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Delegaciją, kuri lankėsi Kampanijoje, sudarė trys Peticijų komiteto paskirti oficialūs nariai ir 
keturi ex-officio nariai – Kampanijoje išrinkti Europos Parlamento nariai. Rengiant 
tiriamuosius vizitus nariai iš atitinkamos šalies neturi teisės dalyvauti oficialiai. Pranešimas 
parengtas vadovaujant delegacijos vadovei, prie jo prisidėjo visi delegacijos nariai.

Delegacijos nariai
Judith A. Merkies (delegacijos vadovė) (S&D, Nyderlandai)
Peter Jahr (PPE, Vokietija)
Margrete Auken (Žaliųjų frakcija, Danija)

Ex-officio nariai
Erminia Mazzoni, Peticijų komiteto pirmininkė  (PPE – Italija)
Crescenzio Rivellini (PPE – Italija)
Andrea Cozzolino (S&D – Italija)
Vincenzo Iovine (ALDE – Italija)  

Misijos tikslas 

Vizitu buvo siekiama ištirti penkiolikos peticijų1 teiginius, komitete aptartus anksčiau, per 
praėjusią kadenciją ir vėliausiai 2009 m. gruodžio mėn., kai buvo išklausyti peticijų 
pateikėjai, taip pat 2010 m. sausio mėn., kai nacionalinėms institucijoms buvo suteikta 
galimybė pateikti savo poziciją. 

Delegacijos nariai susitiko su peticijų pateikėjais ir vietos bendruomenėmis, kurioms ši 
padėtis turi tiesioginį poveikį, su įvairius aplankytus atliekų tvarkymo įrenginius 
administruojančiomis bendrovėmis ir atsakingomis vietos, regioninėmis ir valstybių narių 
institucijomis. Siekiant sužinoti nepriklausomą požiūrį buvo konsultuojamasi su mokslinių 
tyrimų vykdytojais (geologais, epidemiologais, aplinkosaugininku, sociologu). Susitikimai 
vyko Neapolyje, Benevente ir aplankytuose objektuose.

Ši ataskaita grindžiama per vizitą narių pastebėtais faktais ir daugeliu dokumentų, pateiktų 
nariams arba gautų siekiant papildomai pagrįsti ataskaitos elementus arba patenkinti bendrus 
moksliniams tyrimams keliamus reikalavimus.

                                               
1 Nr. 683/2005 dėl Basso dell'Olmo sąvartyno, kurią pateikė Vincenzo Marmora
Nr. 31/2007 dėl gyvūnų toksikologijos, kurią pateikė Giampiero Angeli
Nr. 26/2007 dėl projektuojamo Valle delle Masseria sąvartyno, kurią pateikė Monica Sepe
Nr. 587/2007 dėl atliekų Kampanijoje, kurią pateikė Marina Salvadore
Nr. 756/2007 dėl Ariano Irpino sąvartyno, kurią pateikė Giovanni Roviello
Nr. 789/2007 dėl ekologinių paketų vietovėje Taverna del Ré, kurią pateikė Gigliola Izzo
Nr. 910/2007 dėl atliekų Kampanijoje, kurią pateikė Francesco di Pasquale
Nr. 991/2007 dėl atliekų Kampanijoje, kurią pateikė Vincenzo Gala
Nr. 12/2008 dėl skaidrumo, susijusio su deginimo įrenginiais, kurią pateikė Francesco Miglino
Nr. 16/2008 dėl atliekų Kampanijoje, kurią pateikė Francesco Castelli
Nr. 209/2008 dėl atliekų Kampanijoje, kurią pateikė Sebastiano Perrone
Nr. 347/2008 dėl atliekų deginimo įrenginio Ačeroje, kurią pateikė Tommaso Esposito
Nr. 955/2008 dėl Chiaiano sąvartyno, kurią pateikė F.K.
Nr. 1011/2008 dėl Chiaiano sąvartyno, kurią pateikė Antonia Schiatarella
Nr. 1082/2008 dėl neteisėto automobilių padangų deginimo, kurią pateikė Raffaele Pacilio.
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Atitinkami teisės aktai

Toliau pateiktoje lentelėje išdėstyta EB teisės aktų, kuriais rėmėsi peticijų pateikėjai, 
apžvalga.

Direktyvos 
Nr. Taip pat Pavadinimas Problema

92/43/EEB Buveinių
sąvartynų vietovė Salerno 
provincijoje

1999/31/EB Sąvartynų Chiaiano, Terzigno
2000/532/EB 91/689/EEB Pavojingų atliekų padangų deginimas

2000/76/EB Atliekų deginimo direktyva
būtinieji atliekų deginimo 
reikalavimai

2001/77/EB
Elektra iš atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių kuras Ačerai

2003/35/EB 85/337/EEB; 97/11/EEB Orhuso
konsultacijos su 
visuomene

2006/12/EB 
2008/98/EB

75/442/EEB; 
91/156/EEB

Pagrindų direktyva dėl 
atliekų

Integruota ir pakankama 
sistema šalinimo 
įrenginiams

2008/8/EB 96/61/EB TIPK

Pramoniniai objektai, 
kuriems taikoma ekologinių 
integruotos taršos leidimų 
tvarka

2007 m. ir neseniai 2010 m. Europos Teisingumo Teismas priėmė Italijai nepalankius 
sprendimus už kai kurių iš šių direktyvų pažeidimus.

Bylos Nr. Pažeistos direktyvos Sprendimas

C-135/05 pavojingos atliekos ir sąvartynai
75/445/EEB, 91/156/EEB, 
1999/31/EB

2007 m. 
balandžio 

26 d.

C-297/08

integruotos atliekų tvarkymo 
strategijos nebuvimas 
Kampanijoje

2006/12/EB (kodifikuota 
75/442/EEB redakcija)

2010 m. kovo 
4 d.

Svarbų poveikį kasdieniam žmonių gyvenimui pirmiausia turi Direktyva dėl atliekų sąvartynų 
(1999/31/EB). Tai komitetui, dažnai gaunančiam peticijų šia tema, labai svarbu. Direktyvoje 
yra 34 konstatuojamosios dalys, kuriose, galima sakyti, išdėstyti teisės akto aukštesnio ir 
žemesnio lygmens tikslų parametrai, o 1 straipsnyje įtvirtintas bendras tikslas. Valstybės narės 
privalo šią direktyvą taikyti nuo 2001 m. balandžio mėn., iki to laiko veikusiems sąvartynams 
taisyklės įsigaliojo po aštuonerių metų. Minėtieji parametrai apima:

 tai, kad sąvartynai turėtų būti deramai stebimi, įskaitant vizualinę patikrą prie 
įvažiavimo, ir administruojami taip, kad būtų išvengta galimo neigiamo poveikio 
aplinkai ir pavojų visuomenės sveikatai;

 tai, kad reikia aiškiai nurodyti reikalavimus dėl vietovės, būklės palaikymo, valdymo, 
kontrolės, uždarymo, prevencinių ir apsaugos priemonių, kurių reikia imtis siekiant 
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išvengti trumpalaikės ir ilgalaikės grėsmės aplinkai, ypač požeminio vandens taršos 
filtratams skverbiantis į dirvožemį;

 nuostatas dėl griežtų eksploatacinių ir techninių reikalavimų atliekoms ir sąvartynams, 
šiuose reikalavimuose numatant priemones, procedūras ir gaires, kuriomis būtų 
neleidžiama atsirasti galimam neigiamam poveikiui aplinkai, ypač paviršinio vandens,
požeminio vandens, dirvožemio ir oro taršai, ir poveikiui viso pasaulio aplinkai, 
įskaitant šiltnamio efektą, taip pat atliekų šalinimo sąvartynuose keliamai atitinkamai 
rizikai žmonių sveikatai per visą sąvartyno gyvavimo ciklą, arba šis poveikis bei rizika 
būtų kuo labiau sumažinti.

Vienas iš bendrųjų reikalavimų sąvartynams, numatytas direktyvos 1 priede, susijęs su 
„atstumu nuo sąvartyno ribų iki gyvenamųjų ar poilsio vietų, vandens kelių ir telkinių, kitų 
žemės ūkio bei miesto vietovių“. Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į požeminio vandens, 
pakrančių vandenų ar gamtos apsaugos zonų buvimą atitinkamoje vietovėje.

