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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1182/2008, imressqa minn M.E., ta’ nazzjonalità Taljana, f’isem 
'La rosa dei venti di Chiaiano’, dwar l-oġġezzjoni tiegħu għal sit ta’ rimi ta’ 
skart f’Chiaiano (Napli)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għal sit ta’ rimi ta’ skart f’Chiaiano (Napli), u jargumenta li dan 
mhux ekonomikament ġustifikat u totalment inammissibbli, minħabba li s-sit ta’ rimi jinsab 
f’park (Parco delle Colline di Napoli) f’zona b’popolazzjoni densa.  Barra minn hekk, dan se 
joħloq ħsara kbira għas-saħħa pubblika, minħabba t-traffiku dens madwar iz-zona maħsuba, li 
għandha tintuża għar-rimi ta’ kull tip ta’ skart mhux magħżul.  Huwa jargumenta li l-fondi 
għall-proġett jistgħu jintużaw b’mod aktar effiċjenti u effettiv għall-bidla 
mekkanikabijoloġika ta’ impjant eżistenti għall-ipproċessar tal-iskart u l-iffinanzjar tas-sit 
għar-rimi Santa Maria la Fossa li sa issa qatt ma ntużat.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fiT-12 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi t-tħassib tiegħu dwar pjanijiet mill-awtoritajiet Taljani biex 
jillokalizzaw sit ta’ rimi ta’ skart f’Chiaiano, billi jargumenta li l-post tas-sit se jkun f’zona 
b’popolazzjoni densa li tifforma wkoll parti mill-Parco Metropolitano Delle Colline. Barra 
dan, il-petizzjonant jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-post tas-sit ta’ rimi  ta’ skart f’barriera 
tal-ġebla tafflija u jitkellem dwar problemi ta’ ċertu piż b’rabta mal-materjal li joħroġ mill-
iskart tar-reġjun ta’ Napli. Il-petizzjonant jiddispjaċih għad-Digriet dwar l-iskart maħruġ mill-
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gvern ta’ Berlusconi li jippermetti sit ta’ rimi ta’ skart mhux trattat li jwassal għal żieda fil-
ġenerazzjoni ta’ gass mis-sit tar-rimi tal-iskart. Jipproponi l-użu tas-sit eżistenti f’Santa Maria 
la Fossa sakemm l-impjanti għat-trattament mekkaniku u bijoloġiku tal-iskart jibda jopera.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni tirreferi lill-petizzjonant għar-risposta mogħtija għall-petizzjonijiet 955/2008 
u 1011/2008 li jikkonċernaw l-istess sit ta’ rimi ta’ skart.

Barra dan, skont id-Direttiva 2006/12/KE1 dwar l-iskart, l-Istati Membri għandhom iħeġġu l-
prevenzjoni, ir-riċiklaġġ u l-irkupru tal-iskart. Min-naħa l-oħra, l-Istati Membri jridu 
jistabilixxu netwerk adegwat ta’ installazzjonijiet tar-rimi li għandhom jippermettu li l-iskart 
li jifdal jintrema f’waħda mill-installazzjonijiet apposta fil-viċin. Huwa f’idejn l-Istati Membri 
li jiddeterminaw il-kapaċitajiet tar-rimi neċessarji fil-pjanijiet tagħhom għall-immaniġġjar tal-
iskart.

Il-bżonn ta’ infrastruttura addizzjonali għall-immaniġġjar tal-iskart fir-reġjun tal-Campania 
sar evidenti malli faqqgħet il-kriżi tal-iskart fl-2007. Il-Kummissjoni Ewropea nediet 
proċedura ta’ ksur kontra l-Italja b’referenza għall-applikazzjoni mhux korretta tad-Direttiva 
2006/12/KE dwar l-iskart, mhux anqas b’rabta mal-użu ħażin tal-installazzjonijiet tan-netwerk 
għall-immaniġġjar tal-iskart fir-reġjun li kien is-sors tal-problemi ambjentali u tas-saħħa. Fid-
dawl tal-kriżi kontinwa tal-iskart, fit-3 ta’ Lulju 2008, il-Kummissjoni rreferiet lill-Italja 
għall-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. 

Konklużjonijiet

Waqt li kkunsidrat dan kollu, il-Kummissjoni għarfet li m’hemm l-ebda indikazzjoni li r-
rekwiżiti stipolati mid-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f’terraferma ġew miksura 
fil-każ eżaminat bħalissa. L-istess, fir-rigward tad-Direttiva 92/43/KEE u d-Direttiva 
85/337/KEE kif ġiet emendata, l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni ma tiżvelax, 
f’dan l-istadju, xi ksur ta’ dawn id-Direttivi. Finalment, jeħtieġ li jiġi kkunsidrat li l-
Kummissjoni mhix kompetenti biex tidentifika liema huma s-siti speċifiċi li għandhom 
jintużaw bħala siti għar-rimi ta’ skart, jew biex tevalwa xi riskji relatati. Dawn l-attivitajiet 
jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Awtoritajiet Nazzjonali.
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