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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiția nr. 0031/2006, adresată de Giampiero Angeli, de naționalitate italiană, care 
conține un număr de 21 de semnături, privind pericolele majore pentru sănătate cauzate 
de dioxinele rezultate în urma evacuării deșeurilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea în ceea ce privește pericolele grave pentru sănătate și 
mediu cauzate de poluarea cu dioxinele produse de uzinele de distrugere și depozitare a 
deșeurilor speciale și toxice în diverse părți ale regiunii Campania desemnate de autoritățile 
regionale și care reprezintă o sursă de profituri ilicite pentru organizațiile care nu respectă 
legea. Având în vedere eșecul autorităților regionale și naționale de a aplica reglementările 
privind siguranța și prezența numeroaselor locații ilegale pentru depozitarea deșeurilor, 
petiționarii solicită Uniunii Europene să amendeze substanțial aranjamentele actuale de 
evacuare a deșeurilor la nivel regional, să întrerupă activitățile care sunt în mod evident 
dăunătoare, să monitorizeze daunele provocate sănătății publice și mediului și să reindice 
zonele contaminate pentru a fi utilizate pentru agricultură sau creșterea animalelor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 aprilie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul intermediar al Comisiei, primit la 3 iulie 2006.

I. Petiția

Petiționarul își exprimă îngrijorarea în legătură cu creșterea numărului de tumori și maladii 
care pretinde că sunt cauzate de poluarea din provinciile Napoli și Caserta. În opinia 
petiționarului, administrarea actuală a deșeurilor este cauza acestor rezultate. Această 
problemă a fost adresată autorităților naționale cu câțiva ani în urmă și a rămas nesoluționată 
până în prezent.
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În conformitate cu informațiile prezentate, există numeroase locații ilegale pentru depozitarea 
deșeurilor planificate pentru a fi închise din cauză că nu mai îndeplinesc standardele de 
siguranță. Se afirmă că măsurile de urgență privind redeschiderea acestor locații pentru 
depozitarea deșeurilor și amplasarea uzinelor de incinerare au avut ca rezultat creșterea 
numărului de decese și maladii comparativ cu media națională și o creștere cu 400% a 
cazurilor de cancer în anumite orașe.

Petiționarul este interesat de obținerea unei evaluări radicale a uzinelor de distrugere și 
depozitare a deșeurilor din Campania în vederea asigurării regândirii structurilor de prelucrare 
și distrugere pentru respectarea standardelor curente; a unui studiu epidemiologic efectuat 
asupra populației locale în vederea stabilirii măsurii în care rata deceselor și a maladiilor a 
fost influențată de poluare; a unei investigații detaliate în vederea stabilirii zonelor care au 
fost poluate și reabilitarea sau cel puțin reclasificarea zonelor de teren poluate utilizate pentru 
agricultură sau creșterea animalelor.

II. Comentariile Comisiei referitoare la petiție

Tratamentul deșeurilor este reglementat la nivel comunitar de Directiva nr. 75/442/CEE 
privind deșeurile1. În conformitate cu această directivă, statele membre trebuie să se asigure 
că deșeurile sunt recuperate sau evacuate fără periclitarea sănătății umane sau a mediului. 
Toate uzinele sau întreprinderile care desfășoară operațiuni de recuperare sau evacuare a 
deșeurilor trebuie să obțină o autorizație și să fie supuse inspecțiilor periodice.

În plus, Directiva nr. 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor la mare adâncime2 stabilește 
cerințele pentru construirea, exploatarea, închiderea și întreținerea locațiilor pentru 
depozitarea deșeurilor la mare adâncime. Pentru alegerea locurilor de depozitare a deșeurilor 
la mare adâncime este necesară îndeplinirea anumitor criterii, cum ar fi distanța de la limita 
terenului respectiv la zonele rezidențiale și de agrement, canalele navigabile, albiile râurilor și 
alte zone agricole sau urbane, existența apei subterane, a apei de coastă sau rezervațiile 
naturale din zonă, condițiile geologice și hidrogeologice din zonă, riscul de inundații, 
subsidență, alunecări de teren sau avalanșe din locația respectivă, protecția naturii sau a 
patrimoniului cultural din zonă.

