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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0026/2007 minn Monica Sepe, ta’ nazzjonalità Taljana, f’isem il-
kumitat 'Serre per la vita', kontra miżbla ta’ skart solidu urban

Petizzjoni 0756/2007 ippreżentata minn Giovanni Roviello, ta’ nazzjonalità 
Taljana, fejn oġġezzjona għal rimi ta’ skart li jpoġġi s-saħħa pubblika fil-
periklu u jagħmel ħsara lir-riżorsi tal-ilma li jinsabu taħt l-art

Petizzjoni 0789/2007 minn Gigliola Izzo, ta’ nazzjonalità Taljana, li 
toġġezzjona kontra l-ħżin ta’ pellets ta’ skart ta’ fjuwil ekoloġiku qrib art 
agrikola u zoni residenzjali

Petizzjoni 0910/2007 minn Francesco Di Pasquale, ta’ nazzjonalità Taljana, 
rigward l-emerġenza ambjentali fil-Kampanja

Petizzjoni 0991/2007 minn Vincenzo Gala, ta’ nazzjonalità Taljana, li 
qiegħed jitlob li jkun hemm sistema għall-ġbir tal-iskart isseparat fir-reġjun 
tal-Campania

Petizzjoni 0012/2008 minn Francesco Miglino, ta’ nazzjonalità Taljana, 
f’isem il-Partito Internettiano, dwar is-sitwazzjoni li tirrigwarda l-ħżin u l-
ipproċessar tal-iskart domestiku f’Napli u r-Reġjun tal-Campania fl-Italja

Petizzjoni 0016/2008 minn F.C., ta’ nazzjonalità Taljana, dwar il-kriżi tal-
iskart domestiku fil-Campania (Italja)

Petizzjoni 0209/2008 minn Sebastiano Perrone, ta’ nazzjonalità Taljana, 
dwar ir-rimi tal-iskart u d-drittijiet demokratiċi tar-residenti ta’ Marigliano 
qrib Napli

Petizzjoni 0347/2008 minn Tommaso Esposito u Virginia Petrellese, ta’ 
nazzjonalità Taljana, f’isem il-Grupp taċ-Ċittadini għal Azzjoni Kontra l-
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Inċinerazzjoni, dwar l-impjant tal-inċinerazzjoni f’Acerra (qrib Napli) fl-
Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni 0026/2007

Dik li ressqet il-petizzjoni, ir-rappreżentant legali tal-membri tal-kumitat, tipprotesta kontra l-
bini ppjanat ta’ miżbla għal skart solidu urban (li tkopri firxa ta’ 60,000 m2 , u fond ta’ 25 
metru) minn korp li ngħata poteri ta’ emerġenza, waqt li tenfasizza il-ħsara li se taffettwa 
zona rrikonoxxuta bħala ta’ interess pubbliku fuq raġunijiet ambjentali, ekonomiċi, kulturali u 
agrikoli. B’mod partikulari, dik li ressqet il-petizzjoni tiġbed l-attenzjoni għall-eżistenza, fil-
viċinanza tas-sit indikat, tas-sit ta’ interess komunitarju 'Medio corso del fiume Sele/Persano' 
(artijiet mistagħdra f’Persano), li huwa wkoll santwarju tal-WWF tal-annimali selvaġġi, 
rikonoxxut taħt il-Konvenzjoni Ramsar. Dik li ressqet il-petizzjoni titlob lill-istituzzjonijiet 
Ewropej biex jintervjenu, għaldaqstant, biex jassiguraw il-ħarsien tal-ambjent u jassiguraw li 
l-fondi tal-Komunità mogħtija għal dak il-għan ikunu amministrati sewwa.

Sommarju tal-petizzjoni 0756/2007

Il-petizzjonant jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-ftuħ mill-ġdid ta’ impjant fejn isir rimi ta’ 
skart li jikkontamina l-ħamrija u l-ilma li jinsab taħt l-art fir-reġjun ta’ Campania, u jsostni li 
l-awtorizzazzjoni li ngħatat mill-gvern tmur kontra s-sentenza tal-qorti li ngħatat, li kaġun 
tagħha kellu jingħalaq l-impjant.