Bendrosios aplinkybės

Atliekų krizė Kampanijos provincijoje yra dramatiškiausias daugelio Italijos regionų, įskaitant 
Lacijų, Kalabriją ir Siciliją, probleminio atliekų tvarkymo istorijos skyrius, turbūt liudijantis 
kur kas bendresnį istorinį aplaidumą ir prastą ekonomikos vystymąsi Italijos pietuose. 
Visuose šiuose regionuose kritinė padėtis atliekų srityje paskelbta dešimtajame dešimtmetyje. 
Buvo paskirti vyriausybės komisarai, kuriems buvo suteikta specialių įgaliojimų ir lėšų. 
Daugeliu atvejų šie komisarai buvo atitinkamų regionų pirmininkai arba prefektai.

Pirmasis 1994 m. Kampanijai paskirtas atliekų komisaras buvo gubernatorius A. Rastrelli. Jis 
pateikė plataus užmojo planą (bent jau toks šis planas tada atrodė), kuriuo buvo siekiama nuo 
sąvartynų – dauguma jų buvo pilni ir labai užteršti – pereiti prie integruoto atliekų tvarkymo 
ciklo.  Šiame cikle buvo planuojama iš atliekų pagamintą aukštos kokybės kurą (CDR arba 
ekologinius paketus Ecobails) naudoti energijai gaminti deginimo įrenginiuose. Organines 
liekanas buvo planuojama naudoti esamiems sąvartynams atnaujinti. Kartu buvo numatyta 
strategija buitinėms atliekoms mažinti ir perdirbti.

Kvietimą teikti pasiūlymus dėl viso atliekų tvarkymo ciklo organizavimo, t. y. dviejų 
deginimo įrenginių ir septynių ekologiniams paketams Ecobails ir organinėms atliekoms 
skirtų įrenginių statybos, 2000 m. kovo 20 d. laimėjo bendrovė FIBE, bet daug žmonių mano, 
kad pagrindinė daugelio šių dienų problemų priežastis ta, kad FIBE nesilaikė sutarties sąlygų.

Atliekų rūšiavimas siekiant gaminti Ecobails ir organines atliekas buvo atliekamas deramai 
nesilaikant teisės nuostatų; viena iš pagrindinių problemų – atliekos nebuvo filtruojamos ar 
atrenkamos. Pavyzdžiui, pavojingomis laikomos atliekos, t. y. daugelis pramonės atliekų, 
toksiškų ar radioaktyvių atliekų, mineraliniai aliejai, naudotos padangos, degūs skysčiai ir kt. 
niekada neturėtų būti maišomos ar laikomos kartu su namų ūkio atliekomis ar organinėmis 
atliekomis. Rezultatas buvo tas, kad remiantis turimais duomenimis susikaupė 6 mln. 
nepakankamos kokybės ir galinčių turėti toksiškų atliekų ekologinių paketų Ecobails. jos 
kaupėsi laikino saugojimo vietose, o sąvartynai buvo užpildyti nerūšiuotomis, galbūt net 
užterštomis atliekomis. Delegacija apsilankė tokiose laikino saugojimo vietose Tavernoje del 
Ré ir Ferandelėje; gyventojai giliai susirūpinę oro ir vandens tarša ir poveikiu savo sveikatai. 
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Šiandien Ecobails atsargos laikomos išdžiūvusiomis, t. y. jų šiluminė vertė laikoma per 
didele, kad jas būtų galima deginti dabar turimame deginimo įrenginyje1.

Pirmasis deginimo įrenginys Ačeroje pradėjo veikti tik 2010 m. kovo mėn. Priežasčių, kodėl 
iki šiol buvo vėluojama pradėti eksploatuoti pirmąjį ir vienintelį deginimo įrenginį, daug. 
Pasirinkta vieta, Ačera, jau prieš tai buvo labai užteršta teritorija, kur gyventojams jau ne 
vienus metus buvo žadama išvalyti aplinką. Dėl minėtųjų priežasčių vyko nesibaigiantys 
teisiniai ginčai – ne tik dėl įrenginio vietovės, bet ir dėl FIBE pasiūlytų techninių 
specifikacijų, kurios visiškai neatitiko laiko, ir iš dalies dėl to vėlavo statyba. Todėl dabartinį 
įrenginį, kurį aplankė delegacija, užbaigė ne FIBE, o bendrovė Partenope Ambiente, kuri 
atnaujino projektą ir dabar yra atsakinga už jo valdymą. FIBE veikla dabar tiriama.

Be to, pažanga mažinant atliekas ir perdirbant namų ūkio atliekas yra minimali; Neapolio 
gyventojams šiuo metu susidaro vidutiniškai 2,2 kg atliekų per dieną (ES vidurkis – 1,4 kg) ir 
tik 8 proc. jų perdirbama (ES vidurkis – 23 proc.)2. Taigi namų ūkio ir kitos atliekos toliau 
nerūšiuotos gabenamos į sąvartynus, kai kuriais atvejais jos tikriausiai maišomos su 
įvairiomis pramonės atliekomis. Kadangi daugelis sąvartynų paskelbti strateginės svarbos 
vietomis, piliečiams ir vietos institucijoms neleidžiama tikrinti, kas iš tikrųjų ten gabenama. 
Didžiąją daugumą sąvartynų administruoja privatūs subjektai ir visiškai neaišku, kokios 
licencijos ar leidimo pagrindu; manoma, kad daugelį jų kontroliuoja ar kontroliavo Kamora ir 
organizuotos nusikalstamos grupuotės. Delegacija aplankė du uždarytus privačius sąvartynus 
Salerno provincijoje, Basso dell'Olmo ir Macchia Soprano, taip pat vietovėje Valle delle 
Masseria esančią teritoriją, numatytą naujam sąvartynui.

Susidarius pastarajai kritinei padėčiai atliekų srityje, kuriai esant pateikta dauguma peticijų, 
2008 m. liepos 14 d. buvo paskelbtas įstatymas3,

 kuriuo atsakomybė už atliekų tvarkymo ciklą perduota Civilinės saugos agentūrai 
(angl. CPA), 

 kuriuo nustatyta galutinė kritinės padėties data – 2009 m. gruodžio 31 d.,
 kuriuo atliekų tvarkymo vietoms suteikiamas „strateginės svarbos“ statusas, 

nustatoma, kad jas turi prižiūrėti kariuomenė ir kad joms taikoma valstybės paslapčių 
teisė,

 kuriuo leidžiama įsteigti dešimt sąvartynų ir keturis deginimo įrenginius, 
 kuriuo savivaldybėms ir provincijoms nustatomi privalomi tiksliniai atliekų 

perdirbimo rodikliai (2009 m. – 25%; 2010:35%; 2011:50%)

Delegacija aplankė Chiaiano, Terzigno sąvartynus ir deginimo įrenginį Ačeroje.

Pati komisarų sistema pradėta smarkiai kritikuoti ir vyksta keli teisminiai tyrimai.  Todėl 
daugelis gyventojų tai, kad atliekas tvarko kritinės padėties valdymo komisarai, laiko 
problemos dalimi, o ne sprendimu. 

                                               
1 2010–2013 m. miesto atliekų tvarkymo plano gairės, p. 37.
2 Eurostato pranešimas spaudai Nr. 43/2010 – 2010 m. kovo 19 d., 2008 m. duomenys, nustatyti pačiame krizės 
įkarštyje, todėl jie gali neatspindėti dabartinės padėties.
3 2008 m. gegužės 23 d. įstatymo galią turintis Dekretas Nr. 90, paverstas 2008 m. liepos 14 d. Įstatymu Nr. 123.
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Svarbu pažymėti, kad Europos Komisija 2007 m. nusprendė sustabdyti 2006–2013 m. 
finansavimo laikotarpio 135 mln. EUR vertės ir 2000–2006 m. finansavimo laikotarpio 
10,5 mln. EUR vertės įnašų mokėjimą su atliekomis susijusiems projektams, kol nepanaikinta 
komisarų sistema.

