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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0683/2005, adresată de Vincenzo Marmora, de cetățenie italiană, 
în numele grupului de acțiune al cetățenilor „Campagna nostra”, împotriva 
amenajării unui sit de deversare a deșeurilor

Petiția nr. 0031/2006, adresată de Giampiero Angeli, de cetățenie italiană, 
însoțită de 21 de semnături, privind pericolele majore pentru sănătate 
cauzate de dioxinele rezultate în urma eliminării deșeurilor

Petiția nr. 0026/2007, adresată de Monica Sepe, de cetățenie italiană, în 
numele comitetului „Serre per la vita”, împotriva unui sit de deversare a 
deșeurilor urbane solide

Petiția nr. 0587/2007, adresată de Marina Salvadore, de cetățenie italiană, 
privind problemele sanitare grave din Campania și răspunderea pe care o 
poartă autoritățile regionale și locale

Petiția nr. 0756/2007, adresată de Giovanni Roviello, de cetățenie italiană, 
privind obiecția legată de o deversare de deșeuri care pune în pericol 
sănătatea publică și resursele de ape de suprafață

Petiția nr. 0789/2007, adresată de Gigliola Izzo, de cetățenie italiană, privind 
obiecția față de un depozit de stocare a combustibilului ecologic lichid 
rezidual situat în apropierea unor terenuri agricole și a unor zone locuite

Petiția nr. 0910/2007, adresată de Francesco Di Pasquale, de cetățenie 
italiană, privind situația ecologică gravă din Campania

Petiția nr. 0991/2007, adresată de Vincenzo Gala, de cetățenie italiană, 
privind instituirea unui sistem de colectare separată a deșeurilor în regiunea 
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Campania

Petiția nr. 1075/2007, adresată de Paride Amoroso, de cetățenie italiană, 
privind crearea unui registru regional al tumorilor într-o zonă afectată de 
incidența ridicată a neoplasmelor

Petiția nr. 0012/2008, adresată de Francesco Miglino, de cetățenie italiană, în 
numele Partito Internettiano, privind situația depozitării și a procesării 
deșeurilor menajere din Napoli și din regiunea Campania, din Italia

Petiția nr. 0016/2008, adresată de F.C., de cetățenie italiană, privind criza 
deșeurilor menajere din Campania (Italia)

Petiția nr. 0209/2008, adresată de Sebastiano Perrone, de cetățenie italiană, 
privind criza depozitării deșeurilor și drepturile democratice ale locuitorilor 
din Marigliano, de lângă Napoli

Petiția nr. 0347/2008, adresată de Tommaso Esposito și Virginia Petrellese, 
de cetățenie italiană, în numele Grupului de acțiune al cetățenilor anti-
incinerator, privind o instalație de incinerare a deșeurilor din Accerre (în 
apropiere de Napoli), în Italia

Petiția nr. 0955/2008, adresată de Ferdinando Kaiser, de cetățenie italiană, 
privind amplasamentul unei rampe de depozitare a deșeurilor din Chiaiano, 
Italia

Petiția nr. 1011/2008, adresată de A.S, de cetățenie italiană, privind 
amplasamentul unei rampe de depozitare a deșeurilor din Chiaiano, lângă 
Napoli, Italia

Petiția nr. 1082/2008, adresată de Raffaele Pacilio, de cetățenie italiană, 
privind incinerarea ilegală a anvelopelor de autoturisme și a altor deșeuri în 
zona Napoli (Italia)

Petiția nr. 1223/2009, adresată de Daniele Giove, de cetățenie italiană, 
privind o problemă de poluare a mediului în in Casalnuova di Napoli, Italia

Petiția nr. 0413/2010, adresată de Anna Margherita Ranieri, de cetățenie 
italiană, în numele asociației Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani, 
însoțită de 2 406 de semnături, privind criza deșeurilor din Campania, care 
durează de 15 ani

Petiția nr. 0694/2010, adresată de R.I., de cetățenie italiană, în numele Valori 
Democratici Uniti, privind curățarea depozitelor ilegale de deșeuri toxice din 
municipalitatea Quarto (NA)

1. Rezumatul petiției nr. 0683/2005

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la riscul de poluare a apelor subterane și a 
bazinelor râurilor în urma amenajării unui sit de deversare a reziduurilor urbane într-o zonă de 
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interes comunitar, încălcându-se astfel Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor 
naturale și Convenția Ramsar, proiectul înaintat desemnând, în mod înșelător, o reabilitare a 
unei cariere și fiind autorizat ca atare.