Depozitarea deșeurilor la mare adâncime poate fi autorizată numai în cazul în care 
caracteristicile terenului din punct de vedere al cerințelor menționate mai sus, sau măsurile 
corective care trebuie luate, indică faptul că depozitarea la mare adâncime a deșeurilor nu 
prezintă un risc ecologic grav.

Incinerarea deșeurilor este supusă unei serii de acte legislative comunitare, și în special 
Directivelor nr. 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor3 și nr. 96/61/CE privind prevenirea 
și controlul integrat al poluării4. Directiva nr. 2000/76/CE stabilește cerințele minime pentru 
incinerarea deșeurilor – inclusiv valorile limită ale emisiilor, condițiile de exploatare și 
obligațiile de monitorizare – în vederea protejării sănătății umane și a mediului. Aceasta 

                                               
1 JO L 114, 5.4.2006, p.9. 
2 JO L 182, 16.7.1999, p.1. 
3 JO L 332, 28.12.2000, p. 91. 
4 JO L 257, 10.10.1996, p. 26. 
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include prevederi explicite pentru limitarea și monitorizarea emisiilor de dioxină. Directiva nr. 
96/61/CE prevede ca instalațiile industriale să fie supuse unui regim integrat de protecție a 
mediului, impunând condiții de autorizare bazate pe „cele mai bune tehnici disponibile”, care, 
prin urmare, pot impune cerințe mult mai stricte comparativ cu cele prevăzute de Directiva nr. 
2000/76/CE. În plus, multe alte tipuri de activități de administrare a deșeurilor – inclusiv 
anumite activități care implică depozitarea deșeurilor periculoase – sunt, de asemenea, supuse 
Directivei nr. 96/61/CE.

Statele membre și autoritățile competente din aceste state trebuie să se asigure că sunt 
respectate obligațiile prevăzute de Directiva nr. 2000/76/CE și Directiva nr. 96/61/CE prin 
intermediul unor cerințe privind depunerea și determinarea cererilor pentru eliberarea de 
autorizații sau actualizarea autorizațiilor eliberate anterior, și impunerea, monitorizarea și 
respectarea condițiilor de autorizare. Publicul trebuie să aibă oportunitatea de a comenta în 
legătură cu cererile de eliberare a autorizațiilor, iar rezultatele consultărilor trebuie luate în 
considerare la luarea deciziilor de către autorități. În cazul uzinelor existente, standardele 
impuse de Directiva nr. 2000/76/CE au fost aplicate începând cu data de 28 decembrie 2005, 
în timp ce respectarea Directivei nr. 96/61/CE va fi impusă din 30 Octombrie 2007. Petiția nu 
face referire la anumite uzine acoperite de aceste Directive și nici nu furnizează informații 
specifice privind implementarea acestora.

Pe baza informațiilor relativ nespecifice furnizate în cadrul petiției, Comisia nu este în măsură 
să identifice o încălcare a dreptului comunitar. Prin urmare, Comisia a solicitat petiționarului 
să furnizeze un tabel pentru fiecare teren pentru depozitarea deșeurilor la mare adâncime și 
pentru fiecare uzină de incinerare a deșeurilor, care face obiectul reclamației privind 
încălcarea legislației europene asupra mediului, inclusiv să indice faptele pe care a fost 
fondată în mod concret afirmația de nerespectare.

Comisia informează Comisia pentru petiții a Parlamentului European că, pe baza numărului 
ridicat de depozitări necontrolate de deșeuri la mare adâncime pe teritoriul italian, inclusiv în 
regiunea Campania, în anul 2003, Comisia a început o investigație din proprie inițiativă în 
urma căreia s-a constatat încălcarea Directivelor nr. 75/442/CEE, 91/689/CEE și 1999/31/CE.  
Cauza corespondentă se află în prezent în curs de soluționare (cauza C 122-05).