Pagrindinis komisarų atliekamo kritinės padėties valdymo bruožas tas, kad jų įgaliojimai 
nevisiškai atitinka teisės aktus ir kontrolės priemones, pvz., jiems neprivaloma atlikti poveikio 
aplinkai vertinimo ir laikytis viešųjų pirkimų teisės aktų, ir atrodo, kad jie turi beveik 
nekontroliuojamas galimybes gauti valstybės lėšų. Be to, jie turėjo teisę nuspręsti, su kuriomis 
įmonėmis sudaryti sutartis dėl transporto, darbų atlikimo, įrenginių vietos, sąvartynų ir 
deginimo įrenginių, ir neprivalėjo pranešti vietos institucijoms ir gyventojams apie priimtus 
sprendimus.

Todėl esant kritinei padėčiai sprendimai paprastai buvo priimami skubotai ir neatsižvelgiant į 
gyventojų nerimą. Visos diskusijos apie vietovę, į sąvartynus gabenamų atliekų pobūdį ir 
kiekį arba apie tai, kad objektyviai reikia keturių naujų deginimo įrenginių, buvo sustabdytos 
siekiant rasti vis daugiau vietos, kur greitai ir nekontroliuojamai atsikratyti senų ir naujų 
atliekų. Atliekų klausimas buvo suvokiamas kaip vien logistinė problema ir su atliekų 
rūšiavimu, perdirbimu ar mažinimu susiję ekologinės saugos, sveikatos aspektai ar vidutinio 
arba ilgo laikotarpio valdymo argumentai nuėjo į antrą planą ir tapo beveik nepastebimi.

Prieš šią padėtį protestavę arba alternatyvias koncepcijas bandę siūlyti piliečiai buvo socialiai 
atskirti arba jų buvo nepaisoma. Pavyzdžiui, peticijų pateikėjai skundėsi, kad jie negalėjo 
gauti aiškios informacijos apie tai, kas iš tikrųjų vyksta jų teritorijoje, kuri daugeliu atvejų 
nukentėjo nuo ilgos neteisėto atliekų išmetimo ar taršos istorijos. Vis dėlto kai kurios 
žiniasklaidos priemonės teigia, kad didžiausia atsakomybė už atliekų krizę tenka žmonėms ir 
partijoms, kurie nenorėjo, kad deginimo įrenginiai ir sąvartynai būtų statomi jų teritorijose. Jie 
kaltinami pasidavę sindromui „tik ne mano kieme“ (angl. NIMBY).

Pagrindinis nacionalinių politinių institucijų atsakas buvo pavesti sąvartynų teritorijas ir 
Ačeros atliekų deginimo įrenginį griežtai kontroliuoti kariuomenei. Kaip patvirtino delegacija, 
šiose teritorijose teisių neturi netgi vietos policija. Neseniai per viešas demonstracijas 
sulaikyti keli asmenys. Išrinktiems vietos atstovams, tarp jų Marano (esančio netoli Chiaiano) 
merui keletą mėnesių nebuvo leidžiama patekti į savo rinkimų apygardą. Aišku, kad piliečių ir 
institucijų santykiams padaryta didžiulė žala; kaip teigiama Benevento provincijos atliekų 
tvarkymo ataskaitoje: „kritinė atliekų tvarkymo padėtis ir užsitęsęs komisaro valdymas įvarė 
gilų pleištą į piliečių ir institucijų santykius, susidarė nepasitikėjimo aplinka, kurią reikia 
ištaisyti sudarant nežlugsiantį susitarimą ir juo siekiant užtikrinti, kad panaši padėtis daugiau 
nepasikartotų“. 

Gana aišku tai, kad svarbiausi Europos teisės aktų, kurie specialiai sukurti aplinkai ir piliečių 
sveikatai apsaugoti ir kuriuose numatyta nuosekli valstybinė atliekų tvarkymo programa, 
aspektai šiurkščiai pažeisti pirmiausia todėl, kad ilgai buvo taikstomasi su esama padėtimi, 
vyravo korupcija, nepaslankumas, vėliau nesėkmingai bandyta išspręsti problemą, ir tada 
buvo trumpai taikomos kritinės padėties priemonės, kuriomis pakirstas visuomenės 
pasitikėjimas savo institucijomis.

2010 m. vasario mėn. Kampanijos regionas patvirtino „Miestų atliekų tvarkymo 2010–
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2013 m. laikotarpiu gaires“1 ir įsigaliojo įstatymas, kuriuo nutraukti penkiolika kritinės atliekų 
tvarkymo padėties metų. Tai reiškia, kad atsakomybė už atliekų tvarkymo ciklo valdymą 
dabar grąžinta regionui. Penkios provincijos turi administruoti buitinių atliekų surinkimą ir 
rūšiavimą, o iš sąvartynų teritorijų – pačius sąvartynus, CPA dar vienus metus bus atsakinga 
už deginimo įrenginius. Provincijos taip pat gali prašyti CPA dar vienus metus joms padėti 
valdyti visą ciklą.  Įstatymo dėl valstybės paslapčių galiojimas ir kariuomenės funkcijos taip 
pat pratęsiami dar metams.

2010 m. kovo mėn. pabaigoje vykusiuose regioniniuose rinkimuose išrinkta nauja valdančioji 
dauguma ir vizito laikotarpiu kaip tik buvo sudaroma vyriausybė.

Organizuotas nusikalstamumas

Nariai buvo įspėti apie organizuotų nusikalstamų grupuočių poveikį pelningam atliekų 
tvarkymo procesui. Organizuotas nusikalstamumas su atliekų tvarkymu susijęs jau seniai. 
Esama įrodymų, kad Kamora jau ne vieną dešimtmetį importuoja nuodingas atliekas iš Italijos 
šiaurės pramoninių objektų ir jas išmeta šimtuose nelegalių sąvartynų arba netgi į jūrą. Jeigu 
tariamas šios neteisėtos veiklos mastas bent šiek tiek atitinka tikrovę, neįtikėtina, kad 
institucijos, bent jau kai kurios iš jų, apie jį nežinojo. Išrinkti naujieji valdžios atstovai aiškiai 
pareiškė, kad jie sprendžia problemą, t. y. užtikrindami, kad būtų griežtai laikomasi į 
sąvartynus atvežamų atliekų atsekamumo reikalavimo.

Galbūt mažiau žinoma tai, kad XXI a. pradžioje pasamdyta daug vadinamųjų „socialiai 
naudingų darbuotojų“, kurie turėjo dirbti rūšiavimo įrenginiuose, turėjusiuose gaminti 
Ecobails. Ši grupė atsirado po aštuntojo dešimtmečio socialinių neramumų ir miestų krizių. 
Viskas prasidėjo nuo 1974 m. siautusios choleros epidemijos, dėl kurios Neapolio uosto 
žvejai neteko darbo. Institucijos ėmėsi priemonių jiems permokyti ir suteikti jiems darbo vietų 
valstybiniame sektoriuje. Poveikis buvo tas, kad ir kitų kategorijų bedarbiai pradėjo kurti 
įvairių politinių pažiūrų kooperatyvus, reikalaudami panašių paramos paketų. Jų veikla 
išsigimė, joje vis daugėjo smurto, ji buvo tokia pat kaip miesto sukilėlių, o kai kurie iš šių 
sukilėlių palaikė artimus ryšius su Kamora. Susikūrė sukčiavimo pasitelkiant fiktyvias 
nusikalstamo pasaulio vadeivų administruojamas darbo vietas sistema. Būtent iš šio šaltinio 
buvo pasamdyta apie 2 300 darbuotojų. Matyt, tik apie 200 iš jų tikrai ateina į darbą2.

Šią sritį administruojant kritinės padėties komisarams ir jiems nesugebant įveikti problemų, 
daugelio stebėtojų nuomone, susidarė naujų galimybių organizuotam nusikalstamumui ir 
padėtį dar labiau pablogino tai, kad institucijos netikrina viena kitos darbo. Į sritis, kuriose 
politikai ir institucijos veikė nesėkmingai, įsikišo Kamora ir pateikė sprendimų; ji tikriausiai 
atlygina už tylėjimą ir grasina tiems, kurie išdrįso prabilti.

Delegacijos nustatyti faktai

Susitikimas su nacionalinių institucijų – darbo grupės, Ministrų tarybos (prof. Roberto 
Adamu), Civilinės saugos agentūros (dr. Nicola Dell'Acqua) atstovais; taip pat su Kampanijos 
vyriausybės atstovu Dr. Raimondo Santacroce).

