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Ref.: Petiţia nr. 0026/2007, adresată de Monica Sepe, de naţionalitate italiană, în 
numele comitetului „Serre per la vita”, împotriva locului de depozitare a 
deşeurilor solide urbane

Petiţia nr. 0756/2007, adresată de Giovanni Roviello, de naţionalitate italiană, 
privind obiecţia legată de o deversare de deşeuri care pune în pericol sănătatea 
publică şi resursele de ape de suprafaţă

Petiţia nr. 0789/2007 adresată de Gigliola Izzo, de naţionalitate italiană, 
protestând împotriva unui depozit de stocare a combustibilului ecologic lichid 
rezidual aflat în apropierea unor ferme şi a unor zone locuite

Petiţia 0910/2007 adresată de Francesco Di Pasquale, de naţionalitate italiană, 
privind situaţia gravă a mediului înconjurător în Campania

Petiţia nr. 0991/2007, adresată de Vincenzo Gala, de naţionalitate italiană, 
solicitând instituirea unui sistem de colectare separată a deşeurilor în regiunea 
Campania

Petiţia nr. 0012/2008, adresată de Francesco Miglino, de naţionalitate italiană, în 
numele Partito Internettiano, privind situaţia depozitării şi procesării deşeurilor 
menajere din Napoli şi din regiunea Campania, din Italia

Petiţia nr. 0016/2008, adresată de F.C., de naţionalitate italiană, privind criza 
deşeurilor menajere din Campania (Italia)

Petiţia nr. 0209/2008 adresată de Sebastiano Perrone, de naţionalitate italiană, 
privind criza depozitării deşeurilor şi drepturile democratice ale locuitorilor din 
Marigliano de lângă Napoli

Petiţia 0347/2008 adresată de Tommaso Esposito şi Virginia Petrellese, de 
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naţionalitate italiană, în numele Grupului de acţiune al cetăţenilor anti-
incinerator, privind o uzină de incinerare a deşeurilor din Accerre (în apropiere de 
Napoli) în Italia

1. Rezumatul petiţiei 0026/2007

Petiţionarul, reprezentantul legal al membrilor comitetului, protestează împotriva construirii 
planificate a unui loc de depozitare a deşeurilor solide urbane (cu o suprafaţă de 60 000 m2 şi 
cu o adâncime de 25 m) printr-o instituţie căreia i-au fost acordate puteri discreţionare în caz 
de urgenţă, indicând efectele devastatoare asupra unei zone considerate de interes public din 
punctul de vedere al mediului, economiei, culturii şi agriculturii. Petiţionarul atrage atenţia, în 
special, asupra existenţei, în vecinătatea locului desemnat, a „Medio corso del fiume 
Sele/Persano” (terenurile mocirloase Persano) un loc de interes comunitar, care este, de 
asemenea, o rezervaţie a WWF, recunoscută prin Convenţia Ramsar. Petiţionarul cere 
intervenţia instituţiilor europene pentru a proteja mediul şi pentru a se asigura că fondurile 
alocate în acest scop sunt administrate în mod adecvat.

Rezumatul petiţiei 0756/2007

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea privind redeschiderea unei deversări de deşeuri care 
contaminează solul şi apele de suprafaţă din regiunea Campania, susţinând că autorizaţia 
emisă de autorităţi contravine deciziei anterioare a instanţei privind închiderea acesteia.

În plus, au fost întocmite planuri de deschidere a unei noi deversări în apropierea unei regiuni 
geologice instabile. Deşi niciuna dintre aceste deversări nu este situată în natură sau în zone 
protejate, acestea ar putea afecta terenurile învecinate, utilizate în principal pentru agricultură.

