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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0031/2006 mressqa minn Giampiero Angeli (ta' nazzjonalità Taljana), li 
tinkludi 21 firma, dwar perikli għas-saħħa ewlenin ikkawżati minn dijossini mir-rimi ta’ 
l-iskart

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar il-perikli serji għas-saħħa u għall-ambjent ikkawżati 
minn tniġġis tad-dijossini mir-rimi ta’ skart speċjali u tossiku u impjanti tal-ħżin f’diversi 
partijiet tal-Campania magħżulin mill-awtoritajiet reġjonali flimkien ma’ sors ta’ profitti 
illeċiti għal organizzazzjonijiet kriminali. Minħabba n-nuqqas ta’ l-awtoritajiet reġjonali u 
nazzjonali milli jinfurzaw regolamenti ta’ sigurtà u minħabba l-preżenza ta’ għadd numeruż 
ta’ siti ta’ rimi illegali, il-petizzjonanti qegħdin ifittxu li tittieħed azzjoni mill-Unjoni Ewropea 
sabiex jiġu emendati sostanzjalment l-arranġamenti kurrenti dwar ir-rimi ta’ l-iskart f’livell 
reġjonali, jitwaqqfu attivitajiet li jkun jidher biċ-ċar li huma ta’ ħsara, tiġi mmonitorjata l-
ħsara li qegħda ssir għas-saħħa pubblika u għall-ambjent u jerġgħu jissemmew dawk iz-zoni 
mniġġsin li qegħdin jintużaw għall-biedja jew għat-trobbija tal-bhejjem. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar il-21 ta’ April 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-3 ta’ Lulju 2006.

I. Il-petizzjoni 

Il-petizzjonant huwa mħasseb dwar iż-żieda ta’ tumuri u mard li jingħad li huma kkawżati 
mit-tniġġis fil-provinċji ta’ Napli u Caserta. Fil-fehma tal-petizzjonant, l-immaniġġjar ta’ l-
iskart eżistenti huwa responsabbli għal dawn ir-riżultati. Din il-problema tressqet quddiem l-
awtoritajiet nazzjonali snin ilu u għadha ma ġietx solvuta. 

Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni ppreżentata hemm ħafna siti ta’ radam illegali skedati biex 
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jingħalqu li m’għadhomx jissodisfaw l-istandards tas-sigurtà. Jingħad li l-miżuri ta’ 
emerġenza li jikkonċernaw il-ftuħ mill-ġdid ta’ dawn il-landfills u l-lokazzjoni ta’ l-impjanti 
ta’ l-enerġija ta’ l-inċineraturi rriżultaw f’żieda fl-għadd ta’ mwiet u mard, meta mqabbla mal-
medja nazzjonali u b’żieda ta’ 400% fl-inċidenza tal-kanċer f’ċerti muniċipalitajiet. 

Il-petizzjonant huwa interessat li jikseb evalwazzjoni radikali ta’ l-impjanti tal-ħżin u r-rimi 
ta’ l-iskart f’Campania, li tassigura l-ħsieb mill-ġdid ta’ strutturi ta’ l-ipproċessar u r-rimi ħalli 
jilħqu l-istandards kurrenti; stħarriġ epidemjoloġiku tal-popolazzjoni lokali li jistabbilixxi sa 
liema punt il-livelli ta’ mwiet u mard setgħu kienu kkawżati mit-tniġġis; stħarriġ  dettaljat li 
jistabbilixxi liema zoni ġew imniġġsa u r-rijabilitazzjoni, jew għall-anqas il-klassifikazzjoni 
mill-ġdid ta’ zoni ta’ art imniġġsa li jintużaw għall-biedja jew għat-trobbija ta’ l-annimali.

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 

It-trattament ta’ l-iskart huwa rregolat fil-livell tal-Komunità permezz tad-Direttiva 
75/442/KEE dwar l-iskart1. Skond din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-
iskart jinġabar jew jintrema mingħajr ma jqiegħed fil-periklu s-saħħa tal-bniedem jew l-
ambjent. L-istabbilimenti jew l-impriżi kollha li jagħmlu xogħol ta’ ġbir jew rimi għandhom 
jiksbu permess u għandhom ikunu soġġetti għal spezzjonijiet perjodiċi.