Rezumatul petiției nr. 0031/2006

Petiționarul își exprimă îngrijorarea în ceea ce privește pericolele grave pentru sănătate și 
mediu cauzate de poluarea cu dioxine produse de instalațiile de eliminare 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 criminale. Având în 
vedere eșecul autorităților regionale și naționale de a aplica reglementările privind siguranța și 
prezența numeroaselor amplasamente ilegale de eliminare a deșeurilor, petiționarii solicită 
Uniunii Europene să modifice în mod substanțial actualele condiții de eliminare a deșeurilor 
la nivel regional, să determine încetarea activităților care sunt în mod evident dăunătoare, să 
monitorizeze daunele aduse sănătății publice și mediului, precum și să redesemneze zonele 
contaminate utilizate pentru agricultură sau creșterea animalelor.

Rezumatul petiției nr. 0026/2007

Petiționarul, reprezentantul legal al membrilor comitetului, protestează împotriva construirii 
planificate a unui loc de depozitare a deșeurilor solide urbane (cu o suprafață de 60 000 m2 și 
cu o adâncime de 25 m) printr-o instituție căreia i-au fost acordate puteri discreționare în caz 
de urgență, indicând efectele devastatoare asupra unei zone considerate de interes public din 
punctul de vedere al mediului, economiei, culturii și agriculturii. Petiționarul atrage atenția, în 
special, asupra existenței, în vecinătatea locului desemnat, a „Medio corso del fiume 
Sele/Persano” (terenurile mocirloase Persano), un sit de interes comunitar, care este, de 
asemenea, o rezervație WWF, recunoscută prin Convenția Ramsar. Petiționarul cere 
intervenția instituțiilor europene pentru a proteja mediul și pentru a se asigura că fondurile 
comunitare alocate în acest scop sunt administrate în mod adecvat.

Rezumatul petiției nr. 0587/2007

Petiționara își exprimă îngrijorarea față de agravarea dramatică a condițiilor de urbanism, 
sanitare, sociale și de mediu în localitățile din Campania, ca urmare a incapacității 
autorităților regionale și locale de a soluționa problema urgentă a eliminării deșeurilor. 
Aceasta solicită compensații pentru daunele biologice provocate, destituirea celor 
responsabili, aducerea autorităților locale sub controlul unui administrator extern și intervenția 
Uniunii Europene în baza principiului subsidiarității.

Rezumatul petiției nr. 0756/2007

Petiționarul își exprimă îngrijorarea privind redeschiderea unui sit de deversare a deșeurilor 
care contaminează solul și apele subterane din regiunea Campania, susținând că autorizația 
emisă de autorități contravine unei decizii anterioare a instanței, care a dispus închiderea 
acestuia.

În plus, au fost întocmite planuri de amenajare a unui nou sit de deversare a deșeurilor în 
apropiere, într-o regiune instabilă din punct de vedere geologic. Deși niciunul dintre aceste 
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amplasamente nu este situat în zone cu faună sălbatică sau în zone protejate, acestea ar putea 
afecta terenurile învecinate, utilizate în principal pentru agricultură.

Rezumatul petiției nr. 0789/2007

Petiționara își exprimă îngrijorarea în legătură cu poluarea mediului cauzată de un important 
sit de depozitare a combustibilului ecologic, locația aleasă de comisarul special pentru 
gestionarea crizei deșeurilor din Campania fiind în apropierea unor terenuri agricole cultivate 
și a unor zone locuite. Având în vedere că aceasta este o soluție provizorie, se pare că 
autoritățile nu au derulat procedurile de evaluare a impactului asupra mediului cerute de 
legislația comunitară. Petiționara indică faptul că riscurile pentru sănătatea publică și mediu 
au fost agravate de incendiile frecvente care au dus la emisii de dioxină din materialele 
depozitate. În consecință, petiționara solicită Uniunii Europene să ia măsuri (eventual, prin 
trimiterea unei delegații a Parlamentului European) pentru a pune capăt acestei operațiuni 
urgente de gestionare a deșeurilor, care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică, este 
dăunătoare pentru fermele din împrejurimi și care s-a derulat fără transparența necesară.

