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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0683/2005, mressqa minn Vincenzo Marmora, ta’ nazzjonalità Taljana, 
f’isem il-grupp ta’ azzjoni taċ-ċittadini “Campagna nostra”, dwar oppożizzjoni 
għall-ftuħ ta’ sit għar-rimi ta’ l-iskart

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar ir-riskju ta’ tniġġis ta’ l-ilma ta’ taħt l-art u tal-baċin tax-
xmara wara l-ftuħ ta’ sit għar-rimi ta’ skart urban f’sit ta’ interess tal-Komunità, li 
għaldaqstant jikser id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-ħabitats u l-Konvenzjoni ta’ Ramsar, 
filwaqt li jistqarr li l-proġett sottomess kien ta’ diżgwid minħabba li ġie nominat bħala skema 
għall-konverżjoni ta’ barriera u ġie awtorizzat għal dan il-għan. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Novembru 2005. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skond l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fl-24 ta’ Mejju 2006.

Il-petizzjonant huma mħasseb dwar landfill li nbniet f’Basso dell’Olmo fil-Comune di 
Campagna. Skond il-petizzjonant, iz-zona li fiha nbniet il-landfill hija sit ta’ interess tal-
Komunità skond id-Direttiva 92/43/KEE1 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-
fawna u l-flora selvaġġa (id-Direttiva dwar il-Ħabitats) u m’hijiex adatta mil-lat idro-
ġeoloġiku għal landfill. Il-petizzjonant jistqarr li l-landfill kienet ikklassifikata b’mod falz 
mill-awtoritajiet bħala riabilitazzjoni ta’ barriera bl-użu ta’ skart organiku stabbli u residwi 
mill-produzzjoni ta’ fjuwil imnissel minn skart.

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7-50
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It-trattament ta’ l-iskart huwa regolat fuq livell tal-Komunità mid-Direttiva tal-Kunsill 
75/442/KEE1 dwar l-iskart. Din id-Direttiva tobbliga lill-Istati Membri li jiżguraw li l-irkupru 
jew ir-rimi ta’ l-iskart ma jipperikolax lil saħħet il-bniedem jew lill-ambjent, li impriżi jew 
stabbilimenti li jwettqu ħidmiet ta’ rkupru jew rimi jkollhom permess u jridu jkunu suġġetti 
għal spezzjonijiet kull tant żmien. 

Jekk il-ħidma tkun klassifikata bħala rimi fuq l-art jew fiha, din titqies bħala landfill u 
japplikaw ir-rekwiżiti tad-Direttiva 1999/31/KE2 dwar ir-rimi ta’ skart f’terraferma. Id-
Direttiva 1999/31/KE tistabbilixxi lista ta’ kriterji li għandhom jitqiesu għall-għażla tal-post 
ta’ landfill. Il-landfill tista’ tkun awtorizzata biss jekk wara li jitqiesu dawn il-kriterji u l-
miżuri korrettivi ma tippreżentax riskju ambjentali serju. 

Skond il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, ħidma titqies bħala waħda ta’ rkupru 
meta l-għan primarju tagħha jkun li l-iskart iservi għan utli fis-sostituzzjoni ta’ materjal mhux 
ipproċessat. Dan għandu jiġi deċiż mill-qrati jew mill-awtoritajiet nazzjonali fuq bażi ta’ każ 
b’każ. 

Barra minn hekk, il-landfill tista’ taffettwa sit Natura 2000, jiġifieri SPA n. IT8050021 
“Medio Corso del Fiume Sele-Persano”.  Għaldaqstant, japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 6, il-paragrafi 2-4, tad-Direttiva dwar il-Ħabitats.

Il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet Taljani titlobhom tagħrif dwar il-klassifikazzjoni tal-
ħidma bħala waħda ta’ rkupru jew ta’ rimi, l-awtorizzazzjoni tal-ħidma u l-miżuri li ttieħdu 
sabiex ikun żgurat li ma tipperikolax saħħet il-bniedem jew l-ambjent.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, irċevuta fit-30 ta’ Awissu 2006.

