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1. Rezumatul petiției

Petiționara explică faptul că în provincia Avellino, în care locuiește, activitatea economică se 
desfășoară, în mare parte, în agricultură. Aceasta consideră că autoritățile publice nu ar trebui 
să accepte crearea unui nou depozit de deșeuri pentru deșeurile din Napoli, cu toate riscurile 
inerente pentru sănătatea cetățenilor și daunele aduse mediului. În plus, aceasta dorește ca 
toată lumea să trieze și să reducă volumul deșeurilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

După cum a precizat în comunicările sale anterioare referitoare la criza deșeurilor din 
Campania, în iulie 2008, Comisia a deferit Italia Curții Europene de Justiție (cauza C-297/08) 
în legătură cu aplicarea incorectă a Directivei-cadru privind deșeurile (Directiva 2006/12/CE 
privind deșeurile1) în Campania.

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 
                                               
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9.
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Campania este insuficientă pentru a asigura o eliminare corespunzătoare a acestora. 

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. 

În ceea ce privește în mod specific colectarea separată a deșeurilor în Campania, Comisia 
insistă pe lângă autoritățile italiene asupra necesității intensificării acțiunilor de colectare 
separată în regiunea Campania și, în special, în Napoli.

Cât privește eventuala deschidere a unui nou depozit de deșeuri în Irpinia, trebuie precizat că 
este de competența autorităților naționale să evalueze riscurile legate de crearea unor 
instalații de gestionare a deșeurilor și că Comisia nu poate să intervină pe lângă autoritățile 
naționale în ceea ce privește amplasamentul și caracteristicile acestor instalații, atât timp cât 
deciziile sunt luate cu respectarea dreptului UE și, în special, în conformitate cu Directiva 
85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului1

și cu Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri2. În stadiul actual, Comisia nu are 
niciun motiv să creadă că autoritățile italiene, în eventualitatea în care decid efectiv să 
deschidă un nou depozit de deșeuri în Irpinia, nu vor respecta directivele menționate mai sus.
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