                                               
1 Atliekų planavimas ir valdymas, 2010 m. vasario 5 d. Nutarimas Nr. 75.  
2 Gabriella Gribaudi, „Užburtas atliekų ratas Kampanijoje“.
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CPA pristatė savo laimėjimus nuo pastarosios kritinės padėties pradžios ir Įstatymo Nr. 123 
(2008 m. liepos 14 d.) priėmimo, kai jie buvo pasitelkti sunkiausiai krizei pašalinti. Jie buvo 
įgalioti užtikrinti, kad iš Neapolio gatvių dingtų šiukšlės, ir iki 2009 m. pabaigos grąžinti 
atsakomybę už atliekų tvarkymą regionui. Todėl jie savo misiją laikė trumpalaike ir mano, 
kad ji įvykdyta, nes:
a) deginimo įrenginys Ačeroje veikia, tiekia elektros energiją tinklui ir generuoja 8 000 EUR 

pajamas per dieną. Visas nuo 2010 m. į Ačerą tiekiamas iš atliekų pagamintas kuras prieš 
tai apdorojamas ir todėl pavojaus aplinkai nekelia, tai įrodyta sertifikuoto matavimo 
duomenimis. Remiantis jų skaičiavimais, artimoje ateityje reikės dar dviejų deginimo 
įrenginių.

b) Penki iš pradžioje planuotų dešimties sąvartynų įrengti anksčiau užterštose vietose, 
išvalytose taip, kad atitiktų teisės aktus, ir dabar veikia. Gauti leidimai dar dviem 
sąvartynams įrengti. Regionas perima atsakomybę, numatyta trejų metų autonomija 
tvarkyti sąvartynus.

c) Savivaldybėms buvo taikyta paskatų ir nuobaudų sistema, kad jos pasiektų plataus užmojo 
atliekų kiekio mažinimo tikslus ir padidintų perdirbamų atliekų procentinę dalį. 
Perdirbamų šiukšlių tikslinis rodiklis iki 2009 m. buvo 25 proc., bet kai kurie nariai dėl šio 
skaičiaus abejojo. Nors pripažinta, kad padaryta pažanga, padėtis įvairių savivaldybių 
teritorijose labai skiriasi. Reikia tolesnių pastangų atliekų kiekiui mažinti, šiuo metu 
manoma, kad tas kiekis yra 2 200 t per dieną.

d) Buvo pranešta, kad suimta 1 000 asmenų, sugautų neteisėtai išmetant atliekas.

Nariai atstovų klausė apie 2010 m. kovo 4 d. Europos Teisingumo Teismo (ETT) sprendimą, 
apie didelį dėmesį sąvartynų naudojimui ir apie tai, kaip spręsti praeityje neišspręstus 
klausimus. Jie atsakė, kad yra pasirengę garantuoti visų jiems valdant pastatytų įrenginių 
saugą ir atitiktį teisės aktams, tačiau už įrenginius, pastatytus iki jų valdymo pradžios, 
garantuoti negali. Diskusijose atsispindėjo tai, kad CPA akivaizdžiai pasirengusi baigti darbą. 
Ex-officio nariai padėkojo CPA už tai, kad ji įveikė sunkią krizę; jie kalbėjo apie tai, kad 
reikia didinti procentinę perdirbamų atliekų dalį, apie tai, kaip išspręsti likusių Ecobails 
problemą, ir apie tai, kad reikia statyti daugiau deginimo įrenginių.

Vizitai į Chiaiano (NA), Terzigno (NA), Basso dell'Olmo (SA), Macchia Soprano (SA), Valle 
della Masseria sąvartynus, atliekų saugojimo aikšteles Tavernoje del Ré (NA) ir Fernadelėje 
(CA), deginimo įrenginį Ačeroje (NA)

Delegacija į Chiaiano sąvartyną įėjo iš priešingos pusės, negu jų laukė peticijų pateikėjai ir 
spaudos atstovai. Prisidengdama tuo, kad teritorija yra „strateginės svarbos“, CPA neketino 
leisti į ją patekti peticijų pateikėjams ar spaudai, nors jos prieš tai buvo to oficialiai prašyta.

Delegacijos vadovė pradėjo ilgas derybas dėl leidimo. Galiausiai pasiektas kompromisas: 
galima patvirtinti vardinį žurnalistų sąrašą ir jie teritorijose galės apsilankyti kitą dieną po 
vizito. Taigi vizitas į Chiaiano sąvartyną įvyko anksčiau, be peticijų pateikėjų ir žurnalistų.

Savo ataskaitoje CPA aprašo teritorijos valymą 2008 m. pabaigoje – 2009 m. pradžioje. Ji 
buvo iš dalies užteršta metalais ir asbestu. Anot CPA, jų pastangoms trukdė gausus 
pastarosios žiemos lietus, tačiau prieš jį atsilaikyta.
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Delegacijos nariams apžiūrėjus teritoriją, susidarė įspūdis, jog reikiamų atsargumo priemonių, 
kad atliekos neprasisunktų į vandeningąjį sluoksnį, imtasi ant sąvartyno pagrindo užtiesiant 
apdangalą. Peticijų pateikėjai teigia, kad apdangalas suplyšo, o tada ant jo buvo sukrautos 
atliekos, todėl kilo pavojus, kad bus užterštas požeminis vanduo. Taip pat rasta įrodymų, kad 
atliekos, kaip reikalaujama, padengtos dirvožemiu. Žinoma, sunku nustatyti, ar tai nuolatinė 
praktika, ar visa tai padaryta specialiai lankytojams. Problema tai, kad sąvartynas yra 
saugomoje zonoje.

CPA teigė, kad į šį sąvartyną gabenamos atliekos tikrinamos, ar jose nėra nuodingų elementų, 
tačiau nerasta įrodymų, kad taikoma kokia nors kontrolės sistema; prie įvažiavimo įrengta 
branduolinių (daugiausia ligoninių) atliekų stebėjimo sistema. CPA nurodė, kad toje pačioje 
vietoje yra dvi vaizdo kameros, iš kurių į sąvartyną gabenamų atliekų vaizdas ištisą parą 
septynias dienas per savaitę perduodamas į visiems prieinamą interneto svetainę.

Terzigno sąvartyno teritorija patenka į Vezuvijaus nacionalinio parko – Bendrijos svarbos 
teritorijos ir specialios apsaugos teritorijos – zoną ir jau vien tai nenormalu. CPA ataskaitoje 
teigiama, kad atliktas ir Aplinkos ministerijos patvirtintas poveikio aplinkai tyrimas. 
Atsižvelgiant į dalykus, pastebėtus per vizitą, nelieka nieko kito, kaip tik abejoti tokio tyrimo 
objektyvumu ir patikimumu.

Šiuo metu veikiantis sąvartynas (SARI) įrengtas ant buvusio neteisėto sąvartyno pagrindo, o 
pastarasis gana paviršutiniškai išvalytas ir parengtas priimti, kaip nariams buvo sakoma, 
buitines atliekas. Nariams apžiūrėjus sąvartyną – delegaciją lydėjo kaimo meras, kuriam į 
sąvartyną buvo leista patekti pirmą kartą, ir žurnalistai – paaiškėjo, kad daug atsargumo 
priemonių, įskaitant pagrindo užsandarinimą skysčiui nepralaidžiu apdangalu, nuolatinį 
atliekų dengimą dirvožemio sluoksniais, prie įvažiavimo atliekamą tikrinimą, ar nėra 
branduolinių atliekų, įgyvendintos. Peticijų pateikėjai bet kuriuo atveju teigia, kad pagrindo 
apdangalas neatitinka taisyklių ir kyla pavojus, kad bus užterštas požeminis vanduo. 
Delegacijos vadovė tarp matomų atliekų iš karto pastebėjo padangą ir kanistrą, ant kurio buvo 
pažymėta, kad jame yra nuodingas skystis – tai ženklas, kad atliekos, prieš suverčiamos į 
sąvartyną, nebuvo tinkamai atskirtos. Paprašius leidimo jis nebuvo pateiktas, tačiau nariams 
buvo leista prieiti prie radioaktyvių medžiagų tikrinimo stendo prie įvažiavimo į teritoriją.