Barra minn hekk, saru pjanijiet sabiex jinfetaħ impjant ieħor ta’ rimi f’żona li m’hijiex 
ġeoloġikament stabbli. Filwaqt, li l-ebda wieħed mill-impjanti ta’ rimi ma jinsab f’żoni fejn 
hemm l-annimali selvaġġi jew f’żoni protetti, dawn jistgħu jaffetwaw l-art tal-madwar, li 
tintuża l-ewwel u qabel kollox, għal skopijiet ta’ biedja.

Sommarju tal-petizzjoni 0789/2007

Il-petizzjonanta tesprimi tħassib dwar it-tniġġis ambjentali kkawżat minn sit kbir ta’ ħżin ta’ 
pellets ta’ fjuwil ekoloġiku, peress li s-sit magħżul mill-kummissarju speċjali għar-rimi ta’ 
skart ta’ emerġenza f’Campania jinsab qrib art agrikola kkultivata u zoni residenzjali. Peress 
li dan huwa arranġament proviżorju, l-awtoritajiet apparantement naqsu milli jwettqu l-
proċeduri ta’ valutazzjoni tal-impatt ambjentali meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni tal-Komunità. 
Il-petizzjonanta tindika li l-perikli għas-saħħa pubblika u l-ambjent ġew aggravati b’nirien 
frekwenti, li jirriżultaw f’emissjonijiet ta’ diossina mill-materjal maħżun. Hija għaldaqstant 
titlob azzjoni mill-Unjoni Ewropea (possibbilment delegazzjoni tal-Parlament Ewropew) bil-
għan li tintemm din l-operazzjoni ta’ emerġenza ta’ mmaniġġjar tal-iskart, li tikkostitwixxi 
periklu għas-saħħa pubblika, li hija ta’ ħsara għall-proprjetajiet ta’ rziezet fil-madwar u qed 
issir mingħajr it-trasparenza meħtieġa.

Sommarju tal-petizzjoni 0910/2007

Dak li ressaq il-petizzjoni esprima tħassib dwar il-qagħda kritika fir-rigward tar-rimi tal-iskart 
urban fil-Kampanja, li issa saret emerġenza.
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Sommarju tal-petizzjoni 0991/2007

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar il-kriżi tas-saħħa pubblika li qamet fir-reġjun tal-
Campania minħabba n-nuqqas tal-awtoritajiet reġjonali li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-
Komunità rigward ir-rimi tal-iskart urban solidu. B’mod partikolari, huwa jargumenta li n-
nuqqas ta’ sistema għall-ġbir tal-iskart isseparat ikkontribwixxi għas-saturazzjoni tas-siti 
eżistenti tar-rimi, u għar-rimi tal-iskart mingħajr ebda distinzjoni f’żoni pubbliċi barra d-djar. 
Il-petizzjonant qiegħed jitlob li ssir inkjesta u jitlob il-ħlas lura tat-taxxi mħallsa lill-
awtoritajiet lokali għal servizzi ineżistenti għall-ġbir tal-iskart.

Sommarju tal-petizzjoni 0012/2008

Il-petizzjonant jiddeskrivi s-sitwazzjoni diżastruża attwali f’Napli u r-Reġjun tal-Campania fl-
Italja. Huwa jelenka l-miżuri li jqis li kellhom jittieħdu għall-ħżin u l-ipproċessar tal-iskart 
domestiku, u l-kontrolli meħtieġa għas-sorveljanza tal-implimentazzjoni ta’ dawk il-miżuri. 
Huwa jikkwota wkoll lista twila ta’ raġunijiet ewlenija għall-kriżi tal-iskart domestiku. Huwa 
konvint li jkun biss kumitat ta’ esperti minn barra ċ-ċiklu politiku Taljan, li jkollu kompetenzi 
ċerti xjentifiċi u ġestjonali, li jista’ jsolvi il-problema tal-iskart, li għadha teżisti minkejja 14-il 
sena ta’ Kummissarjati Speċjali u nfiq ta’ flejjes kbar ta’ flus il-poplu. Il-petizzjonant isejjaħ 
lill-Unjoni Ewropea biex tintervjeni, u jqis li hemm il-mezzi biex tagħmel dan taħt il-liġi 
Ewropea.

