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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1182/2008, adresată de M. E., de naționalitate italiană, în numele „La 
rosa dei venti din Chiaiano”, privind opoziția sa față de amenajarea unui loc de 
depozitare a deșeurilor în Chiaiano (Napoli)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă amenajarea unui loc de depozitare a deșeurilor în Chiaiano (Napoli) și 
susține că acest lucru nu se justifică din punct de vedere economic și este total inadmisibil, 
dacă se are în vedere faptul că groapa de gunoi este amenajată într-un parc natural (Parco 
delle Colline di Napoli) aflat într-o zonă intens populată. Având în vedere densitatea traficului 
în jurul locației planificate, locul de depozitare a deșeurilor va constitui, în plus, un pericol 
pentru sănătatea publică, acesta urmând să fie utilizat pentru a depozita tot felul de deșeuri 
nesortate. Acesta susține că resursele financiare destinate proiectului ar fi putut fi folosite într-
un mod mai eficient și mai eficace, respectiv, pentru conversia mecanico-biologică a 
instalațiilor existente de prelucrare a deșeurilor și pentru darea în folosință a deja existentului 
loc de depozitare a deșeurilor Santa Maria la Fossa, care nu a fost pus încă în folosință.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiția

Petiționarul își exprimă preocuparea în ceea ce privește planurile autorităților italiene de a 
amenaja un depozit de deșeuri în Chiaiano, susținând că amplasamentul sitului se află într-o 
zonă intens populată și care, de asemenea, face parte din Parco Metropolitano Delle Colline. 
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Mai mult, petiționarul este îngrijorat de amplasarea unui depozit de deșeuri peste o carieră de 
tuf, menționând probleme legate de existența unei capacități suficiente pentru deșeurile 
provenite din regiunea Napoli. Petiționarul este dezamăgit de decretul privind deșeurile emis 
de guvernul Berlusconi, care ar permite depozitarea de deșeuri netratate, ceea ce ar genera 
apariția de gaze provenite din descompunerea deșeurilor. El propune utilizarea unui depozit 
de deșeuri existent în Santa Maria la Fossa până în momentul în care vor deveni funcționale 
stațiile de tratare mecanică și biologică a deșeurilor.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Comisia invită petiționarul să consulte răspunsul dat pentru petițiile nr. 0955/2008 și 
1011/2008 referitoare la același depozit de deșeuri.

În plus, conform Directivei 2006/12/CE1 privind deșeurile, statele membre încurajează 
prevenirea generării deșeurilor, precum și reciclarea și valorificarea acestora. Pe de altă parte, 
statele membre trebuie să instituie un sistem corespunzător de instalații de eliminare a 
deșeurilor care să permită deșeurilor rămase să fie eliminate în una din instalațiile 
corespunzătoare aflate în proximitate. Revine statelor membre sarcina de a determina, în 
cadrul planurilor acestora de gestionare a deșeurilor, capacitățile necesare pentru eliminarea 
deșeurilor.

Necesitatea unei infrastructuri suplimentare de gestionare a deșeurilor în regiunea Campania a 
devenit evidentă odată cu apariția crizei deșeurilor din 2007. Comisia Europeană a lansat 
împotriva Italiei o procedură privind încălcarea dreptului comunitar, făcând referire la 
aplicarea incorectă a Directivei 2006/12/CE privind deșeurile și nu mai puțin legată de 
caracterul deficient al sistemului de instalații de eliminare a deșeurilor în regiunea care a 
generat problemele de sănătate și de mediu. Având în vedere continuarea crizei deșeurilor, la 
3 iulie 2008, Comisia a deferit Italia Curții Europene de Justiție.

Concluzii

În lumina celor menționate mai sus, Comisia recunoaște că nu există niciun indiciu potrivit 
căruia, în cazul de față, au fost încălcate cerințele prevăzute de Directiva 1999/31/CE privind 
depozitele de deșeuri. În mod similar, în ceea ce privește Directiva 92/43/CEE și Directiva
85/337/CEE astfel cum a fost modificată, informațiile puse la dispoziția Comisiei nu indică, în 
acest moment, o încălcare a directivelor respective. În final, ar trebui notat faptul că Comisia 
nu are competența de a identifica siturile specifice care ar trebui utilizate drept depozite de 
deșeuri sau de a evalua riscurile aferente. Aceste activități sunt de competența autorităților 
naționale.
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