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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0587/2007, adresată de Marina Salvadore, de naționalitate 
italiană, privind problemele sanitare grave din Campania și răspunderea pe 
care o poartă autoritățile regionale și locale

1. Rezumatul petiției:

Petiționara își exprimă îngrijorarea față de agravarea dramatică a condițiilor de urbanism, 
sanitare, sociale și de mediu în localitățile din Campania, ca urmare a incapacității 
autorităților regionale și locale de a soluționa problema urgentă a depozitării deșeurilor. 
Aceasta solicită compensații pentru daunele biologice provocate, destituirea celor 
responsabili, transferul autorităților locale sub controlul unui administrator extern și 
intervenția Uniunii Europene în baza principiului subsidiarității.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 octombrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 aprilie 2008

În iunie 2007, Comisia Europeană a lansat o procedură privind încălcarea împotriva Italiei, 
făcând referire la aplicarea incorectă a Directivei-cadru privind deșeurile (Directiva 
2006/12/CE1) în regiunea Campania.

În contextul procedurii în cauză, serviciile Comisiei au urmărit îndeaproape, și continuă să 
                                               
1 JO L 114, 27.4.2006, pp. 9-21
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urmărească, evoluția situației din Campania, inclusiv măsurile puse în aplicare de către 
autoritățile italiene pentru abordarea problemei acumulării deșeurilor pe străzile din regiune. 

Au avut deja loc întâlniri între serviciile Comisiei și autoritățile italiene, precum și vizite la 
fața locului, altele fiind planificate, astfel încât Comisia să poată monitoriza în mod adecvat 
aplicarea dreptului comunitar al mediului în situația la care a făcut referire petiționarul. În 
această privință, ar trebui subliniat faptul că un obiectiv fundamental al Directivei-cadru 
privind deșeurile este să asigure că deșeurile sunt colectate și eliminate fără ca acest lucru să 
pericliteze în vreun fel sănătatea umană și mediul înconjurător. Acțiunea lansată de Comisie 
împotriva Italiei urmărește să asigure că, prin aplicarea corectă a dreptului comunitar, aceste 
obiective sunt atinse și în regiunea Campina. 

Concluzii

Comisia este, prin urmare, pe deplin conștientă de criza legată de gestiunea deșeurilor din 
Campania. Aceasta a lansat deja acțiuni împotriva Italiei și continuă să urmărească situația. 
Pentru a asigura aplicarea corectă a legislației comunitare în Italia, Comisia nu va ezita să se 
folosească de prerogativele care i-au fost acordate prin tratat și să urmeze, dacă este necesar, 
procedura menționată mai sus împotriva Italiei.  

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008 

pentru petiţiile 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 
991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008 şi 347/2008 

Toate petiţiile de mai sus se referă la criza privind deşeurile care afectează în prezent Regiunea 
Campania din Italia, creând o adevărată panică în rândul localnicilor. 

Unii petiţionari reclamă situaţia dezastruoasă referitoare la gestionarea deşeurilor din oraşul 
Napoli, precum şi de pe teritoriile înconjurătoare, care prezintă riscuri grave pentru sănătatea 
localnicilor, precum şi un pericol pentru mediul înconjurător. 

Lipsa unei bune planificări în domeniul gestionării deşeurilor şi o reţea adecvată de infrastructuri 
necesare pentru depozitarea deşeurilor în Regiunea Campania reprezintă motivele fundamentale 
ale crizei, enumerate de către petiţionari. De asemenea, petiţionarii sugerează o legătură între 
actuala criză privind deşeurile şi implicarea organizaţiilor criminale în gestionarea deşeurilor. 

Mai mult, petiţionarii reclamă eşecul diverşilor membri extraordinari ai Comisiei, care au fost 
desemnaţi de către guvern să soluţioneze criza, de a fi furnizat soluţii viabile şi pe termen lung. 

Alţi petiţionari ridică obiecţii faţă de amplasarea noilor facilităţi de gestionare a deşeurilor pe 
care guvernul se hotărâse să le pună în practică în scopul de a soluţiona criza privind deşeurile. 

În mod deosebit, petiţionarii contestă următoarele decizii: 
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 deschiderea unei rampe de depozitare a deşeurilor în Campagna (regiunea Basso 
dell'Olmo), în provincia Salerno;

 deschiderea unei noi rampe de depozitare a deşeurilor în Serre (regiunea „Valle della 
Masseria”), în provincia Salerno; 

 redeschiderea unei rampe de depozitare a deşeurilor în Ariano Irpino, precum şi 
deschiderea unei noi rampe de depozitare a deşeurilor în Savignano Irpino, în 
provincia Avellino;

 realizarea unei stocări temporare a deşeurilor în Marigliano, în provincia Napoli;
 realizarea unei stocări temporare a peletelor în Giugliano (regiunea „Taverna del 

Re”). 