Rezumatul petiției nr. 0910/2007

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la situația critică legată de eliminarea 
deșeurilor urbane în Campania, care a devenit o urgență.

Rezumatul petiției nr. 0991/2007

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la criza ce vizează sănătatea publică, izbucnită 
în Campania din cauză că autoritățile regionale nu s-au conformat cu legislația comunitară 
privind eliminarea deșeurilor urbane solide. În special, petiționarul susține că absența unui 
sistem de colectare separată a deșeurilor a dus la saturarea rampelor de deșeuri existente și la 
abandonarea deșeurilor în zone publice, în vecinătatea locuințelor. Petiționarul solicită o 
anchetă, precum și returnarea taxelor plătite autorităților locale pentru serviciul inexistent de 
colectare a deșeurilor.

Rezumatul petiției nr. 1075/2007

Petiționarul, consilier municipal, solicită introducerea unui registru provincial al tumorilor în 
scopul monitorizării ecologice și epidemiologice într-o zonă (Campania) în care corelarea 
dintre neoplasme și poluarea mediului a fost stabilită prin studii științifice (OMS).

Rezumatul petiției nr. 0012/2008

Petiționarul descrie situația actuală dezastruoasă a deșeurilor menajere din Napoli și din 
regiunea Campania, Italia. Acesta enumeră măsurile care consideră că ar trebui să fie luate 
pentru depozitarea și prelucrarea deșeurilor menajere, precum și controalele necesare pentru a 
superviza aplicarea acestor măsuri. De asemenea, citează o lungă listă de motive pentru criza 
actuală a deșeurilor menajere. Este convins că numai o comisie de experți din afara sistemului 
politic italian, având competențe științifice și organizatorice dovedite, ar putea pune capăt 
problemei deșeurilor, care persistă în pofida a 14 ani de activitate a mai multor comisii 



CM\859605RO.doc 5/12 PE452.706v02-00

RO

speciale și în ciuda cheltuirii unor sume imense din banii contribuabililor. Petiționarul solicită 
Uniunii Europene să intervină și consideră că există modalități de intervenție în cadrul 
legislației europene.

Rezumatul petiției nr. 0016/2008

Petiționarul solicită Parlamentului European să pună capăt dezastrului ecologic din Campania 
și Napoli. Acesta afirmă că numărul tumorilor în rândul populației crește și că sunt poluate 
solul și sursele de apă subterane. Consideră că situația reprezintă o încălcare a articolului 174 
din Tratatul CE.

Rezumatul petiției nr. 0209/2008

Petiționarul reclamă amplasarea unui depozit de deșeuri „temporar”. Depozitul se află în 
imediata vecinătate a stației de purificare a apei care deservește 34 de localități învecinate. 
Petiționarul susține faptul că nu s-a ținut cont de legislația de mediu. Acesta afirmă că 
depozitul se află într-o zonă – cunoscută sub numele de „triunghiul morții” – care este afectată 
deja de multe probleme de mediu și că pânza freatică se află la doar patru metri adâncime, iar 
solul din zonă este foarte poros. Petiționarul solicită Parlamentului European să intervină.

Rezumatul petiției nr. 0347/2008

Petiționarii obiectează împotriva proiectului de amplasare în Accerra, în apropiere de Napoli, 
a uneia dintre cele mai mari instalații de incinerare a deșeurilor din Europa. Aceștia prezintă o 
listă amplă de motive argumentând obiecțiilor lor față de instalație și își exprimă îngrijorarea 
cu privire la consecințele grave pe care le-ar putea avea aceasta dacă ar deveni operațională. 
Aceștia susțin, de asemenea, că planificarea și construirea instalației constituie o încălcare a 
legislației europene și italiene, în special a Directivei 2001/77/CE privind promovarea 
electricității produse din surse de energie regenerabile pe piața internă a electricității, a 
Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor și a Directivei 85/337/CE privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Rezumatul petiției nr. 0955/2008