Rezumatul petiţiei 0789/2007

Petiţionara îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu poluarea mediului cauzată de un mare sit de 
depozitare a combustibilului ecologic, locaţia aleasă de comisarul special pentru urgenţe 
privind eliminarea deşeurilor din Campania fiind în apropierea unor terenuri cultivate şi a 
unor zone locuite. Având în vedere că acesta este un aranjament provizoriu, autorităţile par, în 
aparenţă, să fi eşuat în a realiza procedurile de evaluare a impactului asupra mediului cerute 
de legislaţia comunitară. Petiţionara indică faptul că pericolele asupra sănătăţii publice şi 
asupra mediului au fost cauzate de frecvente incendii care au dus la emisii de dioxină din 
materialul stocat. În consecinţă, petiţionara solicită Uniunii Europene să acţioneze (printr-o 
posibilă delegaţie a Parlamentului European) pentru a pune capăt acestei operaţiuni de urgenţă 
de gestionare a deşeurilor care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică, este dăunătoare 
pentru fermele din împrejurimi şi care a fost condusă fără transparenţa necesară.

Rezumatul petiţiei 0910/2007

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea cu privire la situaţia critică legată de evacuarea deşeurilor 
urbane în Campania, care a devenit acum o urgenţă.
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Rezumatul petiţiei 0991/2007

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea faţă de criza sănătăţii publice izbucnită în Campania din 
cauză că autorităţile regionale nu s-au conformat cu legislaţia comunitară privind aruncarea 
deşeurilor urbane solide. În particular, petiţionarul susţine că absenţa unui sistem de colectare 
separată a deşeurilor a dus la saturarea haldelor de deşeuri existente şi la aruncarea deşeurilor 
în zone publice, în vecinătatea caselor. Petiţionarul solicită o anchetă, precum şi returnarea 
taxelor plătite autorităţilor locale pentru serviciul de colectare a deşeurilor, serviciu care nu a 
fost prestat.

Rezumatul petiţiei 0012/2008

Petiţionarul descrie situaţia actuală dezastruoasă a deşeurilor menajere din Napoli şi din 
regiunea Campania, Italia. El enumeră măsurile care consideră că ar trebui să fie luate pentru 
depozitarea şi procesarea deşeurilor menajere, precum şi controalele necesare pentru a 
superviza aplicarea acestor măsuri. De asemenea, citează o lungă listă de motive pentru criza 
actuală a deşeurilor menajere. Este convins că numai o comisie de experţi din afara sistemului 
politic italian, având competenţe ştiinţifice şi organizatorice dovedite, ar putea să determine 
încetarea problemei deşeurilor, care persistă în pofida a 14 ani de activitate a mai multor 
comisii speciale şi de cheltuire a unor sume imense din banii contribuabililor. Petiţionarul 
solicită Uniunii Europene să intervină şi consideră că există modalităţi de intervenţie în cadrul 
legislaţiei europene.

Rezumatul petiţiei 0016/2008

Petiţionarul solicită Parlamentului European să dispună încetarea dezastrului ecologic care se 
desfăşoară în Campania şi Napoli. Afirmă că numărul tumorilor în rândul populaţiei creşte şi 
că sunt poluate sursele de apă din sol şi din subsol. Consideră că situaţia reprezintă o încălcare 
a articolului 174 din Tratatul CE.

Rezumatul petiţiei 0209/2008

Petiţionarul reclamă amplasarea unui depozit de deşeuri „temporar”. Depozitul se află în 
imediata vecinătate a staţiei de purificare a apei care deserveşte 34 de localităţi învecinate. 
Petiţionarul susţine faptul că nu s-a ţinut cont de legislaţia de mediu. Acesta declară că 
depozitul se află într-o zonă – cunoscută sub numele de „triunghiul morţii” – care este afectată 
deja de multe probleme de mediu şi că pânza freatică se află la doar patru metri adâncime, în 
timp ce solul din zonă este foarte poros. Petiţionarul solicită Parlamentului European să 
intervină.

