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Delegacja, która odwiedziła Kampanię, składała się z trzech oficjalnych członków 
wyznaczonych przez Komisję Petycji oraz czterech członków z urzędu, którzy są posłami do 
Parlamentu Europejskiego wybranymi z regionu Kampania. Posłowie z danego kraju nie mają 
prawa oficjalnie uczestniczyć w organizowanych wizytach informacyjnych. Pod nadzorem 
przewodniczącej delegacji przygotowano sprawozdanie z wizyty, do którego wkład wnieśli 
wszyscy członkowie delegacji.

Członkowie delegacji:
Judith A. Merkies, przewodnicząca delegacji (S&D, Holandia)
Peter Jahr (PPE, Niemcy)
Margrete Auken (Verts/ALE, Dania)

Członkowie z urzędu:
Erminia Mazzoni, przewodnicząca Komisji Petycji  (PPE, Włochy)
Crescenzio Rivellini (PPE, Włochy)
Andrea Cozzolino (S&D, Włochy)
Vincenzo Iovine (ALDE, Włochy)  

Cel delegacji 

Celem delegacji było zbadanie domniemań zawartych w 15 otrzymanych petycjach1i 
omówionych wcześniej przez Komisję Petycji, zarówno w poprzedniej kadencji Parlamentu, 
jak i niedawno w grudniu 2009 r., kiedy przesłuchano autorów petycji, oraz w styczniu 
2010 r., kiedy to władze krajowe miały sposobność przedstawienia swego stanowiska. 

Członkowie delegacji spotkali się z autorami petycji oraz społecznością lokalną, która 
najbardziej ucierpiała w związku z zaistniałą sytuacją, z przedsiębiorstwami zarządzającymi 
większością obiektów unieszkodliwiania odpadów, jakie odwiedziła delegacja, a także z 
odnośnymi władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. W celu uzyskania obiektywnego 
oglądu sprawy zwrócono się o opinię do niezależnych badaczy naukowych (geologów, 
epidemiologów, specjalisty w dziedzinie ochrony środowiska, socjologa). Spotkania odbyły 
się w Neapolu, Benewencie oraz w odwiedzanych obiektach.

                                               
1Petycja nr 683/2005, którą złożył Vincenzo Marmora w sprawie wysypiska śmieci Basso Dell'Olmo
Petycja nr 31/2007, którą złożył Giampiero Angeli w sprawie toksyczności dla zwierząt
Petycja nr 26/2007, którą złożyła Monica Sepe w sprawie planowanego wysypiska śmieci w Valle delle 
Masseria
Petycja nr 587/2007, którą złożyła Marina Salvadore w sprawie śmieci w Kampanii
Petycja nr 756/2007, którą złożył Giovanni Roviello w sprawie wysypiska śmieci w Ariano Irpino
Petycja nr 789/2007, którą złożyła Gigliola Izza w sprawie Ecobails w Taverna del Ré
Petycja nr 910/2007, którą złożył Francesco di Pasquale w sprawie śmieci w Kampanii
Petycja nr 991/2007, którą złożył Vincenzo Gala w sprawie śmieci w Kampanii
Petycja nr 12/2008, którą złożył Francesco Miglino w sprawie przejrzystości w kwestii spalarni
Petycja nr 16/2008, którą złożył Francesco Castelli w sprawie śmieci w Kampanii
Petycja nr 209/2008, którą złożył Sebastiano Perrone w sprawie śmieci w Kampanii
Petycja nr 347/2008, którą złożył Tommaso Esposito w sprawie spalarni w miejscowości Acerra
Petycja nr 955/2008, którą złożył F.K. w sprawie wysypiska śmieci w Chiaiano
Petycja nr 1011/2008, którą złożyła Antonia Schiatarella w sprawie wysypiska śmieci w Chiaiano
Petycja nr 1082/2008, którą złożył Raffaele Pacilio w sprawie nielegalnego spalania opon
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Niniejsze sprawozdanie opiera się na obserwacjach członków delegacji poczynionych 
podczas pobytu we Włoszech oraz na ogromnej liczbie dokumentów udostępnionych im lub 
uzyskanych przez nich w celu dalszego uzasadnienia elementów sprawozdania lub spełnienia 
ogólnych wymogów badania.