B’ittra tal-15.2.2006, l-awtoritajiet Taljani ntalbu jipprovdu tagħrif addizzjonali, b’mod 
partikolari dwar il-klassifikazzjoni tal-ħidma bħala waħda ta’ rkupru jew ta’ rimi, l-
awtorizzazzjoni tal-ħidma inklużi l-miżuri għall-protezzjoni ta’ l-ambjent, l-istudju idro-
ġeoloġiku u r-riżultati ta’ l-immonitorjar taz-zona ta’ l-ilma ta' taħt l-art. Barra minn hekk, l-
awtoritajiet Taljani ntalbu kif kienu ġew applikati d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6, il-
paragrafi 2-4, tad-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna 
u l-flora selvaġġa.

Minħabba li l-Kummissjoni ma rċeviet ebda risposta, intbagħtet nota ta’ tfakkir, titlob għall-
provvista ta’ tagħrif fi żmien xahar. 

Hekk kif is-servizzi tal-Kummissjoni jiksbu tagħrif aġġornat, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
se jkun infurmat dwar żviluppi addizzjonali.

5. Risposta oħra tal-Kummissjoni, irċevuta fis-7 ta’ Marzu 2008

Minbarra dan, minħabba l-kriżi drammatika ta’ l-iskart li feġgħet f’Campania matul ir-

                                               
1 ĠU L 194, 25.7.1975, p. 39-41
2 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1-19
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Rebbiegħa ta’ l-2007, il-Kummissjoni Ewropea fetħet proċedura ta’ ksur kontra r-Repubblika 
ta’ l-Italja fuq inizjattiva tagħha stess u bagħtet ittra ta’ avviż formali fis-27 ta’ Ġunju 2007.

Bħala tkomplija, fil-31 ta’ Jannar 2008, il-Kummissjoni Ewropea bagħtet lill-Gvern Taljan 
opinjoni motivata, l-aħħar twissija bil-miktub fejn l-Italja hija kostretta li tikkonforma mal-
leġiżlazzjoni rilevanti ta’ l-UE fil-qasam ta’ l-immaniġġjar ta’ l-iskart jew inkella tiġi referita 
lill-Qorti tal-Ġustizzja.

It-tagħrif li ntbagħat lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-landfill ta’ Basso dell'Olmo żdied 
mal-każ ta’ ksur imsemmi hawnfuq. Bħala riżultat ta’ dan, il-Kummissjoni Ewropea qiegħda 
tinvestiga mhux biss is-sitwazzjoni globali ta’ l-immaniġġjar ta’ l-iskart f’Campania, iżda 
wkoll il-proġetti li jikkonċernaw il-ftuħ ta’ landfills ġodda fir-reġjun, sabiex taċċerta ruhha 
jekk dawk il-proġetti jissodisfawx ir-rekwiżiti stabbiliti mil-liġi tal-Komunità. 

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet se jinżamm infurmat dwar żviluppi addizzjonali f’dan il-każ.

6. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Għall-petizzjonijiet 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 
991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008 u 347/2008

Il-petizzjonijiet t’hawn fuq, kollha jikkonċernaw il-kriżi tal-iskart li bħalissa qed taffettwa ir-
Reġjun tal-Campagna fl-Italja u li qed toħloq paniku qawwi fost ir-residenti. 

Uħud mill-petizzjonanti qegħdin igergru minħabba s-sitwazzjoni diżastruża li tikkonċerna l-
immaniġġjar tal-iskart f’Napli u fit-territorji tal-madwar, li qed tpoġġi lir-residenti lokali f’riskji 
serji għas-saħħa u lill-ambjent f’periklu. 