Sommarju tal-petizzjoni 0016/2008

Il-petizzjonant isejjaħ lill-Parlament Ewropew biex itemm id-diżastru ambjentali li għaddej 
fil-Campania u Napli. Huwa jisqarr li n-numru ta’ tumuri fost il-popolazzjoni qed jikber u li l-
ħamrija u l-ilma tal-pjan huma mniġġsa. Huwa jqis li dan jikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 174 
tat-Trattat tal-KE.

Sommarju tal-petizzjoni 0209/2008

Il-petizzjonant jilmenta dwar l-għażla tas-sit tad-depożitu ‘temporanju’ tal-iskart. Id-depożitu 
jinsab fil-viċinanza immedjata ta’ impjant tal-purifikazzjoni tal-ilma li jaqdi 34 awtorità lokali
ċirkostanti. Il-petizzjonant isostni li l-leġiżlazzjoni ambjentali ġiet injorata kompletament. 
Huwa jgħid li d-depożitu jinsab f’zona – magħrufa bħala t-Triangolu tal-Mewt – li diġà tbati 
minn bosta problemi ambjentali, u fejn il-pjan tal-ilma jinsab biss erba’ metri ’l isfel, waqt li 
l-ħamrija tagħha hija poruża ħafna. Il-petizzjoant isejjaħ lill-Parlament Ewropew biex 
jintervjeni.

Sommarju tal-petizzjoni 0347/2008

Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għall-proposta li wieħed mill-akbar impjanti Ewropej tal-
inċinerazzjoni jsir f’Acerra qrib Napli. Huma jagħtu lista twila ta’ raġunijiet għall-
oppożizzjoni tagħhom għall-impjant u jibżgħu li jkun hemm konsegwenzi serji malli dan 
jitħaddem. Huma jsostnu wkoll li l-ippjanar u l-kostruzzjoni tal-impjant jikkostitwixxu ksur 
tal-leġiżlazzjoni Ewropea u Taljana, b’mod partikolari d-Direttiva 2001/77/KE fuq il-
promozzjoni ta' elettriku prodott minn sorsi ta' enerġija rinovabbli fis-suq intern tal-elettriku, 
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id-Direttiva 2000/76/KE dwar l-inċinerazzjoni tal-iskart u d-Direttiva 85/337/KE dwar l-
istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent.

2. Ammissibiltà

Petizzjoni Nru 0026/2007 ġiet iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Mejju 2007.
Petizzjoni Nru 0756/2007 ġiet iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2007.
Petizzjoni Nru 0789/2007 ġiet iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Jannar 2008.
Petizzjoni Nru 0910/2007 ġiet iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Frar 2008.
Petizzjoni Nru 0991/2007 ġiet iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Marzu 2008.
Petizzjoni Nru 0012/2008 ġiet iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Ġunju 2008.
Petizzjoni Nru 0016/2008 ġiet iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Ġunju 2008.
Petizzjoni Nru 0209/2008 ġiet iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Lulju 2008.
Petizzjoni Nru 0347/2008 ġiet iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2008.
Il-Kummissjoni kienet mistiedna tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ 
Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Dwar il-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 kollha msemmija hawn fuq jikkonċernaw il-kriżi tal-iskart li attwalment hemm 
fir-Reġjun tal-Campania fl-Italja, li qed tallarma bil-kbir lir-residenti tar-Reġjun. 