Įstatyme numatyta, kad bus atidarytas antrasis netoli, taip pat nacionaliniame parke, esantis 
sąvartynas (Vitiello), ir peticijų pateikėjai tam kategoriškai prieštarauja. Delegacija turėjo 
galimybę ten apsilankyti lydima vietos žmonių, peticijų pateikėjų ir karinės SARI teritorijos 
palydos ir apžiūrėjo nenaudojamą atvirą karjerą, pažymėtą kaip sąvartynas. Net ir 
atsižvelgiant į tai, kad buvę karjerai dažnai naudojami sąvartyno įrenginiams, ši konkreti 
teritorija, esanti paskirtoje tarptautiniu mastu plačiai žinomoje ir vaizdingoje gamtos apsaugos 
zonoje, atrodo visiškai netinkama ir reikėtų rūpestingai apsvarstyti alternatyvas. Grįžusi 
delegacija patikinta, kad Vitiello sąvartynas nebus atidarytas.

Visi trys Salerno provincijoje aplankyti sąvartynai, uždaryti sąvartynai Basso dell'Olmo, 
Macchia Soprano ir projektuojamo sąvartyno Valle della Masseria teritorija yra zonoje, 
reglamentuojamoje Buveinių direktyvos 92/43/EEB ir 2003 m. Italijos įstatymo, kuriuo ji 
priskiriama nacionalinės svarbos pelkių zonai. Visos trys teritorijos yra šlaituose, einančiuose 
į Selės upės vagą. Vandens taršos, upę pasiekiančios nuotėkiais ir protėkiais, rizika buvo 
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akivaizdi ir siekiant užtikrinti, kad tai neįvyktų, turėtų būti nustatytos griežtos kontrolės 
priemonės.

Kampanijos savivaldybėje esantis Basso dell'Olmo sąvartynas dabar uždarytas, nes pilnas. Jis 
valdomas privačiai. Jis yra vos virš vandeningojo sluoksnio. Delegaciją per vizitą lydėjo 
Kampanijos meras Biagio Luongo, 2009 m. gruodžio 22 d. nuteistas už pasipriešinimą šio 
organinėms buitinėms atliekoms ir nedegioms sausoms atliekoms skirto sąvartyno įrengimui. 
Iš sąvartyno dabar išgaunamos biodujos.

Macchia Soprano sąvartynas (Serės savivaldybė), aplankytas lydint Serės merui Palmiro 
Cornettai, irgi uždarytas, nes yra pilnas ir iš jo ketinama išgauti biodujas. Jis yra ant stataus 
atvirų uolienų šlaito ir tai kelia dar didesnę nuotėkio į upę riziką.

Peticijų pateikėjai siūlo šlaitų apačioje prie abiejų sąvartynų pastatyti vandens baseino 
užtvaras siekiant užtikrinti ilgalaikę vandens išteklių apsaugą. Tai atrodo itin protinga ir 
būtina.

Valle della Masseria teritorija potvarkyje nurodyta kaip skirta kritinės padėties valdymo 
principais administruojamam sąvartynui įrengti. Tai, kad jos kraštovaizdis vaizdingas, atrodo 
absurdiškai. Delegacija vėliau buvo patikinta, jog Salerno provincija pateikė paraišką, kad ši 
teritorija iš teisės akto būtų išbraukta.

Delegacija iš išorės apžiūrėjo dvi aikšteles, kur laikomi Ecobails. Pirmoji Tavernoje del Ré
užima apie 2 km2 plotą, yra 5 metrų aukščio ir uždengta juodais brezentais – įspūdingas ir 
dėmesį atkreipiantis reginys. Viena aikštelės dalis laikinai areštuota teismo dėl civilinio 
ieškinio prieš privatų jos valdytoją. Esamomis aplinkybėmis nariams buvo sunku pastebėti 
aiškių taršos įrodymų ar nustatyti, ar objektuose yra nuodingų atliekų ir ar jie tinkami deginti. 
Vis dėlto didžiulis teritorijos plotas yra sukrečiantis pavyzdys, kokia didelė milžiniško 
šalintinų atliekų kiekio problema. Peticijų pateikėjai įtaria, kad teršiamas oras ir vanduo, ir 
pastebi poveikį sveikatos statistiniams duomenims, didėja mirštamumas nuo vėžio ir kitų ligų. 
Kadangi delegacija į šias aikšteles negalėjo patekti, ji negalėjo įvertinti, koks iš tikrųjų 
ekologinių paketų Ecobails turinys.

Antrąją Ecobails saugojimo aikštelę Ferandelėje administruoja CPA. Pagal jų ataskaitą 
aikštelėje laikomos trijų kategorijų atliekos: nerūšiuotos, iš šiukšlių pagamintas kuras ir 
organinės. Susidarė įspūdis, kad aikštelėje nėra aiškios tvarkos, nebuvo matyti, kad joje kas 
nors rūšiuojama, organinių atliekų įrenginys atrodė nenaudojamas. Į San Tammaro sąvartyną 
planuojama iš viso šalinti 502 000 tonų.

Delegacija apsilankė atliekų deginimo įrenginyje Ačeroje. Įrenginį pastatė bendrovė 
Partenope Ambiente, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės subjektas, apimantis Brešos ir 
Milano savivaldybes, pastačiusias panašius įrenginius. Joms Kolumbijos universitetas 
2006 m. suteikė pavyzdingumo premiją. Nariams buvo pranešta, kad pagal kritinės padėties 
valdymo teisės aktus nebuvo reikalaujama atlikti poveikio aplinkai vertinimo.

Direktorius Antonio Buonomo, lydimas ir Ačeros mero Tommaso Esposito, vedė delegaciją 
per įrenginį, kuris visapusiškai veikti pradėjo tik 2010 m. kovo 1 d., todėl vertinimo 
laikotarpis labai trumpas. Deginimo įrenginys yra anksčiau užterštoje ir dabar rekonstruotoje 
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teritorijoje, delegacija pripažino, kad jis atitinka kitų valstybių narių praktiką. Valdytojai 
teigia, kad iš Kaivano rūšiavimo stoties tiekiami aukštesnės kokybės Ecobails nei Brešoje 
naudojamas kuras. Peticijų pateikėjai teigė, kad naudojamos nerūšiuotos atliekos ir jos kelia 
techninių problemų, valdytojai tai paneigė. Deja, nariai negalėjo patvirtinti ar paneigti šių 
įtarimų. Buvo stebima pagrindinė atliekų laikymo vieta, kur tonos palaidų, atrodo, buitinių 
atliekų keliamos kranu ir dedamos į deginimo įrenginį. 

Išmetamieji teršalai, kaip pranešta delegacijai, nuolat kontroliuojami abiejuose kaminuose, o 
kontrolės rezultatai prieinami plačiajai visuomenei įrenginio interneto svetainėje. Užfiksuotos 
vertės kol kas atitinka visas saugos ribas. Peticijų pateikėjai teigė, kad dulkių dalelių vertės 
(PM10) viršija teisės aktuose nustatytas ribas; nėra įrodymų, kad iš įrenginio išmetami teršalai 
prie to prisidėtų. Svarbus neišspręstas klausimas, kaip šalinami iš deginimo įrenginio 
surenkami pelenai; įrenginio valdytojai teigė, kad jie eksportuojami į specialią aikštelę 
Vokietijoje, o kiti sakė, kad jie laikomi Terzignio / SARI sąvartyne. Nariai nestebėjo paties 
ekologinių paketų Ecobails deginimo ir negavo tikslios informacijos apie Ecobails 
sudarančias medžiagas.

Delegacija pabrėžė, kad deginimo įrenginių eksploatavimą reikėtų laikyti ne ilgalaikiu atliekų 
šalinimo sprendimu, o integruoto atliekų tvarkymo ciklo dalimi – deginimo turėtų vis mažėti, 
o pirmenybė teikiama kiekio mažinimui ir perdirbimui.