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Conform celor notificate în comunicarea sa anterioară, Comisia a solicitat petiționarului să 
furnizeze informații detaliate „pentru fiecare teren pentru depozitarea deșeurilor la mare 
adâncime și pentru fiecare uzină de incinerare a deșeurilor, care face obiectul reclamației 
privind încălcarea legislației europene asupra mediului, inclusiv să indice faptele pe care a 
fost fondată în mod concret afirmația de nerespectare”.

Informațiile tehnice furnizate de petiționar la data de 18 iulie 2006 nu se referă la anumite 
terenuri de depozitare a deșeurilor la mare adâncime ci subliniază în mod mai general 
deficiențele din politica italiană privind deșeurile, în special pentru provinciile Napoli și 
Caserta. Informațiile tehnice vizează mai mult incinerarea în general și uzinele de incinerare 
situate în Acerra, care se intenționează a fi operaționale în anul 2007, precum și incineratorul 
proiectat care va fi construit în S. Maria La Fossa.
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În ceea ce privește depozitarea deșeurilor la mare adâncime, Comisia ar dori să amintească 
faptul că, în prezent, se așteaptă decizia împotriva Italiei în cazul C-135/05 pentru o presupusă 
nerespectare a obligațiilor sale în temeiul articolelor 4, 8 și 9 din Directiva nr. 75/442/CEE 
privind deșeurile1, al articolului 2 alineatul (1) din Directiva nr. 91/156/CEE a Consiliului 
privind deșeurile periculoase2 și al articolului 14 literele (a), (b) și (c) din Directiva nr. 
1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri3. Cazul abordează apariția a mii de 
terenuri pentru depozitarea deșeurilor la mare adâncime care sunt presupuse a fi ilegale, 
inclusiv în provincia Campania. Audierea în acest caz va avea loc în scurt timp.

În ceea ce privește incinerarea, conform celor menționate mai sus, informațiile suplimentare 
furnizate vizează două uzine de incinerare care încă nu sunt funcționale. Când aceste uzine 
vor fi puse în funcțiune, acestea vor trebui să respecte cerințele Directivei nr. 96/61/CE 
privind prevenirea și controlul integrat al poluării4 și ale Directivei nr. 2000/76/CE privind 
incinerarea deșeurilor5. Dar, informațiile furnizate în petiția originală și informațiile 
suplimentare nu permit identificarea unei încălcări prezente în ceea ce privește aceste 
directive.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 21 septembrie 2007.

Comisia a primit informații suplimentare substanțiale din partea petiționarului, la 27 
decembrie 2006 și, mai recent, în iunie 2007. Analizarea acestor informații ample va necesita 
o perioadă suplimentară de timp.

La 26 aprilie 2007, Curtea Europeană de Justiție și-a pronunțat decizia privind cazul de 
încălcare la nivel orizontal C-135/05 împotriva Italiei, pentru nerespectarea obligațiilor sale în 
temeiul articolelor 4, 8 și 9 din Directiva 2006/12/CE6 a Consiliului privind deșeurile, 
articolului 2 din Directiva 91/689/CEE7 a Consiliului privind deșeurile periculoase și articolul 
14 litera (a) din Directiva 1999/31/CE8 a Consiliului privind depozitarea deșeurilor. Acest caz 
a luat naștere dintr-un raport emis în 2002 de „Corpo Forestale” din Italia, indicând existența 
a aproximativ 5 000 de locuri ilegale de depozitare a deșeurilor pe teritoriul Italiei, inclusiv 
aproximativ 700 cu deșeuri periculoase.

Această decizie prezintă o deosebită importanță politică pentru viitoarea gestionare a locurilor 
de depozitare a deșeurilor în Italia, inclusiv pentru regiunea la care petiționarul face referire.