Uħud mill-petizzjonanti jilmentaw dwar is-sitwazzjoni diżastruża tal-ġestjoni tal-iskart f’Napli u 
fit-territorji ċirkostanti, li qed toħloq riskji għar-residenti lokali u periklu għall-ambjent. 

In-nuqqas ta’ ppjanar tal-ġestjoni tal-iskart u netwerk adegwat ta’ infrastrutturi għar-rimi tal-
iskart fir-Reġjun tal-Campania huma elenkati mill-petizzjonanti fost ir-raġunijiet bażiċi ta’ din il-
kriżi. Huma jagħtu wkoll ħjiel ta’ rabta bejn il-kriżi u l-involviment tal-kriminalità organizzata 
fil-ġestjoni tal-iskart. 

Barra minn dan, il-petizzjonanti jilmentaw dwar in-nuqqas ta’ suċċess tad-diversi Kummissarji 
Straordinarji appuntati mill-gvern biex isolvu l-kriżi tal-iskart u jsibu soluzzjonijiet tajba u fit-tul.

Petizzjonanti oħra joġġezzjonaw għall-għażla deċiża mill-gvern tas-siti u l-karatteristiċi tal-
faċilitajiet tal-ġestjoni tal-iskart biex jiffaċċja l-kriżi msemmija. 

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

 il-ftuħ ta’ sit ta’ radam (landfill) fil-Campagna (f’Basso dell'Olmo) fil-Provinċja ta’ 
Salerno;

 il-ftuħ ta’ sit ta’ radam ġdid f’Serre (fil-Valle della Masseria) fil-Proviċja ta’ Salerno;
 il-ftuħ mill-ġdid tas-sit ta’ radam f’Ariano Irpino, u l-ftuħ ta’ sit ta’ radam ġdid 

f’Savignano Irpino fil-Provinċja ta’ Avellino;
 it-twaqqif ta’ sit ta’ ħżin temporanju tal-iskart f’Marigliano fil-Provinċja ta’ Napli;
 it-twaqqif ta’ sit ta’ ħżin tal-pellets f’Giugliano (f’Taverna del Re).

Fl-aħħar nett, f’waħda mill-petizzjonijiet, il-petizzjonanti jopponu l-faċilità tal-ġestjoni tal-iskart 
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li qed tinbena f’Acerra fil-Provinċja ta’ Napli. Huma jsostnu li żewġ ordnijiet governattivi 
maħruġa fis-6 u l-20 ta’ Frar 2008, marbuta rispettivament mal-konċessjonijiet tariffali fuq il-
bejgħ tal-elettriku u t-tħaddim tal-impjant li qed jinbena f’Acerra, se jiksru l-leġiżlazzjoni 
Ewropea u Taljana, b’mod partikolari d-Direttiva 2001/77/KE fuq il-promozzjoni ta' elettriku 
prodott minn sorsi ta' enerġija rinovabbli fis-suq intern tal-elettriku1, id-Direttiva 2000/76/KE
dwar l-inċinerazzjoni tal-iskart (minn hawn il-quddiem: WID)2 u d-Directive 85/337/KEE
dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent.3

Il-Kummissjoni, minħabba t-tħassib serju tagħha dwar l-iżvilupp tal-kriżi tal-iskart, 
speċjalment fid-dawl tar-riskji serji għas-saħħa pubblika u l-ambjent maħluqa mill-iskart 
abbandunat fit-toroq, nediet investigazzjoni u f’Ġunju 2007 bdiet proċedura ta’ ksur kontra l-
Italja dwar l-applikazzjoni ħażina tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Iskart (id-Direttiva 
2006/12/KE dwar l-iskart4) fir-Reġjun tal-Campania. 