Susitikimas su peticijų pateikėjais

Pirmosios dienos pabaigoje susitikti su delegacija susirinko apie šešiasdešimt peticijų 
pateikėjų ir spaudos atstovų. Turbūt labiausiai sukrečia tai, kad peticijų pateikėjų 
pranešimuose atsispindi daug nusivylimo, visiškas piliečių ir institucijų nesusikalbėjimas, 
demokratijos trūkumas. Peticijų pateikėjai kalbėjo apie hidrologinę ir geologinę riziką, 
susijusią su teritorijomis, kuriose įrengti sąvartynai (Chiaiano), apie nacionalinių parkų 
(Terzigno, Serės) statuso pažeidimą, apie fizinį ir psichologinį smurtą, kurį patyrė Marano 
meras, patekęs į kariuomenės rankas, apie statistinių duomenų liudijamą didelę taršą ir 
pavojus sveikatai, apie visų lygmenų Italijos institucijų nepajėgumą arba nepakankamą valią 
ieškoti ilgalaikio sprendimo arba įsiklausyti į piliečių pateikiamus alternatyvius pasiūlymus. 

Susitikimas su ekspertais

Benevento provincijos pirmininkas Aniello Cimitile Benevente surengė susitikimą su 
geologais, aplinkosaugininkais, sveikatos ekspertais ir sociologais, tad delegacija turėjo 
galimybę išgirsti mokslinius įrodymus:
geologai susiejo seisminę ir hidrologinę riziką. Pirmiausia buvo pasakyta, kad Terzigno 
sąvartynuose seisminės veiklos atveju tikėtini galimi dideli pavojai ir labai tikėtini dideli 
nuotėkiai, galintys turėti rimtų padarinių bendruomenėms ir vandens srovėms, nuo kalno 
sutekančioms į apačioje esantį slėnį.
Sveikatos ekspertai kalbėjo apie padidėjusio mirštamumo duomenis, nors kilo šiek tiek 
abejonių dėl statistinio duomenų patikimumo.
Aplinkosaugininkai kalbėjo apie bendrą padėtį. Vienas pabrėžė nuodingų atliekų, kurios 
vėliau pašalinamos daugiausia nelegaliai ir nekontroliuojamai, antplūdį į Kampaniją. Kitas 
kalbėjo apie tai, kad reikia šviesti visuomenę ir mažinti atliekų kiekį.
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Sociologė pristatė savo atliktą dalyvaujamosios demokratijos tyrimą, kurio išvada – egzistuoja 
didelis atotrūkis.

Susitikimas su provincijų institucijų atstovais

Penkių Kampanijos regioną sudarančių provincijų pirmininkai, kuriems grąžinta atsakomybė 
už atliekų tvarkymą, pristatė savo planus.

Neapolis, kuriam atstovavo Giuseppe Caliendo: Sutartis dėl visų atliekų tvarkymo darbų 
Neapolio provincijoje sudaryta su provincijos įmone. Įdiegta paskatų ir nuobaudų sistema, 
kad savivaldybės ir piliečiai mažintų atliekų kiekį ir daugiau jų perdirbtų. Įvairių savivaldybių 
tarifai labai skirtingi ir atsispindi kainoje, mokestis imamas už atliekų toną (60–102 EUR už 
toną). Šiuo aspektu dedama daug pastangų ir piliečiams turi būti skleidžiama aiški žinia. 
Reikia pastatyti toliau grandinėje esančius organinių atliekų ir stiklo, metalo, plastiko, 
popieriaus apdorojimo įrenginius. Neapoliui reikia sukurti daugiau pajėgumų savo paties 
atliekoms tvarkyti, o ne joms eksportuoti į kitas provincijas ar į užsienį. Kiek tai įmanoma 
pagal turimus išteklius, jie pasirengę veiksmus derinti su regioniniu planu.
Beneventas, kuriam atstovavo provincijos pirmininkas Aniello Cimitile: Esant kritinei 
padėčiai Beneventas buvo nuolat raginamas padėti kitoms provincijoms, visų pirma 
Neapoliui. Esant kritinei padėčiai – valdant komisarui, ne vienas sąvartynas ir ne viena laikino 
Ecobails saugojimo aikštelė atidaryti nesikonsultavus su gyventojais ar institucijomis, o 
įprastomis aplinkybėmis šiems veiksmams kontrolės priemonėmis būtų užkirstas kelias. 
Provincija buvo užsakiusi ekspertų tyrimą, kuriuo siekta išdėstyti jos atliekų tvarkymo 2010–
2012 m. strategiją. Visas dėmesys skiriamas atliekoms mažinti ir perdirbti, perdirbamų atliekų 
dalį didinant iki 75 proc., taip pat numatyta deramai apdoroti medžiagas, įskaitant tas, kurių 
negalima perdirbti. Anot pirmininko, reikia dar vieno deginimo įrenginio.
Kaserta, kuriai atstovavo provincijos pirmininkas Domenico Zinzi: Kadangi Kaserta ribojasi 
su Neapoliu ir turi ne tik sutvarkyti savo atliekas, bet ir daug jų gauna iš Neapolio, naujoji 
administracija jautėsi priblokšta sunkios užduoties sutvarkyti praeityje paliktas atliekas ir 
kartu sukurti integruotą atliekų tvarkymo ciklą. Pirmiausia naujajai administracijai žinomas 
liūdnas faktas, kad bet kokiems planams įgyvendinti nėra lėšų. Pirmininkas įspėjo, kad jeigu 
rezultatų nebus pasiekta per dvejus metus, yra pavojus, kad susidarys nauja kritinė padėtis.
Avelinas, kuriam atstovavo provincijos pirmininkas Cosimo Sibilios: Kadangi tai mažesnė 
provincija – jai tenka tik 7 proc. Kampanijos atliekų, padėtis ten ne tokia kritiška kaip kitur. 
Jos teritorijoje yra du sąvartynai – Ariano Irpino, uždarytas ir laukiantis valymo, ir Savignano 
Irpino, kurį iki uždarymo planuojama eksploatuoti dar dvejus metus. Aveline perdirbama jau 
31 proc. atliekų. Jie laukia regioninio pramonės ir specialiųjų atliekų tvarkymo plano.
Salernas, kuriam atstovavo aplinkosaugos įgaliotinis Giovanni Romano: Jis teigė, kad 
pagrindinė problema – pagaminamų atliekų kiekis, ir teigė norintis, kad atsakomybę prisiimtų 
ir pakavimo pramonė. Planuojamas sąvartynas Valle della Masseria įrengtas nebus, paprašyta 
pakeisti įstatymą. Salerne numatyta statyti deginimo įrenginį. Po laiko nuspręsta, kad įrengti 
sąvartyną Macchia Soprano buvo klaida, paprašyta finansinės pagalbos sąvartynams Macchia 
Soprano ir Basso dell'Olmo išvalyti. Įgaliotinis pripažino, kad peticijų pateikėjų nerimas 
suprantamas, bet nepagrįstas jokiais rizikos įrodymais. Kaip ir kitose provincijose, didele 
kliūtimi laikomas finansavimo plataus užmojo planams įgyvendinti nebuvimas. Savivaldybės 
labai nukentėjo nuo finansų krizės. Kaip ir jo kolegos, jis bijo, kad jeigu nebus pasiekta 
konkrečių rezultatų, po kelerių metų gali susidaryti nauja kritinė padėtis. Paprašyta centrinės 
valdžios finansavimo.
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Visi provincijų atstovai delegacijos prašė suteikti priemonių ir išteklių, kuriuos panaudojant 
būtų galima nuo krizės valdymo pereiti prie tvarios atliekų tvarkymo sistemos.  

ARPAC, Kampanijos aplinkos apsaugos agentūra, pranešė savo atlikto oro ir vandens 
kokybės stebėjimo netoli atliekų tvarkymo vietų rezultatus. Salerno provincijoje buvo atlikti 
35 stebėjimai. Dažniausiai matavimo rezultatai neviršijo bendrą lygį atitinkančių verčių, ypač 
peticijų pateikėjams itin didelį susirūpinimą keliančių PM10 dalelių verčių Neapolio 
vietovėje.

