Angeli, de naţionalitate italiană, care conţine 
un număr de 21 de semnături, privind pericolele majore pentru sănătate cauzate de 
dioxinele rezultate în urma evacuării deşeurilor 

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea în ceea ce priveşte pericolele grave pentru sănătate şi 
mediu cauzate de poluarea cu dioxinele produse de uzinele de distrugere şi depozitare a 
deşeurilor speciale şi toxice în diverse părţi ale regiunii Campania desemnate de autorităţile 
regionale şi care reprezintă o sursă de profituri ilicite pentru organizaţiile care nu respectă 
legea. Având în vedere eşecul autorităţilor regionale şi naţionale de a aplica reglementările 
privind siguranţa şi prezenţa numeroaselor locaţii ilegale pentru depozitarea deşeurilor, 
petiţionarii solicită Uniunii Europene să amendeze substanţial aranjamentele actuale de 
evacuare a deşeurilor la nivel regional, să întrerupă activităţile care sunt în mod evident 
dăunătoare, să monitorizeze daunele provocate sănătăţii publice şi mediului şi să reindice 
zonele contaminate pentru a fi utilizate pentru agricultură sau creşterea animalelor.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă pe 21 aprilie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4).

3. Răspunsul intermediar al Comisiei, primit la 3 iulie 2006.

I. Petiţia 

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu creşterea numărului de tumori şi maladii 
care pretinde că sunt cauzate de poluarea din provinciile Napoli şi Caserta. În opinia 
petiţionarului, administrarea actuală a deşeurilor este cauza acestor rezultate. Această 
problemă a fost adresată autorităţilor naţionale cu câţiva ani în urmă şi a rămas nesoluţionată 
până în prezent. 

În conformitate cu informaţiile prezentate, există numeroase locaţii ilegale pentru depozitarea 
deşeurilor planificate pentru a fi închise din cauză că nu mai îndeplinesc standardele de 
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siguranţă. Se afirmă că măsurile de urgenţă privind redeschiderea acestor locaţii pentru 
depozitarea deşeurilor şi amplasarea uzinelor de incinerare au avut ca rezultat creşterea 
numărului de decese şi maladii comparativ cu media naţională şi o creştere cu 400% a 
cazurilor de cancer în anumite oraşe.

Petiţionarul este interesat de obţinerea unei evaluări radicale a uzinelor de distrugere şi 
depozitare a deşeurilor din Campania în vederea asigurării regândirii structurilor de prelucrare 
şi distrugere pentru respectarea standardelor curente; a unui studiu epidemiologic efectuat 
asupra populaţiei locale în vederea stabilirii măsurii în care rata deceselor şi a maladiilor a 
fost influenţată de poluare; a unei investigaţii detaliate în vederea stabilirii zonelor care au 
fost poluate şi reabilitarea sau cel puţin reclasificarea zonelor de teren poluate utilizate pentru 
agricultură sau creşterea animalelor.

II. Comentariile Comisiei referitoare la petiţie 
Tratamentul deşeurilor este reglementat la nivel comunitar de Directiva nr. 75/442/CEE
privind deşeurile1. În conformitate cu această directivă, statele membre trebuie să se asigure 
că deşeurile sunt recuperate sau evacuate fără periclitarea sănătăţii umane sau a mediului. 
Toate uzinele sau întreprinderile care desfăşoară operaţiuni de recuperare sau evacuare a 
deşeurilor trebuie să obţină o autorizaţie şi să fie supuse inspecţiilor periodice.

În plus, Directiva nr. 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor la mare adâncime2 stabileşte 
cerinţele pentru construirea, exploatarea, închiderea şi întreţinerea locaţiilor pentru 
depozitarea deşeurilor la mare adâncime. Pentru alegerea locurilor de depozitare a deşeurilor 
la mare adâncime este necesară îndeplinirea anumitor criterii, cum ar fi distanţa de la limita 
terenului respectiv la zonele rezidenţiale şi de agrement, canalele navigabile, albiile râurilor şi 
alte zone agricole sau urbane, existenţa apei subterane, a apei de coastă sau rezervaţiile 
naturale din zonă, condiţiile geologice şi hidrogeologice din zonă, riscul de inundaţii, 
subsidenţă, alunecări de teren sau avalanşe din locaţia respectivă, protecţia naturii sau a 
patrimoniului cultural din zonă.

Depozitarea deşeurilor la mare adâncime poate fi autorizată numai în cazul în care 
caracteristicile terenului din punct de vedere al cerinţelor menţionate mai sus, sau măsurile 
corective care trebuie luate, indică faptul că depozitarea la mare adâncime a deşeurilor nu 
prezintă un risc ecologic grav.
Incinerarea deşeurilor este supusă unei serii de acte legislative comunitare, şi în special 
Directivelor nr. 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor3 şi nr. 96/61/CE privind prevenirea 
şi controlul integrat al poluării4. Directiva nr. 2000/76/CE stabileşte cerinţele minime pentru 
incinerarea deşeurilor – inclusiv valorile limită ale emisiilor, condiţiile de exploatare şi 
obligaţiile de monitorizare – în vederea protejării sănătăţii umane şi a mediului. Aceasta 
include prevederi explicite pentru limitarea şi monitorizarea emisiilor de dioxină. Directiva nr. 
96/61/CE prevede ca instalaţiile industriale să fie supuse unui regim integrat de protecţie a 
mediului, impunând condiţii de autorizare bazate pe „Cele mai Bune Tehnici Disponibile”, 
care, prin urmare, pot impune cerinţe mult mai stricte comparativ cu cele prevăzute de 

  
1 JO L 114, 5.4.2006, p.9. 
2 JO L 182, 16.7.1999, p.1. 
3 JO L 332, 28.12.2000, p. 91. 
4 JO L 257, 10.10.1996, p. 26. 
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Directiva nr. 2000/76/CE. În plus, multe alte tipuri de activităţi de administrare a deşeurilor –
inclusiv anumite activităţi care implică depozitarea deşeurilor periculoase – sunt, de 
asemenea, supuse Directivei nr. 96/61/CE.