Fil-kuntest ta’ dik il-proċedura, il-Kummissjoni ħadet il-pożizzjoni li fir-Reġjun tal-Campania
n-netwerk u l-installazzjonijiet tar-rimi ma kinux adegwati u kienu sors ta’ problemi 
ambjentali u sanitarji. Fit-3 ta’ Lulju, fid-dawl tat-tkomplija tal-ksur tal-liġi tal-UE fil-
Campania, il-Kummissjoni ressqet lill-Italja quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Fil-kuntest tal-proċedura msemmija, is-Servizzi tal-Kummissjoni qed isegwu u se jkomplu 
jsegwu mill-qrib l-iżviluppi tas-sitwazzjoni fil-Campania, inkluż il-miżuri meħuda mill-
awtoritajiet Taljani għas-soluzzjoni tas-sitwazzjoni ta’ emerġenza, kif ukoll il-problema 
strutturali maħluqa mill-inadegwateza tan-netwerk tal-ġestjoni tal-iskart fir-Reġjun. 

Diġà saru laqgħat bejn is-Servizzi tal-Kummissjoni u l-awtoritajiet Taljani, u hemm oħrajn 
ippjanati biex jippermettu lill-Kummissjoni timmonitorja s-sitwazzjoni. F’dan il-kuntest, il-
Kummissjoni qed tinvestiga mal-awtoritajiet Taljani l-applikazzjoni tal-liġi ambjentali 
Komunitarja fir-rigward tal-miżuri meħuda biex tiġi ffaċċjata l-kriżi tal-iskart u għall-iżvilupp 
ta’ sistema tal-ġestjoni tal-iskart.

Dwar is-sit u l-karatteristiċi tal-faċilitajiet individwali għall-ġestjoni tal-iskart, għandu jiġi 
nnutat li dawn jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali safejn jikkonċerna l-
evalwazzjoni tar-riskji marbuta mal-ftuħ tal-istallazzjonijiet ta’ ġestjoni tal-iskart, u li l-
Kummissjoni ma tistax tindaħal fl-għażla tas-sit u fil-karatteristiżi ta’ dawn l-infrastrutturi, 
sakemm id-deċiżjonijiet jikkonformaw mal-liġi ambjentali Komunitarja.

Fir-rigward tal-impjant ta’ Acerra tal-konverżjoni ta’ skart f’enerġija, il-Kummissjoni tqis li l-
Ordni tas-6 ta’ Frar imsemmija hawn fuq hija kompatibbli mad-Direttiva 2001/77/KE. Waqt li 
l-enerġija elettrika prodotta mill-parti mhux bijodegradabbli tal-iskart għandha tiġi ddefinita 
bħala sors rinnovabbli għall-iskopijiet tad-Direttiva, din tal-aħħar ma tipprekludix lill-Istati 
Membri milli jipprovdu elettriku bħal dan b’inċentivi ta’ appoġġ identiċi għal dawk li 
jibbenefika minnhom l-elettriku prodott minn sorsi rinnovabbli kif definiti bid-Direttiva. 
Madankollu, dan għandu jkun kompatibbli mar-regoli tal-UE dwar l-Għajnuna Statali, u 
bħalissa l-Kummissjoni  qed tinvestiga l-miżuri ta’ appoġġ f’dan ir-rigward.

                                               
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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Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tkompli bl-azzjoni tagħha ta’ infurzar kontra l-Italja sakemm il-ksur attwali 
tal-liġi ambjentali Komunitarja jieqaf. Minħabba li l-każ dwar in-nuqqas ta’ netwerk tajjeb ta’ 
infrastrutturi tal-ġestjoni tar-rimi tal-iskart bħalissa jinsab quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, 
aġġornamenti dwar il-kwistjoni jkunu disponibbli wara s-sentenza tal-istess qorti. Il-
Kummissjoni se tkompli ssegwi s-sitwazzjoni biex tiżgura li l-miżuri meħuda biex tiġi 
ffaċċjata l-kriżi jkunu konformi mal-liġi ambjentali Komunitarja u r-regoli tal-EU dwar l-
Għajnuna Statali.