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la planurile autorităților italiene de a 
amplasa o rampă de depozitare a deșeurilor menajere în Chiaiano, în nordul orașului Napoli, 
la doar câteva sute de metri distanță de districtul Napoli, unde sunt situate cele mai mari 
spitale din sudul Italiei. Petiționarul menționează că zona este dens populată, făcând parte din 
Parco Metropolitano Delle Colline, una dintre puținele zone verzi din cadrul orașului Napoli. 
Proiectul privind rampa de deșeuri prevede amplasarea acesteia într-o fostă carieră de tuf 
calcaros care este pe punctul de a se surpa. Petiționarul își exprimă preocuparea privind 
eventuala depozitare a deșeurilor în locul respectiv, deoarece apele subterane ar putea fi 
contaminate foarte ușor, tuful calcaros având o permeabilitate ridicată. Acesta solicită 
Parlamentului European să examineze dacă proiectul privind amplasarea rampei de deșeuri 
este în concordanță cu legislația aplicabilă.

Rezumatul petiției nr. 1011/2008
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 Petiționara își exprimă îngrijorarea cu privire la planurile autorităților italiene de a amplasa o 
rampă de depozitare a deșeurilor în apropierea locuinței sale din Chiaiano, de lângă Napoli. 
Aceasta susține că planul contravine legislației naționale și europene. Zona este dens 
populată, făcând parte din Parco Metropolitano Delle Colline. Petiționara susține că experții 
consideră amplasamentul sitului , o fostă carieră de tuf calcaros, ca fiind inadecvat pentru 
eliminarea deșeurilor, deoarece apele subterane ar putea fi contaminate foarte ușor, tuful 
calcaros având o permeabilitate ridicată. Petiționara susține, de asemenea, că în zonă ar putea 
fi depozitate și deșeuri toxice. Aceasta consideră că rampa de deșeuri nu ar fi necesară dacă 
politicile de tratare a deșeurilor ar fi modificate pentru a permite separarea acestora înainte de 
transport și tratarea prin mijloace mecanice sau biologice.

Rezumatul petiției nr. 1082/2008

Petiționarul indică faptul că, pe marginea drumurilor din zona Napoli, sunt incinerate zilnic 
anvelope de autoturisme și alte deșeuri și că autoritățile nu iau nicio măsură în vederea 
prevenirii acestor practici. Acesta subliniază faptul că gazele arse rezultate sunt mult mai 
dăunătoare decât cele emise de instalațiile speciale de incinerare și solicită o acțiune rapidă, 
întrucât gazele arse rezultate din aceste activități de incinerare ilegale sunt toxice pentru 
oameni, animale, plante și sol.

Rezumatul petiției nr. 1223/2009

Petiționarul își exprimă îngrijorarea privind incidența ridicată a tumorilor în rândul 
persoanelor aparținând tuturor categoriilor de vârstă din Casalnuovi di Napoli. Petiționarul 
consideră că acestea sunt consecința poluării mediului cauzate de industria locală, centralele 
electrice și terenurile abandonate unde erau situate, în trecut, fabrici. Petiționarul dorește să 
știe dacă nivelurile de poluare (radiațiile electromagnetice și/sau radioactive) din 
municipalitate sunt măsurate și monitorizate, dacă nivelurile înregistrate se încadrează în 
limitele stabilite, dacă sunt prevăzute acțiuni de depoluare, dacă sunt respectate și controlate 
normele de sănătate publică, dacă este măsurat impactul poluării asupra sănătății publice, dacă 
există un registru al cazurilor de tumori și dacă autoritățile municipale au desemnat un expert 
independent pentru monitorizarea situației.

Rezumatul petiției nr. 0413/2010

Petiționarul relatează fapte binecunoscute Comisiei pentru petiții privind gestionarea 
deșeurilor în Campania, în special în legătură cu rampele de gunoi existente și planificate din 
Terzigno, în rezervația naturală din zona Muntelui Vezuviu.