Odnośne przepisy

Poniższa tabela przedstawia przegląd wspólnotowych przepisów prawnych, na które 
powoływali się autorzy petycji:

Nr 
dyrektywy Także Tytuł Kwestia

92/43/EWG Siedliska
lokalizacja wysypisk śmieci 
w prowincji Salerno

1999/31/WE Wysypiska śmieci Chiaiano, Terzigno
2000/532/W
E 91/689/EWG Odpady niebezpieczne spalanie opon

2000/76/WE
Dyrektywa w sprawie 
spalania odpadów

minimalne wymogi w 
dziedzinie spalania śmieci

2001/77/WE
Elektryczność pochodząca 
ze źródeł odnawialnych paliwo dla Acerry

2003/35/WE
85/337/EWG; 
97/11/EWG Aarhus konsultacje publiczne

2006/12/WE; 
2008/98/WE

75/442/EWG; 
91/156/EWG

Dyrektywa ramowa w 
sprawie odpadów

zintegrowane i właściwe 
ramy dla urządzeń do 
unieszkodliwiania odpadów

2008/8/WE 96/61/WE IPPC

zakłady przemysłowe 
objęte zintegrowanym 
systemem zezwoleń 
środowiskowych

Europejski Trybunał Sprawiedliwości skazał Włochy za naruszenia niektórych z wyżej 
wymienionych dyrektyw w 2007 r., a ostatnio w roku bieżącym.

Nr 
sprawy Naruszona dyrektywa Orzeczenie

C-135/05
niebezpieczne odpady i 
wysypiska śmieci

75/445/EWG, 91/156/EWG, 
1999/31/WE

26 kwietnia 
2007 r.

C-297/08
brak zintegrowanej strategii 
dotyczącej śmieci w Kampanii 2006/12/WE (kodyf. 75/442/EWG)

4 marca 2010 
r.

Szczególnie dyrektywa w sprawie składowania odpadów (1999/31/WE) wywiera znaczący 
wpływ na codzienne życie obywateli. Ma ona kluczowe znaczenie dla komisji, która często 
otrzymuje petycje na ten temat. Zawiera ona 34 punktów preambuły, które rozpatrywane 
łącznie mogą być uznane za parametry celów i zadań stanowionego prawa stanowiąc dodatek 
do art. 1 przedstawiającego ogólny cel dyrektywy. Państwa członkowskie są zobowiązane do 
stosowania tej dyrektywy od kwietnia 2001 r., dla wysypisk istniejących wcześniej zasady te 
stały się obowiązujące osiem lat później. Wspomniane parametry obejmują:
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 fakt, że wysypiska śmieci powinny być odpowiednio nadzorowane, w tym w drodze 
kontroli wzrokowej odpadów przy wejściu, powinno się nimi również właściwie 
zarządzać, aby zapobiegać ich potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
oraz zdrowie ludzkie lub ograniczać go,

 konieczność jasnego określenia wymogów, jakie musi spełniać wysypisko śmieci w 
zakresie lokalizacji, utrzymywania w odpowiednich warunkach, zarządzania, kontroli, 
zamknięcia oraz środków zapobiegawczych i ochronnych, które podejmuje się w 
przypadku zagrożenia środowiska w perspektywie krótko- i długoterminowej, w 
szczególności w przypadku zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez przenikanie 
odcieku do gleby,

 zapewnienie surowych wymogów operacyjnych i technicznych dotyczących odpadów 
i wysypisk śmieci w celu zagwarantowania środków, procedur i wytycznych mających 
na celu zapobieganie negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko lub możliwie 
najskuteczniejsze redukowanie ich negatywnego wpływu na nie, szczególnie jeżeli 
chodzi o zanieczyszczenie wód powierzchniowych, wód gruntowych, gleby i 
powietrza, a także środowiska w ujęciu globalnym, w tym efekt cieplarniany, a także
zapobieganie jakiemukolwiek innemu zagrożeniu zdrowia ludzkiego będącemu 
wynikiem gromadzenia śmieci w trakcie całego cyklu życia wysypiska śmieci.

Wśród wymogów ogólnych dla wszystkich rodzajów wysypisk śmieci wymienionych w 
załączniku 1 do dyrektywy jest jeden odnoszący się do „odległości granicy składowiska od 
obszarów mieszkalnych i rekreacyjnych, dróg wodnych, zbiorników wodnych oraz innych 
obszarów rolniczych lub miejskich”. Należy również uwzględnić istnienie wód gruntowych, 
przybrzeżnych oraz obszarów chronionych w okolicy wysypiska.

Kontekst

Kryzys śmieci w Kampanii to najdramatyczniejszy rozdział w historii problematycznej 
gospodarki odpadami w wielu częściach Włoch, w tym w Lacjum, Kalabrii, na Sycylii, który 
być może jest znakiem bardziej ogólnego historycznego zaniedbania oraz braku rozwoju 
gospodarczego na południu Włoch. We wszystkich wyżej wymienionych regionach na 
początku lat 90 ubiegłego wieku ogłoszono kryzys śmieci oraz powołano komisarzy 
rządowych dysponujących specjalnymi uprawnieniami oraz środkami finansowymi. W 
większości przypadków komisarze ci to prezydenci zainteresowanych regionów lub prefekci.