Barra dan, id-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta’ l-iskart f’landfill2 tistipula r-rekwiżiti 
għall-kostruzzjoni, l-operat, l-għeluq u l-kura ta’ wara tat-terrafermi. Għall-għażla ta’ siti ta’ 
terrafermi hija titlob diversi kriterji, bħad-distanzi mill-konfini tas-sit għal zoni residenzjali u 
ta’ rikreazzjoni, passaġġi fuq l-ilma, korpi ta’ l-ilma u siti agrikoli jew urbani oħrajn, l-
eżistenza ta’ l-ilma fuq il-wiċċ ta’ l-art, l-ilma kostali jew zoni ta’ ħarsien tan-natura fiz-zona, 
il-kondizzjonijiet ġeoloġiċi u idroġeoloġiċi fiz-zona, ir-riskju ta’ għargħar, ċediment ta’ l-art, 
landslides jew valangi fuq is-sit, il-ħarsien tal-patrimonju naturali jew kulturali fiz-zona. 

Il-landfill tista’ tiġi awtorizzata biss jekk il-karatteristiċi tas-sit fir-rigward tar-rekwiżiti 
msemmija hawn fuq, jew il-miżuri korrettivi li għandhom jittieħdu, jindikaw li l-landfill ma 
toħloq l-ebda riskju ambjentali serju.

L-inċinerazzjoni ta’ l-iskart hija soġġetta għal għadd ta’ bċejjeċ ta’ leġiżlazzjoni tal-
Komunità, u b’mod partikulari d-Direttivi 2000/76/KE dwar l-inċinerazzjoni ta’ l-iskart3 u 
96/61/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis 4 . Id-Direttiva 2000/76/KE
tistabbilixxi rekwiżiti minimi għall-inċinerazzjoni ta’ l-iskart - inklużi l-valuri tal-limiti ta’ 
emissjonijiet, il-kondizzjonijiet operazzjonali u l-obbligi ta’ monitoraġġ – sabiex jiġu mħarsa 
s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Hija tinkludi disposizzjonijiet espliċiti għal-limitazzjoni u l-
monitoraġġ ta’ l-emissjonijiet tad-dijossini. Id-Direttiva 96/61/KE titlob li l-installazzjonijiet 
industrijali jkunu soġġetti għal reġim ambjentali integrat, li jimponi kondizzjonijiet fuq il-
permess, ibbażati fuq l-"Aqwa Tekniki Disponibbli", u li għalhekk jista’ jitlob rekwiżiti aktar 
stretti meta mqabbla ma’ dawk tad-Direttiva 2000/76/KE. Barra dan, ħafna tipi oħra ta’ 
attivitajiet ta’ immaniġġjar ta’ l-iskart – inklużi ċerti attivitajiet li jinvolvu l-ħżin ta’ skart 
                                               
1 ĠU L 114, tal-5.4.2006, pġ.9
2 ĠU L 182, 16.7.1999, pġ.1.
3 ĠU L 332, tat-28.12.2000, pġ. 91
4 ĠU L 257, 10.10.1996, pġ. 26.
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perikoluż – huma soġġetti wkoll għad-Direttiva 96/61/KE.

L-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom għandhom jassiguraw li l-obbligi tad-
Direttivi 2000/76/KE u 96/61/KE jiġu rispettati, permezz tar-rekwiżiti għas-sottomissjoni u d-
determinazzjoni ta’ l-applikazzjonijiet għall-permess jew l-aġġornar ta’ awtorizzazzjonijiet li 
nħarġu qabel, u ta’ l-impożizzjoni, il-monitoraġġ u l-infurzar tal-kondizzjonijiet tal-permess. 
Il-pubbliku għandu jingħata l-opportunità li jikkummenta dwar l-applikazzjonijiet għall-
permess, u r-riżultati tal-konsultazzjoni għandhom jittieħdu f’konsiderazzjoni fid-deċiżjonijiet 
ta’ l-awtoritajiet. Fil-każ ta’ impjanti eżistenti, l-istandards tad-Direttiva 2000/76/KE ilhom 
japplikaw mit-28 ta’ Diċembru 2005, filwaqt li l-konformità mad-Direttiva 96/61/KE ser tkun 
meħtieġa mit-30 ta’ Ottubru 2007. Il-petizzjoni ma tagħmel l-ebda referenza għal xi impjanti 
partikolari koperti mid-Direttivi u lanqas ma tagħti xi informazzjoni speċifika dwar l-
implimentazzjoni tagħhom. 

Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni relattivament mhux speċifika mogħtija fil-petizzjoni, il-
Kummissjoni m’hijiex f’pożizzjoni li tidentifika ksur tal-Liġi tal-Komunità. Għalhekk, il-
petizzjonant ġie mitlub mill-Kummissjoni biex jipprovdi tabella għal kull sit ta’ landfill u ta’ 
impjant ta’ l-inċinerazzjoni ta’ l-iskart, li dwarhom qed jissemma l-ksur tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali Ewropea, inkluża indikazzjoni bbażata fuq il-fatti li fuqhom hija assumita b’mod 
konkret in-nuqqas ta’ konformità.

Il-Kummissjoni tgħarraf lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew li, fid-dawl 
tan-numru għoli ta’ landfills ta’ l-iskart mhux ikkontrollati fuq it-territorju Taljan, inkluż ir-
reġjun tal-Campania, hija bdiet investigazzjoni fuq inizjattiva tagħha stess fl-2003 li rriżultat 
fi ksur tal-liġi minħabba l-ksur tad-Direttivi 75/442/KEE, 91/689/KEE u 1999/31/KE. Il-każ 
korrispondenti bħalissa jinsab pendenti quddiem il-qorti (każ C 122-05).

4. Tweġiba kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet nhar il-25 ta’ Jannar 2007.

Kif imħabbar fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni talbet lill-petizzjonant 
biex jipprovdi informazzjoni dettaljata "għal kull sit ta’ landfill u impjant ta’ inċinerazzjoni 
ta’ l-iskart, li dwarhom qed jissemma l-ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali Ewropea, inkluża 
indikazzjoni bbażata fuq il-fatti li fuqhom hija assumita b’mod konkret in-nuqqas ta’ 
konformità".

L-informazzjoni teknika rċevuta mill-petizzjonant fit-18 ta’ Lulju 2006 ma kinitx relatata ma’ 
siti ta’ landfills partikolari, iżda b’mod aktar ġenerali ġibdet l-attenzjoni għal nuqqasijiet fil-
politika Taljana dwar l-iskart, b’mod partikolari għall-provinċji ta’ Napli u Caserta. L-
informazzjoni teknika tiffoka aktar fuq l-inċinerazzjoni b’mod ġenerali u fuq l-impjant ta’ 
inċinerazzjoni li jinsab f’Acerra, intenzjonat li jibda jopera fl-2007, kif ukoll inċineratur li 
huwa ppjanat li jinbena f’S. Maria La Fossa.

Fir-rigward ta’ l-aspett tal-landfill, il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li bħalissa hemm każ 
orizzontali C-135/05 pendenti kontra l-Italja għal allegazzjoni ta’ nuqqas milli tissodisfa l-
obbligi tagħha skond l-Art. 4, 8 u 9 tad-Direttiva 75/442/KEE dwar l-iskart1, l-Art. 2(1) tad-

                                               
1 ĠU L 194, 25.7.1975, pġ. 39.
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Direttiva tal-Kunsill 91/156/KEE dwar l-iskart perikoluż 1 u l-Art. 14(a), (b) u (ċ) tad-
Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE dwar ir-rimi ta’ l-iskart f’landfill 2 . Il-każ jindirizza l-
okkorrenza ta’ eluf ta’ landfills allegatament illegali, inkluż fil-provinċja ta’ Campania. Is-
smigħ f’dan il-każ huwa mistenni dalwaqt. 

Fir-rigward ta’ l-aspett ta’ l-inċinerazzjoni, kif innutat hawn fuq, l-informazzjoni addizzjonali 
pprovduta tiffoka fuq żewġ impjanti ta’ inċinerazzjoni li sa issa għadhom ma bdewx joperaw. 
Meta dawn l-impjanti jibdew joperaw, huma jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tad-Direttiva 
96/61/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis3 u d-Direttiva 2000/76/KE dwar 
l-inċinerazzjoni ta’ l-iskart4. Madankollu, l-informazzjoni pprovduta fil-petizzjoni oriġinali u 
fl-informazzjoni supplimentari ma twassalx għall-identifikazzjoni ta’ xi nuqqas ta’ konformità 
preżenti fir-rigward ta’ dawn id-Direttivi. 