Comisia cunoaște și este deosebit de îngrijorată de problemele grave care afectează sănătatea 
publică și mediul în Napoli și regiunea înconjurătoare. Autoritățile italiene au întreprins 
acțiuni urgente și Comisia speră că acest fapt va conduce la o soluție pentru această problemă 
gravă de gestionare a deșeurilor.

                                               
1 JO L 194, 25.7.1975, p. 39. 
2 JO L 78, 26.3.1991, p.32. 
3 JO L 182, 16.7.1999, p. 1. 
4 JO L 257, 10.10.1996, p. 26.
5 JO L 332, 28.12.2000, p. 91.
6 JO L 114/9 27.04.2006.
7 JO L 377, 31.12.1991.
8 JO L 182, 16.07.1999.
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Comisia cunoaște studiul recent coordonat de Organizația Mondială a Sănătății care prezintă 
rate crescute de mortalitate în rândul persoanelor care locuiesc în apropierea locurilor ilegale 
de depozitare a deșeurilor din provinciile Napoli și Caserta.

Comisia evaluează dacă planurile de deschidere a patru noi locuri de depozitare a deșeurilor 
în Campania respectă toate cerințele relevante ale legislației UE în domeniul mediului și dacă 
acestea vor ajuta la soluționarea pe termen lung a problemei regionale legate de deșeuri. În 
acest context, o delegație a Comisiei a vizitat Napoli pentru a discuta problema cu autoritățile 
italiene la fața locului. Pentru Comisie, este fundamental ca orice acțiune întreprinsă de 
autoritățile italiene să respecte principiile și obiectivele prevăzute de legislația UE.

Comisia face uz de toate măsurile disponibile, nu numai pentru problemele individuale 
ridicate de petiționar, ci și pentru problema mai generală de evacuare în Italia a deșeurilor prin 
intermediul spațiilor de depozitare ilegale sau necontrolate.

Reflectând caracterul urgent și gravitatea situației din Napoli și Campania, Comisia a emis o 
scrisoare de avertizare, acordând Italiei un termen de răspuns de o lună, în locul termenul 
standard de două luni.

6. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008. 

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

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

Unii petiționari reclamă situația dezastruoasă referitoare la gestionarea deșeurilor din orașul 
Napoli, precum și de pe teritoriile înconjurătoare, care prezintă riscuri grave pentru sănătatea 
localnicilor, precum și un pericol pentru mediul înconjurător. 

Lipsa unei bune planificări în domeniul gestionării deșeurilor și o rețea adecvată de infrastructuri 
necesare pentru depozitarea deșeurilor în Regiunea Campania reprezintă motivele fundamentale 
ale crizei, enumerate de către petiționari. De asemenea, petiționarii sugerează o legătură între 
actuala criză privind deșeurile și implicarea organizațiilor criminale în gestionarea deșeurilor. 

Mai mult, petiționarii reclamă eșecul diverșilor membri extraordinari ai Comisiei, care au fost 
desemnați de către guvern să soluționeze criza, de a fi furnizat soluții viabile și pe termen lung. 

Alți petiționari ridică obiecții față de amplasarea noilor facilități de gestionare a deșeurilor pe 
care guvernul se hotărâse să le pună în practică în scopul de a soluționa criza privind deșeurile. 

În mod deosebit, petiționarii contestă următoarele decizii: 

 deschiderea unei rampe de depozitare a deșeurilor în Campagna (regiunea Basso 
dell'Olmo), în provincia Salerno;
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 deschiderea unei noi rampe de depozitare a deșeurilor în Serre (regiunea „Valle della 
Masseria”), în provincia Salerno; 

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

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

Re”). 
În cele din urmă, într-una dintre petiții, petiționarii se opun facilității de gestionare a deșeurilor, 
care se construiește în Acerra, în provincia Napoli. Aceștia susțin că cele două ordine 
guvernamentale, emise la 6 și 20 februarie 2008, referitoare la concesiile tarifare pentru 
comercializarea electricității și respectiv, funcționarea uzinei aflate în construcție în Acerra, ar 
încălca legislația europeană și italiană, în special Directiva 2001/77/CE privind promovarea 
electricității produse din surse de energie regenerabile pe piața internă a electricității1, Directiva 
2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor (denumită în continuare DID)2 și Directiva 85/337/CE 
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului.3