Nuqqas ta’ ppjanar fl-immaniġġjar tal-iskart u netwerk adegwat ta’ infrastrutturi ta’ skart 
iddepożitat fir-Reġjun tal-Campagna huma elenkati mill-petizzjonanti bħala r-raġunijiet ewlenin 
tal-kriżi. Huma jissuġġerixxu wkoll rabta bejn il-kriżi tal-iskart li hemm bħalissa u l-involviment 
tal-organizzazzjonijiet kriminali fl-immaniġġjar tal-iskart. 

Barra minn hekk , il-petizzjonanti jgergru dwar il-falliment tal-Kummissarji straordinarji varji, 
maħtura mill-gvern biex isolvu l-kriżi, biex jipprovdu soluzzjonijiet b’saħħithom u għal żmien
twil. 

Petizzjonanti oħra joġġezzjonaw għall-post u l-karatteristiċi tal-faċilitajiet il-ġodda għall-
immaniġġjar tal-iskart li l-gvern iddeċieda li jwaqqaf biex jindirizza l-kriżi tal-iskart. 

B’mod partikolari, il-petizzjonanti jistaqsu dawn id-deċiżjonijiet li ġejjin: 

 il-ftuħ ta’ landfill fil-Campagna (loc.Basso dell'Olmo) fil-provinċja ta’ Salerno;
 il-ftuħ ta’ landfill ġdida f’Serre (loc. "Valle della Masseria") fil-provinċja ta’ Salerno;
 il-ftuħ mill-ġdid ta’ landfill f’Ariano Irpino, u l-ftuħ ta’ landfill ġdida f’Savignano Irpino 

fil-provinċja ta’ Avellino;
 ir-realizzazzjoni ta’ maħżen temporanju tal-iskart f’Marigliano fil-provinċja ta’ Napli;
 ir-realizzazzjoni ta’ maħżeb temporanju ta’ pellits f’Giugliano (loc. "Taverna del Re").
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Fl-aħħarnett, f’waħda mill-petizzjonijiet, il-petizzjonanti jopponu l-faċilità tal-immaniġġjar tal-
iskart li qiegħda tinbena f’Acerra fil-provinċja ta’ Napli. Huma jsostnu li ż-żewġ ordnijiet 
governattivi maħruġa fis-6 u fl-20 ta’ Frar 2008, li għandhom x’jaqsmu mal-konċessjonijiet 
tat-tariffa għall-bejgħ tal-elettriku, u t-tħaddim tal-impjant taħt kostruzzjoni f’Acerra 
rispettivament jkunu qed jiksru l-liġi Ewropea u Taljana, b’mod partikolari d-Direttiva 
2001/77/KE dwar il-promozzjoni tal-elettriku li hu magħmul minn sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli fis-suq tal-elettriku intern1, id-Direttiva 2000/76/KE dwar l-inċinerazzjoni tal-
iskart (minn hawn ’il quddiem: WID)2 u id-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ 
ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent.3

Il-Kummissjoni, li tinsab imħassba dwar it-tifqigħa tal-kriżi tal-iskart, speċjalment minħabba 
r-riskji serji għas-saħħa pubblika u l-ambjent imqajma mill-abbandun tal-iskart fit-toroq, 
fetħet investigazzjoni u nediet, f’Ġunju 2007, proċedura ta’ ksur tar-regoli kontra l-Italja 
f’referenza mal-applikazzjoni skorretta tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Iskart (Direttiva 
2006/12/KE dwar l-iskart4) fir-Reġjun tal-Campania. 

Fil-kuntest ta’ dik il-proċedura, il-Kummissjoni temmen li fir-Reġjun tal-Campania, in-
netwerk tar-rimi tal-iskart u l-installazzjonijiet għar-rimi tal-iskart ma kinux biżżejjed u kienu 
s-sors ta’ problemi tal-ambjent u tas-saħħa. Fit-3 ta’ Lulju 2008, minħabba l-kontinwazzjoni 
tal-ksur tal-liġi tal-KE fil-Campania, il-Kummissjoni rreferiet lill-Italja għall-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja.