5. Tweġiba kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet nhar il-21 ta’ Settembru 2007.

Il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni supplimentari sostanzjali mingħand il-petizzjonant fis-
27 ta’ Diċembru u aktar riċenti f’Ġunju 2007. Hija ser tieħu ftit aktar żmien biex tanalizza din 
l-informazzjoni abbundanti.

Fis-26 ta’ April 2007, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tat is-sentenza tagħha fil-każ ta’ ksur 
orizzontali C-135/05 kontra l-Italja talli naqset milli tissodisfa l-obbligi tagħha skond l-
Artikoli 4, 8 u 9 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/12/KE 5 dwar l-iskart, l-Artikolu 2 tad-
Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE6 dwar l-iskart perikoluż u l-Artikolu 14(a) tad-Direttiva tal-
Kunsill 1999/31/KE 7 dwar ir-rimi ta’ l-iskart f’landfill. Dan il-każ oriġina minn rapport 
maħruġ fl-2002 mill-"Corpo Forestale" Taljan, li jindika l-eżistenza ta’ kważi 5000 landfill
illegali fuq territorju Taljan, inklużi madwar 700 li fihom skart perikoluż.

Din is-sentenza għandha importanza politika kbira għall-ġestjoni futura tal-landfills fl-Italja, 
inkluż għar-reġjun imsemmi mill-Petizzjonant.

Il-Kummissjoni hija konxja ta’ u mħassba ħafna dwar il-problemi serji li qegħdin jaffettwaw 
is-saħħa pubblika u l-ambjent f’Napli u t-territorju tal-madwar. L-awtoritajiet Taljani ħadu 
azzjoni urġenti u l-Kummissjoni tittama li din issib soluzzjoni għal din il-problema serja ta’ l-
immaniġġjar ta’ l-iskart.

Il-Kummissjoni hija konxja mill-istudju riċenti kko-ordinat mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-
Saħħa, li juri żieda fir-rati tal-mortalità fost nies li jgħixu qrib miżbliet ta’ l-iskart illegali fil-
provinċji ta’ Napli u Caserta.

Il-Kummissjoni qegħda tevalwa jekk il-pjanijiet li jinfetħu erba’ siti ta’ landfills ġodda fil-
Campania humiex konformi mar-rekwiżiti kollha rilevanti tal-leġiżlazzjoni ambjentali ta’ l-
                                               
1 ĠU L 78, 26.3.1991, pġ. 32.
2 ĠU L 182, 16.7.1999, pġ. 1.
3 ĠU L 257, 10.10.1996, pġ. 26.
4 ĠU L 332, 28.12.2000, pġ. 91.
5 ĠU L 114/9 27.04.2006.
6 ĠU L 377, 31.12.1991.
7 ĠU L 182, 16.07.1999.
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UE u jekk dawn humiex ser jgħinu biex isolvu l-problemi ta’ l-iskart fir-reġjun fuq medda ta’ 
żmien. F’dan il-kuntest, delegazzjoni tal-Kummissjoni żaret Napli biex tiddiskuti l-kwistjoni 
ma’ l-awtoritajiet Taljani fuq il-post. Għall-Kummissjoni, huwa fundamentali li kwalunkwe 
azzjoni mwettqa mill-awtoritajiet Taljani tkun konformi mal-prinċipji u l-objettivi stabbiliti 
fil-leġiżlazzjoni ta’ l-UE.

Il-Kummissjoni qegħda tuża l-miżuri kollha disponibbli, mhux biss għall-problema 
individwali indirizzata mill-petizzjonant, iżda wkoll għall-problema aktar ġenerali ta’ l-
eliminazzjoni ta’ l-iskart fl-Italja f’terrafermi illegali jew mhux kontrollati. 

Minħabba l-urġenza u l-gravità tas-sitwazzjoni f’Napli u fil-Campania, il-Kummissjoni ħarġet 
ittra ta’ twissija li permezz tagħha tat xahar lill-Italja sabiex tirrispondi, minflok l-iskadenza 
ta’ xahrejn li tiġi applikata ssoltu. 

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.
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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



CM\757322MT.doc 7/7 PE376.541REV.III

MT

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.


