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1. Rezumatul petiției

Prin petiție, se semnalează prezența unor depozite ilegale de deșeuri toxice în zona Agro 
Nolano, în special în localitățile Nola, San Vitaliano, Saviano și Palma Campania.

În aceste zone ar fi depozitate deșeuri care sunt ulterior arse, având ca efect așa-numitele 
„ruguri toxice”, extrem de dăunătoare pentru sănătate și pentru mediu. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

În cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor nr. 2007/2195, referitoare la 
gestionarea deșeurilor în Campania, Comisia Europeană este în contact frecvent cu autoritățile 
italiene. În acest context, Comisia a abordat și problema incinerării necontrolate a deșeurilor în 
Campania și, în special, în provinciile Napoli și Caserta, solicitând autorităților italiene să ia 
măsurile necesare. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile italiene, un grup operativ a fost 
înființat în Campania având misiunea de a monitoriza teritoriul regional cu scopul de a combate 
eliminarea necontrolată a deșeurilor.

În ceea ce privește Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător 
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(DRM)1, trebuie subliniat că aceasta se aplică în caz de daune aduse mediului cuprinzând 
daune aduse solului (contaminarea solului care prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea 
umană), apei (efecte semnificative asupra stării apei sau a potențialului de apă) sau 
biodiversității (efecte semnificative asupra stadiului de conservare a speciilor sau a habitatelor 
naturale protejate). În cazul în care autoritățile naționale competente vor decide că daunele 
aduse sunt semnificative și vor stabili o legătură cauzală între activitățile operatorilor 
răspunzători și daune, operatorii vor fi obligați să identifice măsuri de remediere care să fie 
aprobate de autoritățile naționale competente. 

Concluzie

Comisia va monitoriza în continuare situația deșeurilor din Campania în cadrul procedurii de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor menționate mai sus. Cu toate acestea, Comisia nu se poate 
substitui autorităților naționale competente, deoarece, în conformitate cu tratatele UE, autoritățile 
naționale sunt responsabile cu punerea în aplicare a legislației UE, în timp ce Comisia poate doar 
să le determine să o facă prin diferite mijloace, inclusiv prin declanșarea unei proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor. După cum s-a menționat anterior, Comisia a declanșat 
deja o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în ceea ce privește gestionarea 
deșeurilor în Campania și, în acest context, monitorizează în continuare situația pentru a verifica 
dacă autoritățile italiene iau măsurile necesare care să asigure că gestionarea deșeurilor nu 
reprezintă un risc pentru sănătatea umană și mediu.

                                               
1 Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea 
daunelor aduse mediului (JO L 143, 30.4.2004, p. 56)