În cele din urmă, într-una dintre petiţii, petiţionarii se opun facilităţii de gestionare a deşeurilor, 
care se construieşte în Acerra, în provincia Napoli. Aceştia susţin că cele două ordine 
guvernamentale, emise la 6 şi 20 februarie 2008, referitoare la concesiile tarifare pentru 
comercializarea electricităţii şi respectiv, funcţionarea uzinei aflate în construcţie în Acerra, ar 
încălca legislaţia europeană şi italiană, în special Directiva 2001/77/CE privind promovarea 
electricităţii produse din surse de energie regenerabile pe piaţa internă a electricităţii1, Directiva 
2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor (denumită în continuare DID)2 şi Directiva 85/337/CE 
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.3

Comisia, profund îngrijorată de izbucnirea crizei privind deşeurile, având în vedere în special 
riscurile grave pentru sănătatea publică şi pentru mediu, pe care abandonarea de deşeuri pe 
străzi le presupun, a demarat o investigaţie şi a lansat, în iunie 2007, a procedură privind 
încălcarea împotriva Italiei cu privire la aplicarea incorectă a Directivei cadru privind 
deşeurile (Directiva 2006/12/CE privind deşeurile4) în Regiunea Campania. 

În contextul procedurii în cauză, Comisia a concluzionat că, în Regiunea Campania, reţeaua 
de depozitare a deşeurilor şi instalaţiile de depozitare a deşeurilor nu erau adecvate şi că 
reprezentau principala sursă a problemelor de mediu şi de sănătate. La 30 iulie 2008, având în 
vedere continuarea nerespectării dreptului comunitar în Regiunea Campania, Comisia a trimis 
Italia în faţa Curţii Europene de Justiţie. 

În contextul procedurii mai sus menţionate, serviciile Comisiei au urmărit şi continuă să 
urmărească îndeaproape evoluţia situaţiei din Regiunea Campania, inclusiv măsurile pe care 
autorităţile italiene le-au luat sau pe care intenţionează să le ia în scopul de a soluţiona situaţia 
de urgenţă, precum şi problema structurală rezultată din caracterul inadecvat al reţelei de 
gestionare a deşeurilor din Regiune. 

În acest sens, au avut loc deja o serie de reuniuni între serviciile Comisiei şi autorităţile 
italiene, în timp ce alte astfel de reuniuni sunt planificate în scopul de a oferi Comisiei 
posibilitatea de a monitoriza situaţia. În acest context, Comisia investighează, alături de 
autorităţile italiene, aplicarea dreptului comunitar privind protecţia mediului referitor la 
măsurile luate în scopul soluţionării crizei privind deşeurile şi dezvoltarea unui sistem de 
gestionare a deşeurilor.  

                                               
1 JO L 283, 27.10.2001, p. 33
2 JO L 332, 28.12.2000, p.91
3 JO L 175, 5.7.1985, p.40 
4 JO L 114, 27.04.2006, p.9
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În ceea ce priveşte amplasarea şi caracteristicile facilităţilor individuale de gestionare a 
deşeurilor, trebuie menţionat faptul că acestea se află în raza de competenţă a autorităţilor 
naţionale, care trebuie să evalueze riscurile legate de deschiderea unor instalaţii de gestionare 
a deşeurilor, precum şi faptul că Comisia nu poate interveni în ceea ce priveşte decizia 
autorităţilor naţionale cu privire la amplasarea şi caracteristicile acestor infrastructuri, câtă 
vreme deciziile sunt luate în conformitate cu legislaţia comunitară referitoare la mediu. 

În ceea ce priveşte uzina de transformare a deşeurilor în energie, din Acerra, Comisia 
consideră că Ordinul din 6 februarie 2008, mai sus menţionat, este în conformitate cu 
Directiva 2001/77/CE. În timp ce electricitatea produsă din fracţiunea nebiodegradabilă din 
deşeuri nu ar trebui, în mod clar, să fie catalogată drept sursă regenerabilă care deserveşte 
scopurile directivei, directiva nu împiedică statele membre să sprijine producţia de astfel de 
electricitate la fel ca şi în cazul electricităţii produse din surse regenerabile, astfel cum au fost 
definite în temeiul directivei. Cu toate acestea, sprijinul acordat ar trebui să fie conform cu 
normele UE privind ajutoarele de stat, iar, în acest sens, Comisia investighează măsurile de 
sprijin. 

Concluzie 

Comisia îşi va continua acţiunea de constrângere împotriva Italiei până când încălcările 
actuale ale dreptului comunitar privind mediul vor lua sfârşit. Întrucât cazul referitor la lipsa 
unei reţele viabile de infrastructuri necesare gestionării deşeurilor, este adus, în prezent, în 
faţa Curţii de Justiţie, se vor pune la dispoziţie o serie de informaţii actualizate cu privire la 
problema în cauză, după ce Curtea va emite o hotărâre. Comisia va continua să monitorizeze 
situaţia în scopul de a asigura că măsurile luate în vederea soluţionării situaţiei de urgenţă sunt 
conforme cu legislaţia comunitară privind mediul şi cu normele UE privind ajutorul de stat. 