Fil-kuntest ta’ din il-proċedura, is-servizzi tal-Kummissjoni jsegwu, u jkomplu jsegwu mill-
viċin l-iżviluppi tas-sitwazzjoni fil-Campania, li jinkludu l-miżuri li l-Awtoritajiet Taljani 
ħadu jew li qed jippjanaw li jieħdu biex isolvu s-sitwazzjoni ta’ emerġenza kif ukoll il-
problema strutturali li ġejja min-netwerk tal-immaniġġjar tal-iskart li mhux qed iservi fir-
Reġjun . 

Laqgħat bejn is-servizzi tal-Kummissjoni u l-Awtoritajiet Taljani diġà saru, u oħrajn huma 
ppjanati sabiex jippermettu lill-Kummissjoni timmonitorja s-sitwazzjoni. F’dan il-kuntest, il-
Kummissjoni qed tinvestiga mal-Awtoritajiet Taljani, l-applikazzjoni tal-liġi ambjentali 
Komunitarja li għandha x’taqsam mal-miżuri li ttieħdu biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-iskart u 
biex tiġi żviluppata sistema ta’ mmaniġġjar tal-iskart .

Għal dak li għandu x’jaqsam mal-post u l-karatteristiċi tal-faċilitajiet individwali għall-
immaniġġjar tal-iskart, wieħed għandu jinnota li dawn jaqgħu taħt il-kompetenza tal-
Awtoritajiet Nazzjonali biex jevalwaw ir-riskji li għandhom x’jaqsmu mal-ftuħ tal-
installazzjonijiet tal-immaniġġjar tal-iskart u li l-Kummissjoni ma tistax tintervjeni mal-
Awtoritajiet Nazzjonali f’dak li jirrigwarda l-post u l-karatteristiċi ta’ dawn l-infrastrutturi, 
minħabba li d-deċiżjonijiet jittieħdu skont il-liġi tal-Komunità dwar l-ambjent.

Għal dak li jirrigwarda l-impjant tal-enerġija mill-iskart ta’ Acerra, il-Kummissjoni 
tikkunsidra li l-Ordni tas-6 ta’ Frar 2008 msemmija hawn fuq hi kompatibbli mad-Direttiva 
2001/77/KE. Filwaqt li l-elettriku magħmul mill-frazzjoni tal-iskart li mhux bijodegradabbli 

                                               
1 ĠU L 283, 27.10.2001, p. 33
2 ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91
3 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40
4 ĠU L 114 , 27.04.2006, p. 9
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m’għandux ikun imsejjaħ bħala sors rinnovabbli minħabba d-direttiva, id-direttiva ma 
twaqqafx lill-Istati Membri milli jipprovdu elettriku bħal dan bl-għajnuna li hi l-istess bħal dik 
li titgawda mill-elettriku ġġenerat mis-sorsi rinnovabbli kif definiti taħt din id-direttiva. Din l-
għajnuna, minkejja dan, għandha tkun kompatibbli mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna Statali 
u l-Kummissjoni bħalissa qed tinvestiga l-miżuri għall-għajnuna f’dan ir-rigward.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tkompli l-azzjoni tagħha kontra l-Italja sakemm il-ksur tal-liġi ambjentali 
Komunitarja attwali jieqaf. Minħabba li l-każ dwar in-nuqqas ta’ netwerk adegwat għall-
immaniġġjar tal-infrastrutturi tal-iskart bħalissa qiegħed quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, l-
aġġornamenti dwar il-kwistjoni jkunu disponibbli wara s-sentenza tal-Qorti. Il-Kummissjoni 
se tkompli ssegwi s-sitwazzjoni biex tiżgura li l-miżuri meħuda biex jindirizzaw l-emerġenza 
jikkonformaw mal-liġi ambjentali Komunitarja u r-regoli tal-UE dwar l-għajnuna Statali.