Rezumatul petiției nr. 0694/2010

Petiționarul precizează că mai multe cariere de piatră situate în municipalitatea Quarto au fost 
folosite timp de ani de zile pentru depozitarea ilegală a deșeurilor toxice. Autoritățile nu au 
reușit încă să stabilească natura deșeurilor toxice depozitate, deși indicatorii de sănătate arată 
o creștere a anumitor afecțiuni cauzate, probabil, de poluarea cu deșeuri toxice. Petiționarul 
solicită curățarea rapidă a siturilor de depozitare poluate cu deșeuri și crearea unui registru al 
tumorilor care ar fi putut fi cauzate de o astfel de poluare.
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2. Admisibilitate

Petiția nr. 0683/2005, declarată admisibilă la 15 noiembrie 2005;
Petiția nr. 0031/2006, declarată admisibilă la 21 aprilie 2006;
Petiția nr. 0026/2007, declarată admisibilă la 21 mai 2007;
Petiția nr. 0587/2007, declarată admisibilă la 24 octombrie 2007;
Petiția nr. 0756/2007, declarată admisibilă la 20 decembrie 2007;
Petiția nr. 0789/2007, declarată admisibilă la 8 ianuarie 2008;
Petiția nr. 0910/2007, declarată admisibilă la 19 februarie 2008;
Petiția nr. 0991/2007, declarată admisibilă la 4 martie 2008;
Petiția nr. 1075/2007, declarată admisibilă la 11 martie 2008;
Petiția nr. 0012/2008, declarată admisibilă la 19 iunie 2008;
Petiția nr. 0016/2008, declarată admisibilă la 19 iunie 2008;
Petiția nr. 0209/2008, declarată admisibilă la 11 iulie 2008;
Petiția nr. 0347/2008, declarată admisibilă la 18 iulie 2008;
Petiția nr. 0955/2008, declarată admisibilă la 27 noiembrie 2008;
Petiția nr. 1011/2008, declarată admisibilă la 10 decembrie 2008;
Petiția nr. 1082/2008, declarată admisibilă la 16 decembrie 2008;
Petiția nr. 1223/2009, declarată admisibilă la 4 decembrie 2009;
Petiția nr. 0413/2010, declarată admisibilă la 12 iulie 2010;
Petiția nr. 0694/2010, declarată admisibilă la 22 octombrie 2010;

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 192 alineatul (4) și articolul 202 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Pentru petițiile nr. 0683/2005, 0031/2006, 0026/2007, 0587/2007, 0756/2007, 0789/2007, 
0910/2007, 0991/2007, 0012/2008, 0016/2008, 0209/2008, 0347/2008.
Toate petițiile menționate anterior vizează criza deșeurilor care afectează, în prezent, regiunea 
Campania din Italia și care reprezintă un motiv important de îngrijorare în rândul locuitorilor 
acesteia.

Unii petiționari se plâng în legătură cu situația dezastruoasă a gestionării deșeurilor din Napoli și 
din zonele învecinate, care generează riscuri grave pentru sănătatea locuitorilor acestor zone și 
pericole pentru mediul înconjurător. 
Printre motivele care stau la baza acestei crize, petiționarii enumeră lipsa unei planificări 
judicioase a gestionării deșeurilor și a unei rețele adecvate de infrastructură pentru eliminarea 
deșeurilor în regiunea Campania. De asemenea, aceștia sugerează că ar exista o legătură între 
actuala criză a deșeurilor și implicarea organizațiilor criminale în gestionarea deșeurilor. 
În plus, petiționarii se plâng cu privire la eșecul diverșilor comisari extraordinari, care au fost 
numiți de guvern să soluționeze criza, să asigure soluții judicioase și pe termen lung.
Alți petiționari obiectează față de amplasarea și caracteristicile noilor instalații de gestionare a 
deșeurilor pe care guvernul a hotărât să le creeze pentru a soluționa criza deșeurilor. 
Petiționarii pun la îndoială, în special, următoarele decizii privind: 
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 deschiderea unui depozit în Campania (localitatea Basso dell'Olmo), în provincia 
Salerno;

 deschiderea unui nou depozit în Serre (localitatea „Valle della Masseria”), în provincia 
Salerno;

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

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

În sfârșit, în una dintre petiții, petiționarii se opun instalației de gestionare a deșeurilor care este 
în construcție 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, foarte îngrijorată cu privire la izbucnirea crizei deșeurilor, în special având în vedere 
riscurile grave pentru sănătatea publică și pentru mediu pe care le reprezintă abandonarea 
deșeurilor pe stradă, a inițiat o anchetă și a lansat, în iunie 2007, o procedură de încălcare a 
dreptului comunitar împotriva Italiei privind punerea incorectă în aplicare a Directivei-cadru 
privind deșeurile (Directiva 2006/12/CE privind deșeurile4) în regiunea Campania. 

