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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1082/2008, ippreżentata minn Raffaele Pacilio (ta’ nazzjonalità 
Taljana), dwar il-ħruq illegali ta’ tajers ta’ karrozzi u skart ieħor fiz-zona ta’ Napli 
(l-Italja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li tajers ta’ karrozzi u skart ieħor qed jinħarqu kuljum fil-ġnub tat-toroq 
fiz-zona ta’ Napli u li l-awtoritajiet qed jonqsu milli jieħdu azzjoni biex ma jħallux dan iseħħ. 
Jinnota li d-dħaħen li jkun hemm huma bil-bosta aktar ta’ ħsara minn dawk li joħorġu minn 
impjanti ta’ inċinerazzjoni speċjali u qed jitlob azzjoni malajr, minħabba li d-dħaħen minn 
dawn l-attivitajiet ta’ inċinerazzjoni illegali huma tossiċi għall-bnedmin, l-annimali, il-pjanti u 
l-ħamrija.

2. Ammissibilità

Iddikjata ammissibbli fis-16 ta’ Diċembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

L-Artikolu 4 tad-Direttiva 2006/12/KE dwar l-iskart1 jobbliga l-Istati Membri biex jiżguraw li 
l-iskart jiġi rkuprat jew mormi mingħajr ma jinħoloq periklu għas-saħħa tal-bniedem u 
mingħajr ma jintużaw proċessi jew metodi li jistgħu jikkawżaw ħsara lill-ambjent, u b’mod 
partikolari mingħajr riskju għall-ilma, l-arja jew il-ħamrija, jew għall-pjanti jew l-annimali u 
mingħajr ma jinħoloq fastidju ta’ rwejjaħ. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jipprojbixxu l-abbandun, ir-rimi jew id-depożitu mhux kontrollat tal-iskart. L-
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inċinerazzjoni fil-beraħ ta’ tajers u likwidu tossiku mhuwiex it-trattament adegwat tal-iskart u 
jista’ jikkawża emmissjonijiet li jistgħu jaffettwaw serjament is-saħħa tal-bniedem.  
Għalhekk, l-inċinerazzjoni fil-beraħ ta’ skart bħal dan mhix konformi mar-rekwiżiti tal-
Artikolu 4 tad-direttiva dwar l-iskart. L-awtoritajiet pubbliċi huma obbligati li jintervenu 
kontra prattiċi bħal dawn. 

Il-Kummissjoni temmen li l-kwistjonijiet deskritti mill-petizzjonant għandhom jitqiesu u jiġu 
trattati bħala parti mill-kriżi ġenerali tal-iskart fir-Reġjun ta’ Campania. Il-Kummissjoni, li 
hija mħassba tassew li tinqala’ kriżi tal-iskart, bdiet investigazzjoni u f’Ġunju 2007 nediet 
proċedura ta’ ksur kontra l-Italja b’referenza għall-applikazzjoni ħażina tad-Direttiva ta’ 
Qafas dwar l-Iskart fir-Reġjun ta’ Campania. 
Fil-kuntest ta’ din il-proċedura, il-Kummissjoni kienet tal-fehma li fir-Reġjun ta’ Campania, 
in-netwerk għar-rimi tal-iskart u l-istallazzjonijiet tar-rimi tal-iskart ma kinux adegwati u taw 
bidu għall-problemi ambjentali u tas-saħħa. Fit-3 ta’ Lulju 2008, billi l-liġi tal-KE fil-
Campania kompliet tinkiser, il-Kummissjoni rreferiet l-Italja quddiem il-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja.

Diġà saru laqgħat bejn is-servizzi tal-Kummissjoni u l-awtoritajiet Taljani, u mistennijin li 
jsiru laqgħat oħra biex il-Kummissjoni tkun tista’ tissorvelja s-sitwazzjoni. F’dan il-kuntest, 
il-Kummissjoni, flimkien mal-Awtoritajiet Taljani, qiegħda tinvestiga l-applikazzjoni tal-liġi 
ambjentali tal-Komunità fir-rigward tal-miżuri li ttieħdu biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-iskart u 
biex tiġi żviluppata sistema tal-immaniġġar tal-iskart.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tkompli tinforza l-azzjoni tagħha kontra l-Italja sakemm jieqaf il-ksur tal-
liġi ambjentali tal-Komunità li qed isir bħalissa. Il-Kummissjoni se tkompli tinvestiga s-
sitwazzjoni biex tiżgura li l-miżuri meħuda biex jindirizzaw l-emerġenza jkunu konformi mal-
liġi ambjentali tal-Komunità. 