Statele membre şi autorităţile competente din aceste state trebuie să se asigure că sunt 
respectate obligaţiile prevăzute de Directiva nr. 2000/76/CE şi Directiva nr. 96/61/CE prin 
intermediul unor cerinţe privind depunerea şi determinarea cererilor pentru eliberarea de 
autorizaţii sau actualizarea autorizaţiilor eliberate anterior, şi impunerea, monitorizarea şi 
respectarea condiţiilor de autorizare. Publicul trebuie să aibă oportunitatea de a comenta în 
legătură cu cererile de eliberare a autorizaţiilor, iar rezultatele consultărilor trebuie luate în 
considerare la luarea deciziilor de către autorităţi. În cazul uzinelor existente, standardele 
impuse de Directiva nr. 2000/76/CE au fost aplicate începând cu data de 28 decembrie 2005, 
în timp ce respectarea Directivei nr. 96/61/CE va fi impusă din 30 Octombrie 2007. Petiţia nu 
face referire la anumite uzine acoperite de aceste Directive şi nici nu furnizează informaţii 
specifice privind implementarea acestora.

Pe baza informaţiilor relativ nespecifice furnizate în cadrul petiţiei, Comisia nu este în măsură 
să identifice o încălcare a dreptului comunitar. Prin urmare, Comisia a solicitat petiţionarului 
să furnizeze un tabel pentru fiecare teren pentru depozitarea deşeurilor la mare adâncime şi 
pentru fiecare uzină de incinerare a deşeurilor, care face obiectul reclamaţiei privind 
încălcarea legislaţiei europene asupra mediului, inclusiv să indice faptele pe care a fost 
fondată în mod concret afirmaţia de nerespectare.

Comisia informează Comisia pentru petiţii a Parlamentului European că, pe baza numărului
ridicat de depozitări necontrolate de deşeuri la mare adâncime pe teritoriul italian, inclusiv în 
regiunea Campania, în anul 2003, Comisia a început o investigaţie din proprie iniţiativă în 
urma căreia s-a constatat încălcarea Directivelor nr. 75/442/CEE, 91/689/CEE şi 1999/31/CE.  
Cauza corespondentă se află în prezent în curs de soluţionare (cauza C 122-05).

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Conform celor notificate în comunicarea sa anterioară, Comisia a solicitat petiţionarului să 
furnizeze informaţii detaliate „pentru fiecare teren pentru depozitarea deşeurilor la mare 
adâncime şi pentru fiecare uzină de incinerare a deşeurilor, care face obiectul reclamaţiei 
privind încălcarea legislaţiei europene asupra mediului, inclusiv să indice faptele pe care a 
fost fondată în mod concret afirmaţia de nerespectare".

Informaţiile tehnice furnizate de petiţionar la data de 18 iulie 2006 nu se referă la anumite 
terenuri de depozitare a deşeurilor la mare adâncime ci subliniază în mod mai general 
deficienţele din politica italiană privind deşeurile, în special pentru provinciile Napoli şi 
Caserta. Informaţiile tehnice vizează mai mult incinerarea în general şi uzinele de incinerare 
situate în Acerra, care se intenţionează a fi operaţionale în anul 2007, precum şi incineratorul
proiectat care va fi construit în S. Maria La Fossa.

În ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor la mare adâncime, Comisia ar dori să amintească 
faptul că, în prezent, se aşteaptă decizia împotriva Italiei în cazul C-135/05 pentru o presupusă 
nerespectare a obligaţiilor sale în temeiul articolelor 4, 8 şi 9 din Directiva nr. 75/442/CEE
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privind deşeurile1, al articolului 2 alineatul (1) din Directiva nr. 91/156/CEE a Consiliului 
privind deşeurile periculoase2 şi al articolului 14 literele (a), (b) şi (c) din Directiva nr. 
1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deşeuri3. Cazul abordează apariţia a mii de 
terenuri pentru depozitarea deşeurilor la mare adâncime care sunt presupuse a fi ilegale, 
inclusiv în provincia Campania. Audierea în acest caz va avea loc în scurt timp. 

În ceea ce priveşte incinerarea, conform celor menţionate mai sus, informaţiile suplimentare 
furnizate vizează două uzine de incinerare care încă nu sunt funcţionale. Când aceste uzine 
vor fi puse în funcţiune, acestea vor trebui să respecte cerinţele Directivei nr. 96/61/CE
privind prevenirea şi controlul integrat al poluării4 şi ale Directivei nr. 2000/76/CE privind 
incinerarea deşeurilor5. Dar, informaţiile furnizate în petiţia originală şi informaţiile 
suplimentare nu permit identificarea unei încălcări prezente în ceea ce priveşte aceste 
directive.

  
1 JO L 194, 25.7.1975, p. 39. 
2 JO L 78, 26.3.1991, p.32. 
3 JO L 182, 16.7.1999, p. 1. 
4 JO L 257, 10.10.1996, p. 26.
5 JO L 332, 28.12.2000, p. 91.