Rezumatul petiţiei 0347/2008

Petiţionarii obiectează împotriva proiectului de amplasare în Accerra, în apropiere de Napoli, 
a uneia dintre cele mai mari staţii de incinerare a deşeurilor. Aceştia au prezentat o lungă listă 
de motive argumentând protestul împotriva staţiei şi îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 
consecinţele grave pe care le-ar putea avea acesta dacă ar intra în funcţiune. Aceştia susţin, de 
asemenea, că planificarea şi construirea staţiei constituie o încălcare a legislaţiei europene şi 
italiene, în special a Directivei 2001/77/CE privind promovarea electricităţii produse din 
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surse de energie regenerabile pe piaţa internă a electricităţii, a Directivei 2000/76/CE 

privind incinerarea deşeurilor şi a Directivei 85/337/CE privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

2. Admisibilitate

Petiţia 0026/2007 declarată admisibilă la 21 mai 2007.
Petiţia 0756/2007 declarată admisibilă la 20 decembrie 2007.
Petiţia 0789/2007 declarată admisibilă la 8 ianuarie 2008.
Petiţia 0910/2007 declarată admisibilă la 19 februarie 2008.
Petiţia 0991/2007 declarată admisibilă la 4 martie 2008.
Petiţia 0012/2008 declarată admisibilă la 19 iunie 2008.
Petiţia 0016/2008 declarată admisibilă la 19 iunie 2008.
Petiţia 0209/2008 declarată admisibilă la 11 iulie 2008.
Petiţia 0347/2008 declarată admisibilă la 18 iulie 2008.
Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

3. 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 menţionate anterior vizează criza deşeurilor care afectează în prezent regiunea 
Campania din Italia şi care reprezintă un motiv important de îngrijorare în rândul locuitorilor 
acesteia. 

Unii petiţionari se plâng în legătură cu situaţia dezastruoasă a gestionării deşeurilor din Napoli şi 
din zonele învecinate, care generează riscuri grave pentru sănătatea locuitorilor acestor zone şi 
pericole pentru mediul înconjurător.

Printre motivele care stau la baza acestei crize, petiţionarii enumeră lipsa unei planificări 
judicioase a gestionării deşeurilor şi a unei reţele adecvate de infrastructură pentru eliminarea 
deşeurilor în regiunea Campania. De asemenea, aceştia sugerează că ar exista o legătură între 
actuala criză a deşeurilor şi implicarea organizaţiilor criminale în gestionarea deşeurilor.

În plus, petiţionarii se plâng cu privire la eşecul diverşilor comisari extraordinari, care au fost 
numiţi de guvern să soluţioneze criza, de a asigura soluţii judicioase şi pe termen lung.

Alţi petiţionari obiectează faţă de amplasarea şi caracteristicile noilor facilităţi de gestionare a 
deşeurilor pe care guvernul a hotărât să le instituie pentru a soluţiona criza deşeurilor. 

Petiţionarii pun la îndoială în special următoarele aspecte: 

 deschiderea unui depozit în Campania (localitatea Basso dell'Olmo) în provincia
Salerno;
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 deschiderea unui nou depozit în Serre (localitatea „Valle della Masseria”) în provincia 
Salerno;

 redeschiderea unui depozit în Ariano Irpino şi deschiderea unui nou depozit în 
Savignano Irpino în provincia Avellino;

 crearea unui depozit temporar de deşeuri în Marigliano în provincia Napoli;
 crearea unui depozit temporar de pelete în Giugliano (localitatea „Taverna del Re”).

În cele din urmă, în una dintre petiţii, petiţionarii se opun facilităţii de gestionare a deşeurilor 
care este în construcţie în Acerra, în provincia Napoli. Aceştia susţin că cele două ordonanţe ale 
guvernului emise la 6 şi 20 februarie 2008 cu privire la concesiile tarifare pentru vânzarea de 
electricitate şi respectiv la funcţionarea fabricii în construcţie din Acerra, ar încălca legislaţia 
europeană şi italiană, mai ales Directiva 2001/77/CE privind promovarea electricităţii 
produse din surse de energie regenerabile pe piaţa internă a electricităţii1, Directiva 

2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor2 şi Directiva 85/337/CEE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.3

Comisia, foarte îngrijorată cu privire la izbucnirea crizei deşeurilor, în special având în vedere 
riscurile grave pentru sănătatea publică şi pentru mediu pe care le reprezintă abandonarea 
deşeurilor pe stradă, a iniţiat o anchetă şi a lansat, în iunie 2007, o procedură de încălcare a 
dreptului comunitar împotriva Italiei privind punerea incorectă în aplicare a directivei-cadru 
privind deşeurile (Directiva 2006/12/CE privind deşeurile4) în regiunea Campania. 