Susitikimas su Kampanijos regiono pirmininku Stefano Caldoro

Pirmininkas buvo pradėjęs eiti pareigas vos prieš kelias savaites ir dar nebuvo baigęs formuoti 
savo vyriausybės. Jis pasiūlė numatyti kitą susitikimą su aplinkos ministru, kai jis bus 
paskirtas. Pirmininkas patvirtino, kad atliekų tvarkymo klausimas yra jo prioritetų sąrašo 
viršuje, jis siekia artimai bendradarbiauti su ES institucijomis ir ieško gerosios patirties 
modelių, pagal kuriuos būtų galima rengti ir modernizuoti integruotą atliekų tvarkymo 
programą. Jis pripažino, kad į sąvartynus pateko nuodingų atliekų – tai klausimas, kurį reikia 
spręsti nedelsiant. Svarbiausia, jis suvokia, kad reikia dėti rimtas pastangas atkurti piliečių ir 
valdžios dialogą ir pasitikėjimą. Jis norėjo perduoti žinią, kad yra pasirengęs bendradarbiauti.

Išvadų ir rekomendacijų santrauka: nuo krizės valdymo prie atliekų tvarkymo

Kaip matyti iš tam tikrų šio pranešimo dalių, atliekų krizės Kampanijoje bendrosios 
aplinkybės ir priežastys itin sudėtingos. Užtenka vien pasakyti, kad šios giliai įsišaknijusios 
problemos, darančios poveikį šimtų vietos bendruomenių sveikatai ir gerovei, nesugebėjo 
išspręsti viena po kitos valdžiusios įvairios pakraipos nacionalinės vyriausybės ir komisarai, 
nors buvo išleista nemažai valstybės lėšų. Šiuo metu neatrodo protinga ieškoti kaltų, svarbiau 
žiūrėti į priekį kartu reikšmingai pasimokant iš nepavykusių praeities politikos priemonių. 
Kampanijoje pradėjus eiti pareigas naujai regiono vyriausybei, oficialiai pasibaigus kritinei 
padėčiai ir galiojant Europos Teisingumo Teismo sprendimui, atsirado galimybė priversti 
visus suinteresuotuosius subjektus kartu siekti sprendimų, kuriais būtų nutiestas kelias 
įgyvendinti visiškai teisės aktus atitinkantį integruotą atliekų tvarkymo ciklą. 

CPA praktiškai įvykdė savo misiją ir palengvino naštą, perduodama regioninėms institucijoms 
maždaug trejus metus sąvartynų pajėgumų autonomijos ir vieną veikiantį deginimo įrenginį. 
Kai kurie sprendimai, priimti jai valdant, ypač dėl sąvartynų vietos, buvo priimti skubotai, 
deramai nesikonsultavus ir dažnai buvo neapgalvoti. Tai sukelia padarinių. Nesupraskime 
klaidingai, atliekų krizė Kampanijoje nesibaigė; kol kas ji neaktyvi, ir didelė rizika, kad ji 
pasikartos. Be to, daugelis sąvartynų yra privačiose rankose ir institucijos veikiausiai mažai 
kontroliuoja ir mažai žino, kas į juos patenka ir kaip jie tvarkomi.

Dabartinis atliekų tvarkymo ciklas daug priklauso nuo sąvartynų ir deginimo. Nors ir 
sąvartynai, ir atliekų deginimo įrenginiai (o ką ir kalbėti apie metano išgavimo įrenginius) 
Europos Sąjungoje naudojami ir kitur, jie neturėtų būti laikomi atliekų tvarkymo sprendimu. 
Jie yra arba turėtų būti sudedamoji veiksmingos koordinuotos atliekų tvarkymo programos 
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dalis. Norint sumažinti atliekų ir nusverti svarstykles link atliekų prevencijos, mažinimo, 
pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo, reikia labai energingų pastangų, suteikiant 
pakankamą infrastruktūrą. Daugiau dėmesio reikia skirti organinių atliekų, kaip žaliavos, 
naudojimui, ypač šiame iš esmės žemės ūkio regione – šiam elementui iki šiol, atrodo, skirta 
mažai dėmesio. 

Itin svarbu, kad institucijos atkurtų dialogą su piliečiais – parodytų skaidrumą, atvirumą ir taip 
įtrauktų gyventojus. Gyventojai irgi turi bendradarbiauti su institucijomis parodydami 
pilietinę atsakomybę ir pilietinę elgseną – keisti savo kasdienius su atliekomis susijusius 
įpročius, stengdamiesi sudaryti mažiau atliekų ir jas tinkamai šalinti. 

Remiantis narių pastabomis, aišku, kad reikia daugelio svarbių ir skubių sprendimų, kurie 
kartu būtų svarbūs požiūrio pokyčių ženklai.

1. Terzigno sąvartynas yra nacionaliniame parke ir UNESCO paveldo teritorijoje. Šis 
sąvartynas dabar neatitinka nei Sąvartynų direktyvos reikalavimų, visų pirma 
11 straipsnio dėl atliekų priėmimo procedūrų, nei Buveinių direktyvos. Nors sąvartyno 
teritorijos infrastruktūra neseniai išplėtota, esama ne vieno rimto ir akivaizdaus 
trūkumo ir šie trūkumai apima geologinius veiksnius. Akivaizdi grėsmė, kad gali būti 
išplėstas dabartinis SARI sąvartynas ir nacionalinio parko teritorijoje atidarytas 
antrasis Vitiello sąvartynas, šiomis aplinkybėmis yra nepriimtina ir turi būti skubiai 
įvardytos tinkamos ES teisės aktų kriterijus atitinkančios alternatyvos1.

2. Milžiniškas Ecobails kiekis, sukauptas atsargų laikymo aikštelėse, ypač Tavernos del 
Ré aikštelėje, yra prioritetine tvarka išvežtinas ir šalintinas, kai tik bus tinkamai 
įvertintas tikslus jų turinys. Šiuo metu deginimas yra vienintelė praktiška priemonė ir 
teritoriją reikės tinkamai rekonstruoti. 

3. Skubiai reikia atkreipti dėmesį į misijos metu pastebėtą atvirą neteisėtą mišrių ir 
neįvardytų atliekų išmetimą netoli Ferandelės objekto ir šio išmetimo administravimas 
turi būti griežtai kontroliuojamas. Turi būti paaiškinta, kodėl nenaudojama organinėms 
atliekoms priimti planuota aikštelė, ir jeigu ji atitinka Atliekų tvarkymo direktyvoje 
nustatytus kriterijus, ji turėtų pradėti veikti.

Rekomendacijos:

Integruotas atliekų tvarkymo planas: „Miestų atliekų tvarkymo 2010–2013 m. laikotarpiu 
gairės“ turėtų būti paverstos konkrečiu ir išsamiu trumpalaikių ir ilgalaikių veiksmų planu, 
pirmiausia siekiant įgyvendinti Direktyvos 2006/12/EB 4 ir 5 straipsnius. Į planą turi būti 
įtrauktos pažangos matavimo gairės ir aiškiai išdėstytos įgyvendinimo pareigos bei nurodyti 
tam skirti ištekliai. Turi būti įdiegta kokybiška ir skaidri duomenų rinkimo sistema. Taip 
turėtų būti vykdomas 2010 m. kovo 4 d. ETT sprendimas. Be to, viena iš sąlygų, kad būtų 
išmokėtos Europos Komisijos sustabdytos 135 mln. EUR lėšos – šį veiksmų planą turi 

                                               
1 Sąvartynų direktyvos 1999/31/EB 1 priede reikalaujama, kad institucijos atsižvelgtų į geologines ir 
hidrogeologines teritorijos sąlygas ir į kitus kriterijus, apimančius žemės nuošliaužų riziką, gamtos apsaugos 
zonų buvimą ir kt.  
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patvirtinti Aplinkos generalinis direktoratas. Atliekų tvarkymo plane turėtų būti numatyta 
išvalyti užterštas teritorijas ir rengti mokymą, teikti informaciją ir pagalbines priemones 
vietos institucijoms ir įrenginių valdytojams. Jis turėtų būti suderinamas su nacionaline 
atliekų tvarkymo strategija ir ją papildyti (įsipareigojimas, nustatytas Sąvartynų direktyvos 
5 straipsnyje), o kiti regionai turi būti pasirengę pritaikyti savo atliekų tvarkymo planus, kad 
būtų patenkinti skubūs Kampanijos poreikiai. Kampanija jau per ilgai iš kitų regionų priima 
pramonės ir buitines atliekas, kurių ji nepasirengusi tvarkyti; tai buvo atliekų krizę 
apsunkinantis veiksnys.

