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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0424/2011 imressqa minn Emilia Accardo, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar l-oppożizzjoni għal landfill ġdida f’Alta Irpinia (Campania, l-
Italja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tispjega li fil-provinċja tagħha ta’ Avellino, l-agrikoltura tikkostitwixxi l-
maġġoranza tal-attività ekonomika. Hija tħoss li l-awtoritajiet pubbliċi m’għandhomx 
jaċċettaw il-ħolqien ta’ sit ta’ landfill ġdid biex fiha jintrema l-iskart ta’ Napli, bir-riskji 
inerenti kollha għas-saħħa taċ-ċittadini u l-ħsara għall-ambjent. Barra minn hekk, hija tixtieq 
tara lil kulħadd jissepara u jnaqqas l-iskart.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011

Kif ġie ddikjarat fil-komunikazzjonijiet preċedenti dwar il-kriżi tal-ilma f’Campania, f’Lulju 
2008 l-Kummissjoni ressqet lill-Italja quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (kawża C-
297/08) b’referenza għall-applikazzjoni żbaljata tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Iskart 
(Direttiva 2006/12/KE dwar l-iskart1) f’Campania.

Fl-4 ta’ Marzu 2010, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (QEĠ) qatgħetha li l-preżenza ta’ 
ammonti sinifikanti ta’ skart fit-toroq tar-Reġjun ta’ Campania kkawżat riskju għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent, u li n-netwerk ta’ stallazzjonijiet għar-rimi f’Campania ma kienx 
                                               
1 ĠU L 114, 27.4.2006, p.9.
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biżżejjed biex jiġi żgurat li l-iskart jintrema b’mod xieraq. 

Fil-kuntest tal-proċedura ta’ ksur li ssemmiet hawn fuq, il-Kummissjoni se ssegwi l-miżura 
ta’ infurzar tagħha li għandha l-għan li tiżgura li l-Awtoritajiet Taljani jieħdu l-miżuri 
meħtieġa, mill-aktar fis possibbli, biex jeżegwixxu s-sentenza tal-QEĠ permezz tat-titjib tas-
sistema tal-ġestjoni tal-iskart f’Campania f’konformità mal-liġi ambjentali tal-UE. 

B’kunsiderazzjoni speċifika għall-ġbir separat ta’ skart f’Campania, il-Kummissjoni ilha 
tinsisti mal-Awtoritajiet Taljani li hemm bżonn li jiżdied il-ġbir separat fir-Reġjun ta’ 
Campania u, b’mod partikolari, f’Napli.

B’kunsiderazzjoni speċifika għall-ftuħ potenzjali ta’ landfill ġdida f’Irpinia, għandu jiġi 
nnutat li l-evalwazzjoni tar-riskji marbuta mal-ftuħ tal-faċilitajiet tal-ġestjoni tal-iskart taqa’ 
fl-ambitu tal-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali u li l-Kummissjoni ma tistax tinterferixxi 
mal-awtoritajiet nazzjonali fir-rigward tal-post u l-karatteristiċi ta’ dawn il-faċilitajiet, 
sakemm id-deċiżjonijiet jittieħdu skont il-liġi tal-UE u, b’mod partikolari, f’konformità mad-
Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent1 u skont id-Direttiva 1999/31//KE dwar ir-rimi ta’ skart f’terraferma2. F’dan l-
istadju, il-Kummissjoni m’għandhiex għal xiex taħseb li l-Awtoritajiet Taljani, jekk verament 
jiddeċiedu li jiftħu landfill ġdida f’Irpinia, mhumiex se jikkonformaw mad-direttivi li 
ssemmew hawn fuq.
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