În contextul acestei proceduri, Comisia a ajuns la concluzia că în regiunea Campania, reţeaua 
de eliminare a deşeurilor şi instalaţiile de eliminare a deşeurilor nu erau adecvate, fiind o 
sursă de probleme de mediu şi de sănătate. La 3 iulie 2008, având în vedere continuarea 
încălcărilor legislaţiei comunitare în Campania, Comisia s-a adresat Curţii de Justiţie privind 
neîndeplinirea obligaţiilor de către Italia.

În contextul procedurii menţionate, serviciile Comisiei au urmărit şi continuă să urmărească 
îndeaproape evoluţia situaţiei din Campania, inclusiv măsurile pe care le-au luat sau 
intenţionează să le ia autorităţile italiene pentru a soluţiona situaţia de urgenţă, precum şi 
problema structurală care provine din caracterul necorespunzător al reţelei de gestionare a 
deşeurilor din această regiune.

Au avut deja loc reuniuni între serviciile Comisiei şi autorităţile italiene şi există şi altele 
planificate pentru a-i permite Comisiei să monitorizeze situaţia. În acest context, Comisia, 
împreună cu autorităţile italiene, investighează punerea în aplicare a legislaţiei comunitare de 
mediu cu privire la măsurile care au fost luate în vederea soluţionării crizei deşeurilor şi a 
dezvoltării unui sistem de gestionare a deşeurilor.

În ceea ce priveşte amplasarea şi caracteristicile facilităţilor individuale de gestionare a 
deşeurilor, trebuie menţionat că este de competenţa autorităţilor naţionale să evalueze riscurile 

                                               
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, 27.4.2006, p. 9.
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legate de deschiderea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor şi Comisia nu poate interveni în 
alegerea autorităţilor naţionale cu privire la amplasarea şi caracteristicile acestei infrastructuri, 
atât timp cât deciziile luate respectă legislaţia comunitară privind mediul. 

În ceea ce priveşte staţia de obţinere de energie din deşeuri din Acerra, Comisia consideră că 
ordonanţa din 6 februarie 2008 menţionată anterior este compatibilă cu Directiva 2001/77/CE. 
În timp ce electricitatea produsă din partea care nu este biodegradabilă a deşeurilor nu ar 
trebui definită ca surse regenerabile în sensul directivei, directiva nu împiedică statele 
membre să furnizeze această electricitate cu acelaşi sprijin de care se bucură electricitatea 
produsă din surse regenerabile, astfel cum sunt definite în directivă. Totuşi, acest sprijin ar 
trebui să corespundă normelor comunitare privind ajutorul de stat, iar Comisia investighează 
în prezent măsurile de sprijin în această privinţă. 

Concluzie

Comisia va continua măsurile executorii împotriva Italiei până când se va pune capăt 
încălcărilor actuale ale legislaţiei comunitare privind mediul. Întrucât cauza privind lipsa unei 
reţele judicioase de infrastructură de gestionare a deşeurilor se află în prezent în faţa Curţii de 
Justiţie, noutăţi în această privinţă vor fi disponibile după pronunţarea hotărârii Curţii. 
Comisia va continua să monitorizeze situaţia pentru a se asigura că măsurile luate în vederea 
soluţionării acestei stări de urgenţă corespund cu legislaţia comunitară privind mediul şi cu 
normele comunitare privind ajutorul de stat.