În contextul acestei proceduri, Comisia a ajuns la concluzia că în regiunea Campania, rețeaua 
de eliminare a deșeurilor și instalațiile de eliminare a deșeurilor nu erau adecvate, fiind o 
sursă de probleme de mediu și de sănătate. La 3 iulie 2008, având în vedere încălcarea în 
continuare a legislației comunitare în Campania, Comisia a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene în legătură cu neîndeplinirea obligațiilor de către Italia.
În contextul procedurii menționate, serviciile Comisiei au urmărit și continuă să urmărească 
îndeaproape evoluția situației din Campania, inclusiv măsurile pe care le-au luat sau 
intenționează să le ia autoritățile italiene pentru a soluționa situația de urgență, precum și 
problema structurală care provine din caracterul necorespunzător al rețelei de gestionare a 
deșeurilor din această regiune. 

Au avut loc deja reuniuni între serviciile Comisiei și autoritățile italiene, existând și alte 
reuniuni planificate pentru a-i permite Comisiei să monitorizeze situația. În acest context, 
Comisia, împreună cu autoritățile italiene, investighează punerea în aplicare a legislației 
comunitare de mediu cu privire la măsurile care au fost luate în vederea soluționării crizei 
deșeurilor și a dezvoltării unui sistem de gestionare a deșeurilor.
În ceea ce privește amplasarea și caracteristicile instalațiilor individuale de gestionare a 
deșeurilor, trebuie menționat că este de competența autorităților naționale să evalueze riscurile 
legate de punerea în funcțiune a instalațiilor de gestionare a deșeurilor, Comisia neputând 

                                               
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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interveni pe lângă autorităților naționale pentru deciziile legate de amplasarea și 
caracteristicile acestei infrastructuri, atât timp cât deciziile respectă legislația comunitară de 
mediu.
În ceea ce privește instalația de producere a energiei din deșeuri din Acerra, Comisia 
consideră că ordonanța din 6 februarie 2008, menționată anterior, este compatibilă cu 
Directiva 2001/77/CE. Deși electricitatea produsă din acele deșeuri care nu sunt 
biodegradabile nu ar trebui definită ca surse regenerabile în sensul directivei, directiva nu 
împiedică statele membre să furnizeze această electricitate cu același sprijin de care se bucură 
electricitatea produsă din surse regenerabile, astfel cum sunt definite în directivă. Totuși, acest 
sprijin ar trebui să corespundă normelor comunitare privind ajutorul de stat, iar Comisia 
investighează în prezent măsurile de sprijin în acest sens.

Concluzie
Comisia va continua măsurile executorii împotriva Italiei până când se va pune capăt 
încălcărilor actuale ale legislației comunitare privind mediul. Întrucât cauza privind lipsa unei 
rețele judicioase de infrastructură de gestionare a deșeurilor se află în prezent în fața Curții de 
Justiție, noutăți în această privință vor fi disponibile doar după pronunțarea hotărârii Curții. 
Comisia va continua să monitorizeze situația pentru a se asigura că măsurile luate în vederea 
soluționării acestei stări de urgență sunt conforme cu legislația comunitară privind mediul și 
cu normele comunitare privind ajutorul de stat.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Petițiile nr. 0683/2005, 0031/2006, 0026/2007, 0587/2007, 0756/2007, 0789/2007, 
0910/2007, 0991/2007, 1075/2007, 0012/2008, 0016/2008, 0209/2008, 0347/2008, 
0955/2008, 1011/2008, 1082/2008, 1223/2009, 0413/2010 și 0694/2010. 

După cum a precizat în comunicările sale anterioare referitoare la criza deșeurilor din 
Campania, Comisia a lansat inițial o procedură de încălcare a dreptului comunitar împotriva 
Italiei în legătură cu aplicarea incorectă a Directivei-cadru privind deșeurile (Directiva 
2006/12/EC privind deșeurile1) în Campania. În iulie 2008, ca urmare a încălcării sistematice 
a legislației comunitare de mediu în Campania, Comisia a sesizat Curtea Europeană de Justiție 
în legătură cu neîndeplinirea obligațiilor de către Italia (cauza C-297/08).