Comisia, profund îngrijorată de izbucnirea crizei privind deșeurile, având în vedere în special 
riscurile grave pentru sănătatea publică și pentru mediu, pe care abandonarea de deșeuri pe 
străzi le presupun, a demarat o investigație și a lansat, în iunie 2007, a procedură privind 
încălcarea împotriva Italiei cu privire la aplicarea incorectă a Directivei cadru privind 
deșeurile (Directiva 2006/12/CE privind deșeurile4) în Regiunea Campania. 

În contextul procedurii în cauză, Comisia a concluzionat că, în Regiunea Campania, rețeaua 
de depozitare a deșeurilor și instalațiile de depozitare a deșeurilor nu erau adecvate și că 
reprezentau principala sursă a problemelor de mediu și de sănătate. La 30 iulie 2008, având în 
vedere continuarea nerespectării dreptului comunitar în Regiunea Campania, Comisia a trimis 
Italia în fața Curții Europene de Justiție. 

În contextul procedurii mai sus menționate, serviciile Comisiei au urmărit și continuă să 
urmărească îndeaproape evoluția situației din Regiunea Campania, inclusiv măsurile pe care 
autoritățile italiene le-au luat sau pe care intenționează să le ia în scopul de a soluționa situația 
de urgență, precum și problema structurală rezultată din caracterul inadecvat al rețelei de 
gestionare a deșeurilor din Regiune. 

În acest sens, au avut loc deja o serie de reuniuni între serviciile Comisiei și autoritățile 
italiene, în timp ce alte astfel de reuniuni sunt planificate în scopul de a oferi Comisiei 
posibilitatea de a monitoriza situația. În acest context, Comisia investighează, alături de 
autoritățile italiene, aplicarea dreptului comunitar privind protecția mediului referitor la 
măsurile luate în scopul soluționării crizei privind deșeurile și dezvoltarea unui sistem de 
                                               
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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gestionare a deșeurilor.  

În ceea ce privește amplasarea și caracteristicile facilităților individuale de gestionare a 
deșeurilor, trebuie menționat faptul că acestea se află în raza de competență a autorităților 
naționale, care trebuie să evalueze riscurile legate de deschiderea unor instalații de gestionare 
a deșeurilor, precum și faptul că Comisia nu poate interveni în ceea ce privește decizia 
autorităților naționale cu privire la amplasarea și caracteristicile acestor infrastructuri, câtă 
vreme deciziile sunt luate în conformitate cu legislația comunitară referitoare la mediu. 

În ceea ce privește uzina de transformare a deșeurilor în energie, din Acerra, Comisia 
consideră că Ordinul din 6 februarie 2008, mai sus menționat, este în conformitate cu 
Directiva 2001/77/CE. În timp ce electricitatea produsă din fracțiunea nebiodegradabilă din 
deșeuri nu ar trebui, în mod clar, să fie catalogată drept sursă regenerabilă care deservește 
scopurile directivei, directiva nu împiedică statele membre să sprijine producția de astfel de 
electricitate la fel ca și în cazul electricității 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 își va continua acțiunea de constrângere împotriva Italiei până când încălcările 
actuale ale dreptului comunitar privind mediul vor lua sfârșit. Întrucât cazul referitor la lipsa 
unei rețele viabile de infrastructuri necesare gestionării deșeurilor, este adus, în prezent, în 
fața Curții de Justiție, se vor pune la dispoziție o serie de informații actualizate cu privire la 
problema în cauză, după ce Curtea va emite o hotărâre. Comisia va continua să monitorizeze 
situația în scopul de a asigura că măsurile luate în vederea soluționării situației de urgență sunt 
conforme cu legislația comunitară privind mediul și cu normele UE privind ajutorul de stat. 


