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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1036/2009, ippreżentata minn Antonio Lupo, ta’ nazzjonalità 
Taljana, f’isem il-“Comitato Vigiliamo per la Discarica”, flimkien ma’ 2 
firem, dwar l-immaniġġjar tal-iskart solidu fil-provinċja ta’ Taranto

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tindirizza lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Parlament Ewropew. Dan tal-aħħar 
jintalab jagħmel kontrolli fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart solidu fil-provinċja ta’
Taranto u biex possibilment jibda proċedura ta’ ksur kontra l-Italja għan-nuqqas ta’
konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Il-petizzjonant huwa tal-opinjoni li l-Kummissjoni għandha tintervieni kontra l-Italja għall-
ksur tad-direttivi tal-UE dwar l-iskart, minħabba li fir-reġjun tiegħu, il-Puglia, u aktar 
speċifikament fil-provinċja tiegħu, Taranto, hemm numru ta’ landfills li huma awtorizzati 
għall-iskart (inkluż l-iskart speċjali - ta’ ħsara u mhux ta’ ħsara) mingħajr verifika preċedenti 
tal-eżistenza ta’ installazzjonijiet oħra adegwati għar-rimi, iktar viċin l-oriġini tal-iskart li 
għandu jintrema.

Il-petizzjonant jilmenta li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu restrizzjonijiet fuq iċ-ċirkolazzjoni bla ħlas tal-iskart għal raġunijiet ambjentali (u 
s-saħħa pubblika), u li minħabba li ma ġewx introdotti restrizzjonijiet fuq il-possibilità li l-
landfill fil-provinċja ta’ Taranto taċċetta l-iskart minn kull parti tal-Italja, din tal-aħħar kisret 
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il-prinċipju ta’ prossimità u, għalhekk, il-liġi tal-iskart tal-UE.

Kummenti mill-Kummissjoni dwar il-petizzjoni.

Il-prinċipju tal-awtosuffiċjenza u l-prossimità fir-rimi tal-iskart huwa stabbilit fl-Artikolu 5 
tad-Direttiva 2006/12/KE1 (id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Iskart)  u kkonfermat fl-Artikolu 16 
tad-Direttiva 2008/98/KE2 (id-Direttiva ta’ Qafas il-ġdida dwar l-Iskart).

Dawn id-dispożizzjonijiet jobbligaw lill-Istati Membri biex jistabbilixxu fit-territorju tagħhom 
biżżejjed kapaċità ta’ rimi li tippermetti r-rimi tal-iskart skont il-prinċipji ta’ awtosuffiċjenza 
u prossimità.

Dawn id-dispożizzjonijiet ma jobbligawx lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri pożittivi biex l-
iskart jittieħed fil-faċilità ta’ rimi l-aktar viċina, għalkemm, kif interpretat mill-ECJ, jekk Stat 
Membru jagħmel dan (permezz tal-kundizzjonijiet inklużi fil-permessi, jew il-pjanijiet tal-
immaniġġjar tal-iskart, jew l-atti leġiżlattivi), dan jista’ jiġi ġġustifikat, skont ċerti 
kundizzjonijiet, permezz tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 2006/12/KE u l-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2008/98/KE (ara wkoll ECJ C-2/90 u C-324/99).

Ta’ min wieħed jinnota li l-petizzjonant bagħat ukoll ittra lill-Kummissjoni fuq l-istess 
suġġett (f’Lulju 2009), u informazzjoni kumplimentari (f’Ottubru 2009), u rċieva risposta 
mis-servizzi tal-Kummissjoni, f’Ottubru 2009 u f’Jannar 2010, rispettivament.

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, u l-azzjoni li ttieħdet diġà vis-à-vis il-petizzjonant, il-
Kummissjoni mhux beħsiebha tieħu aktar azzjoni f’dan il-każ.
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