La 4 martie 2010, Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a decis că prezența unor cantități 
importante de deșeuri pe străzile din regiunea Campania constituie un pericol pentru mediu și 
pentru sănătatea publică, precum și că rețeaua de instalații de eliminare a deșeurilor din 
Campania este insuficientă pentru a asigura o eliminare corespunzătoare a deșeurilor urbane. 
Prin urmare, CEJ a decis că Italia nu a respectat legislația UE în materie de deșeuri în 
Campania.

Ulterior hotărârii CEJ, Comisia a solicitat autorităților italiene să prezinte informații detaliate 
referitoare la măsurile luate sau planificate în vederea respectării hotărârii CEJ. După 
examinarea răspunsului Italiei, în iulie 2010, serviciile competente ale Comisiei s-au întâlnit 
cu autoritățile italiene pentru a explica ce acțiuni consideră Comisia că sunt indispensabile 

                                               
1 JO L 114, 27.04.2006, p. 9.
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pentru a garanta o executare eficace a hotărârii.
În contextul procedurii de încălcare a dreptului comunitar menționate mai sus, Comisia va 
continua măsurile executorii destinate să garanteze că autoritățile italiene vor lua, cât mai curând 
posibil, măsurile necesare executării hotărârii CEJ, prin modernizarea sistemului de gestionare a 
deșeurilor din Campania, pentru a fi în conformitate cu legislația comunitară de mediu. De 
asemenea, serviciile Comisiei consideră important ca autoritățile italiene să adopte și să pună 
în aplicare de îndată un nou plan de gestionare a deșeurilor urbane în Campania și să 
garanteze eliminarea, fără întârziere, a grămezilor de deșeuri acumulate în mai multe 
amplasamente de pe întreg cuprinsul regiunii Campania.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 3 martie 2011 (REV II)

Petițiile nr. 1223/2009 și 694/2010

Petiționarii sunt îngrijorați de acumularea unui număr de instalații industriale și situri de 
eliminare a deșeurilor în provincia Napoli, datorată, probabil, practicilor de eliminare ilegală a 
deșeurilor, existând o prezumtivă legătură între siturile de eliminare a deșeurilor și prevalența 
tumorilor în rândul populației din jurul orașului Napoli.

Aceștia au cerut autorităților locale să ia o serie de măsuri pentru a stabili amploarea actuală a 
eliminărilor ilegale de deșeuri, pentru a curăța siturile existente de eliminare a deșeurilor și 
pentru a monitoriza, în viitor, atât expunerea mediului rezultată din eliminarea deșeurilor, cât 
și emisiile amplasamentelor industriale din regiune. Aceasta include și înființarea unui 
registru de evidență a bolilor pentru colectarea datelor epidemiologice referitoare la starea de 
sănătate a populației din regiune, inclusiv a datelor referitoare la morbiditatea și mortalitatea 
datorate unor boli rare, inclusiv cancerul.

Petiția nr. 1223/2009

Petiționarul cere autorităților competente, fiecăreia dintre acestea în funcție de sfera proprie 
de competență:

 să monitorizeze și să inspecteze întreaga municipalitate și zonele limitrofe, pentru a 
constata dacă există vreo poluare de natură electromagnetică și/sau radioactivă cauzată 
de emisii sau de orice alte substanțe cunoscute a fi dăunătoare sănătății;

 în caz afirmativ, să constate amploarea unei astfel de poluări și abaterea de la valorile 
permise de legislația în vigoare;

 să desfășoare o anchetă referitoare la tot ceea ce ar putea cauza o astfel de poluare;
 să ia acțiuni prompte de remediere în legătură cu ceea ce ar putea cauza o astfel de 

poluare;
 să verifice respectarea legislației de mediu și a celei referitoare la sănătatea publică;
 să monitorizeze permanent impactul asupra sănătății publice a tot ceea ce ar putea 

cauza în această zonă o astfel de poluare;
 să instituie un registru referitor la incidența tumorilor în întreaga Provincie Napoli, 

pentru a asigura monitorizarea constantă și înregistrarea statistică a mortalității, chiar 
dacă zona de colectare se situează sub nivelul reglementat.
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 să se asigure că un expert de încredere desemnat de administrația municipală este 
prezent la toate operațiunile de monitorizare.

