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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0587/2007, mressqa minn Marina Salvadore, ta’ nazzjonalità 
Taljana, dwar il-problema serja tas-saħħa fil-Campania u r-responsabiltà ta’ 
l-awtoritajiet reġjonali u lokali 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tesprimi tħassib għad-deterjorament serju fl-ippjanar urban, is-saħħa u s-
sitwazzjoni ambjentali u soċjali fil-muniċipalitajiet tal-Campania minħabba l-inabiltà ta’ l-
awtoritajiet lokali u reġjonali biex jieħdu ħsieb l-emerġenza tar-rimi ta’ l-iskart. Il-
petizzjonanta qiegħda tfittex li tingħata kumpens għall-ħsara bijoloġika kkawżata, li jitkeċċew 
dawk responsabbli għal din il-ħsara, li l-awtoritajiet lokali jitpoġġew taħt il-kontroll ta’ 
amministratur estern u li tittieħed azzjoni mill-Unjoni Ewropea skond il-prinċipju tas-
sussidjarjetà.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Ottubru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skond l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fis-17 ta’ April 2008.

F’Ġunju 2007,  il-Kummissjoni Ewropea nediet proċedura ta’ ksur kontra l-Italja b’referenza 
għall-applikazzjoni mhux korretta tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Iskart (Id-Direttiva
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2006/12/KE1) fir-Reġjun tal-Campania. 

Fil-kuntest ta’ dik il-proċedura, is-servizzi tal-Kummissjoni segwew, u jkomplu jsegwu, mill-
qrib l-iżviluppi tas-sitwazzjoni fil-Campania, inklużi l-miżuri li tqiegħdu fis-seħħ mill-
Awtoritajiet Taljani biex ikun indirizzat it-tiġmigħ ta’ l-iskart fit-toroq tar-reġjun.

Diġà saru kemm laqgħat bejn is-servizzi tal-Kummissjoni u l-awtoritajiet Taljani kif ukoll 
żjajjar tas-sit, u huwa ppjanat li jsiru oħrajn, biex il-Kummissjoni tkun tista’ timmonitorja kif 
xieraq l-applikazzjoni tal-liġi ambjentali tal-Komunità fis-sitwazzjoni li rreferiet għaliha l-
petizzjonanta.  F’dan ir-rigward, irid ikun enfasizzat il-fatt li għan fundamentali tad-Direttiva 
ta’ Qafas dwar l-Iskart huwa li jkun żgurat li l-iskart jinġabar jew jintrema mingħajr riskji 
għas-saħħa u mingħajr ma ssir ħsara lill-ambjent. L-azzjoni li tnediet mill-Kummissjoni 
kontra l-Italja għandha l-għan li tiżgura li bl-applikazzjoni korretta tal-liġi Komunitarja, dawn 
l-għanijiet jintlaħqu wkoll fir-reġjun tal-Campania.

Konklużjoni

Għalhekk, il-Kummissjoni taf sew b’din il-kriżi fl-immaniġġjar ta’ l-iskart fil-Campania.  
Diġà nediet azzjonijiet kontra l-Italja u se tkompli ssegwi din is-sitwazzjoni. Biex tiżgura l-
applikazzjoni korretta tal-liġi Komunitarja fl-Italja, il-Kummissjoni m’hijiex se taħsibha 
darbtejn milli tinqeda mill-prerogattivi mogħtija lilha mit-Trattat u milli tesegwixxi, fejn ikun 
hemm bżonn, il-proċedura msemmija hawn fuq kontra l-Italja.

4. 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-

                                               
1 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9-21
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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").

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 .

                                               
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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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 
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.