Demokratinis teisėtumas: Remiantis Direktyva 2003/35/EB, ypač 2 straipsniu „Visuomenės 
dalyvavimas rengiant planus ir programas“, turi būti atkurtas piliečių ir institucijų bei įvairių 
valdžios lygmenų dialogas. Piliečiai turi būti įtraukti ir išgirsti, turi būti atkurtas pasitikėjimas. 
Karinė priežiūra kenkia skaidrumui ir neatitinka jokio protingo normalios padėties suvokimo. 
Vis dėlto ginkluotųjų pajėgų naudojimas paremtas politiniu sprendimu, o delegacija 
sėkmingai bendradarbiavo su kariniu štabu. Remiantis Orhuso konvencija piliečiai turi teisę 
būti informuoti apie padėtį savo pačių teritorijoje. Institucijos privalo teikti informaciją ir 
motyvuoti piliečius pradėti vadovautis atsakingu požiūriu ir atsakingai elgtis. Turi būti 
visapusiškai įgyvendintas oficialus komisarų atliekamo kritinės padėties valdymo 
panaikinimas; tai būtinas kriterijus, kad būtų leista toliau naudoti sustabdytas Bendrijos lėšas.

Ištekliai: Italijos nacionalinės ir regioninės institucijos turi skirti deramą biudžetą. Iš jo turėtų 
būti numatyta finansuoti visą atliekų tvarkymo ciklą, struktūrą ir operacijas. Reikalinga 
infrastruktūra yra svarbi ir brangi; tai – ne tik esami atliekų rūšiavimo į kurui skirtas ir 
organines atliekas objektai, bet ir perdirbimo įrenginiai bei derama atliekų aikštelių sistema, 
kur piliečiai galėtų nuvežti atliekas, kurios nesurenkamos prie namų. Reikia tikslių gairių, 
kuriose būtų paaiškintos sąlygos ir numatytas laikotarpis, per kurį ES vėl suteiktų finansinę 
paramą. Vis dėlto, jeigu Italija sugebės parodyti tikras ES teisės laikymosi pastangas ir 
užmojus, sustabdytomis lėšomis turėtų būti finansuojama greita naujų darbų pradžia. 
Komisijos sustabdytos lėšos yra 135 mln. EUR 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu ir dar 
10,5 mln. iš 2000–2006 m. finansavimo laikotarpio – dėl šių lėšų taikyta pažeidimo tyrimo 
procedūra ir dėl jos 2010 m. kovo 4 d. ETT priėmė sprendimą. 

Įgyvendinimas: Svarbiausias dalykas – įgyvendinti atliekų tvarkymo planą ir laikytis atliekų 
tvarkymo ciklo hierarchijos. Pirmenybė turi būti teikiama atliekų prevencijai, mažinimui, 
pakartotiniam panaudojimui, perdirbimui ir rūšiuojamų atliekų rinkimo organizavimui, kaip 
numatyta Direktyvos 2006/12/EB 3 straipsnyje, ypač b punkto i papunktyje. Turėtų būti 
sugriežtinta atlyginimo už gerą elgseną ir baudimo už nesilaikymą sistema, turėtų būti imtasi 
priemonių, kad atliekos nebūtų šalinamos už oficialios, organizuotos grandinės ribų. Keli 
peticijų pateikėjai aiškino, kad kai atliekos surenkamos surūšiuotos, paskui jos išmetamos į tą 
patį sąvartyną. Tai visiškai nepriimtina ir turi nedelsiant liautis.  Be to, šiuo metu 
savivaldybėms ir provincijoms daug pelningiau siųsti atliekas į sąvartynus (90 EUR už toną), 
negu jas rūšiuoti (200 EUR už toną). Regioninė vyriausybė turėtų apsvarstyti galimybę taikyti 
visiško netoleravimo metodą, kad būtų ryžtingai atsisveikinta su praeitimi ir atliekų 
tvarkymas būtų organizuojamas laikantis visų plano užmojų. Atliekų tvarkymas – ne tik 
atliekų surinkimas, bet ir jų mažinimo politikos priemonės. Turi būti kuo greičiau išplėtotas 
struktūrinis dialogas su pakavimo pramone, paskirstymo tinklais bei mažomis parduotuvėmis 
ir jis turi tapti sudedamąja plano dalimi. 
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Praeities palikimas: Deginimo įrenginys Ačeroje buvo pastatytas, kai piliečiai ir vietos 
bendruomenės negalėjo gauti informacijos apie tai, ar laikomasi esamų poveikio aplinkai 
vertinimo taisyklių. Lieka didelių abejonių dėl deginamų atliekų pobūdžio ir galimų 
susidariusių nuodingų medžiagų liekanų pelenų ar srutų forma. Atliekų tvarkymo plane turėtų 
būti numatyta taikant reikiamą technologiją šalinti ir sudžiūvusius Ecobails. Turėtų būti 
naudojami tik oficialiai pripažinti sąvartynai, atitinkantys ES Sąvartynų direktyvą. Turėtų būti 
aiškiai nurodyta jų vieta; visų kitų aikštelių eksploatacija turėtų būti laipsniškai nutraukta ir 
paskelbta neteisėta. Nuobaudos už nekontroliuojamą atliekų išmetimą turėtų būti gerokai 
padidintos ir turėtų būti atgrasomosios. 

Pramonės ir specialiosios atliekos: Kadangi apie pramonės, nuodingų ir specialiųjų atliekų 
tvarkymą kalbama tik vienoje peticijoje, Peticijų komitetas neskyrė šioms temoms dėmesio 
misijos metu ar pranešime. Vis dėlto pramonės atliekos, galinčios būti žalingesnės ir 
nuodingesnės negu buitinės atliekos, turi būti tvarkomos visapusiškai laikantis dabar 
keičiamos TIPK direktyvos (Seveso direktyvos). Institucijos turi pradėti taikyti griežtą šių 
konkrečių tipų atliekų tvarkymo kontrolę nepaisant atliekų kilmės ir šiuo tikslu turi būti 
įrengtos specialios aikštelės, atitinkančios ES direktyvų nuostatas. Pramonės, specialiosioms 
ir nuodingoms atliekoms turi būti sukurta tinkama infrastruktūra. 

Už nuoseklaus atliekų tvarkymo ciklo sukūrimą ir įgyvendinimą atsakingos Italijos 
institucijos. Vis dėlto Peticijų komitetas ragina Europos Komisiją energingai kontroliuoti ir 
remti naujas Italijos pastangas laikytis ES teisės. Peticijų komitetas prašo jį nuolat informuoti 
apie Italijos pateiktus atsakymus. Nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms 
patartina dalyvauti dvišaliuose ir daugiašaliuose mainų ir paramos procesuose, mokantis iš 
kitur įgytos gerosios patirties. Peticijų komitetas pasirengęs šiame procese atlikti aktyvų 
vaidmenį ir įsipareigoja atidžiai sekti įvykius ir grįžti į šį regioną 2011 m. pabaigoje arba 
2012 m. pradžioje.

Delegacija nori padėkoti ją priėmusiems asmenims už paramą atliekant misiją ir palankiai 
vertina tolesnio atviro dialogo ateityje perspektyvą.

PS
 2010 m. birželio 22 d. delegacija ir ex officio nariai susitiko su Kampanijos miesto tarybos 
nariu, atsakingu už aplinkosaugą ir atliekų tvarkymą, Giovanni Romano. Jis perskaitė išsamų 
pranešimą ir pateikė informacijos apie siūlomą naująją atliekų tvarkymo strategiją. Jis 
pažymėjo, kad valdžios institucijos nori bendradarbiauti su Peticijų komitetu siekiant 
užtikrinti, kad vykdant regiono atliekų tvarkymo politiką būtų visiškai laikomasi ES 
direktyvų. Jis prašė komiteto paramos, kad būtų leista naudoti Europos Komisijos sustabdytą 
finansavimą pagal jau nustatytas sąlygas.1

                                               
1 Sekretoriatas turi išsamesnį pranešimą apie šį susitikimą, kurį galima gauti pateikus prašymą.