Petiția nr. 694/2010

Petiționarii solicită:
 derularea unei operațiuni de curățare la carierele de piatră La Montanara, Edilcemento, 

Imec și Liccarblock.
 să se determine compoziția exactă a conținutului carierelor;
 să se înființeze un registru privind incidența tumorilor, atât în interesul cercetării, cât și 

în scopul prevenirii, pentru monitorizarea efectelor potențial dăunătoare asupra 
sănătății pe care le-ar putea avea pretinsa eliminare ilegală a deșeurilor în zonă.

Observațiile Comisiei

Comisia poate să acționeze exclusiv în limita competențelor care îi sunt conferite de către 
statele membre.

Deși se pot lua măsuri împotriva Italiei în privința depozitării ilegale a deșeurilor, în cazul în 
care cadrul relevant de reglementare al UE nu este pus în aplicare în mod adecvat de către 
autoritățile naționale (se face trimitere la Hotărârea Curții de Justiție C-297/08 din 4 martie 
2010 de condamnare a Italiei pentru gestionarea inadecvată a deșeurilor în regiunea Campania 
și la monitorizarea de către Comisie a respectării depline a acestei hotărâri), precum și în 
privința posibilei contaminări a furajelor și produselor alimentare ce ar putea rezulta din 
contaminarea aerului, solului sau a apelor subterane ca urmare a eliminării ilegale a 
deșeurilor, care este deja documentată prin intermediul sistemului de alertare rapidă, folosit 
pentru a împiedica vânzarea produselor contaminate din zonă și pentru a impune un regim de 
monitorizare.
Comisia nu are competența de a obliga autoritățile statelor membre să efectueze studii 
epidemiologice sau să le ducă la bun sfârșit într-un anume mod. Activitatea Comisiei în acest 
domeniu este limitată, astfel cum s-a mai explicat în răspunsurile date petițiilor anterioare, la a 
ajuta și încuraja statele membre să desfășoare activitatea epidemiologică într-un mod care să 
respecte standardele și metodele UE, astfel încât reprezentativitatea și comparabilitatea 
datelor privind sănătatea publică să poată fi îmbunătățite pe termen lung.
Dacă este să se îmbunătățească raportarea către registrele regionale și naționale de evidență a 
bolilor, atunci ar trebui să se raporteze nu numai morbiditatea și mortalitatea datorate 
cancerului, ci și morbiditatea și mortalitatea datorate altor boli cronice importante și rare, 
precum și cele datorate anomaliilor congenitale.
Concluzii

Comisia este preocupată de riscurile la adresa sănătății datorate posibilei eliminări ilegale a 
deșeurilor în Provincia Napoli. Aceasta reamintește că reglementările UE în materie de 
deșeuri au fost adoptate pentru a minimiza nivelul riscurilor asupra sănătății populației până la 
cel mai redus nivel posibil.

Comisia investighează deja subiectul depozitelor ilegale de deșeuri din Italia în cadrul unei 
proceduri privind încălcarea dreptului comunitar. În contextul acestei proceduri, care se referă 
la toate regiunile italiene, inclusiv Campania, Comisia monitorizează progresele realizate de 
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autoritățile competente italiene în curățarea depozitelor ilegale de deșeuri. În plus, Comisia 
remarcă faptul că există proceduri penale în desfășurare la nivel național care se referă la 
chestiunea depozitelor ilegale de deșeuri din Campania.
La crearea sau îmbunătățirea registrelor epidemiologice existente la nivel național sau 
regional și care se referă la Provincia Napoli, autoritățile italiene sunt invitate să contacteze 
Comisia pentru a primi informații referitoare la exemple din alte state membre de bune 
practici în înregistrarea bolilor cronice, în scopul unei mai bune monitorizări a potențialelor 
efecte negative asupra sănătății care ar putea să fie datorate posibilelor expuneri ale mediului1

2.

                                               
1 Acțiunea Comună Europeană Împotriva Cancerului– Monitorizare: 
http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/ev_20101208_co07_en.pdf 

2 Monitorizarea europeană a anomaliilor congenitale: http://www.eurocat-network.eu