Gubernator Rastrelli został nominowany pierwszym komisarzem ds. odpadów dla Kampanii 
w 1994 r.  Wysunął on ambitny plan odejścia od stosowania składowisk odpadów, z których 
większość była przepełniona i bardzo zanieczyszczona, i przejścia na zintegrowany cykl 
gospodarowania odpadami. Opierałby się on na produkcji wysokiej jakości paliwa na bazie 
odpadów (CDR lub Ecobails) pozwalającego uzyskiwać energię w spalarniach odpadów. 
Pozostałości organiczne miały być wykorzystywane do regeneracji istniejących wysypisk 
śmieci. Jednocześnie miała obowiązywać strategia ograniczania i recyklingu odpadów z 
gospodarstw domowych.

Przetarg na organizację całego cyklu gospodarowania odpadami, tzn. budowę dwóch spalarni 
odpadów oraz siedmiu zakładów produkujących Ecobails i odpady organiczne w dniu 20 
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marca 2000 r. wygrało przedsiębiorstwo FIBE, jednak fakt niewypełnienia przez nie 
warunków kontraktu postrzegany jest przez wielu jako jedna z głównych przyczyn aktualnych 
problemów.

Sortowanie odpadów do produkcji Ecobails oraz odpadów organicznych odbywało się bez 
należytego przestrzegania zgodności z prawem, głównym problemem był brak filtrowania lub 
selekcji odpadów. Przykładowo nie powinno się mieszać odpadów uznawanych za 
niebezpieczne, do których zalicza się duża część odpadów przemysłowych, odpady toksyczne 
lub radioaktywne, oleje mineralne, zużyte opony, łatwopalne płyny itp., nie powinno się 
również składować ich razem z odpadami z gospodarstw domowych lub odpadami 
organicznymi. Wskutek powyższego zgromadzono ok. sześć milionów niskiej jakości 
Ecobails zawierających prawdopodobnie odpady toksyczne. Ponieważ nie było możliwości 
ich spalenia, zostały one złożone na składowiskach tymczasowych, które wypełniły się 
nieposortowanymi, a może nawet zanieczyszczonymi odpadami. Delegacja udała się na takie 
tymczasowe składowiska w Taverna del Ré i Ferandelle, gdzie ludność jest głęboko 
zaniepokojona zanieczyszczeniem powietrza i wody przez te składowiska oraz ich wpływem 
na zdrowie ludności. W dniu dzisiejszym zalegające złoża Ecobails uznaje się za 
„zmumifikowane”, co oznacza, że ich wartość energetyczna jest zbyt wysoka, aby można 
było je spalić w istniejących spalarniach.1

Pierwszą spalarnię w miejscowości Acerra otwarto w marcu 2010 r. Wiele czynników 
spowodowało opóźnienie uruchomienia tej pierwszej i, jak dotychczas, jedynej spalarni 
odpadów. Miejsce jej budowy, Acerra, należało już wcześniej do obszarów o wysokim 
poziomie zanieczyszczenia, którego mieszkańcom obiecano oczyszczenie środowiska wiele 
lat wcześniej. Częściowo z tego powodu budowę spalarni opóźniły niekończące się spory 
prawne dotyczące nie tylko lokalizacji spalarni, ale także specyfikacji technicznych 
zaproponowanych przez FIBE, które były całkowicie anachroniczne. Zakład spalania 
odpadów w obecnym kształcie, który odwiedziła delegacja, nie został ukończony przez FIBE, 
ale przez przedsiębiorstwo Partenope Ambiente, które zmodernizowało projekt i jest obecnie 
odpowiedzialne za zarządzanie tym zakładem. W sprawie FIBE trwa w chwili obecnej 
dochodzenie.

Ponadto postępy w redukcji ilości oraz recyklingu odpadów z gospodarstw domowych są 
minimalne, mieszkańcy Neapolu produkują obecnie średnio 2,2 kg odpadów dziennie (dla 
porównania średnia UE wynosi 1,4 kg), zaś jednie 8% z nich podlega recyklingowi (dla 
porównania średnia UE wynosi 23%)2. Zatem odpady z gospodarstw domowych i inne nadal 
są składowane bezkrytycznie na składowiskach, a w niektórych przypadkach są nawet 
mieszane z różnymi rodzajami odpadów przemysłowych. Ponieważ wiele wysypisk śmieci 
uznano za obszary o znaczeniu strategicznym, obywatele oraz władze lokalne nie mogą 
sprawdzić, co się rzeczywiście na nie przywozi. Znakomita większość składowisk pozostaje 
w prywatnych rękach i nie wiadomo, jakie licencje lub zezwolenia są podstawą ich 
prowadzenia, wiele jest – lub było – kontrolowanych przez kamorrę i zorganizowane grupy 
przestępcze. Delegacja odwiedziła dwa zamknięte składowiska prywatne w prowincji 

                                               
1Wytyczne planu 2010-2013 zagospodarowania odpadów miejskich, s. 37.
2Notatka prasowa Eurostat 43/2010 – 19 marca 2010 r., dane liczbowe za 2008 r., czyli szczytowy okres 
kryzysu, w związku z czym dane te mogą nie odzwierciedlać obecnej sytuacji.
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Salerno, Basso dell'Olmo i Macchia Soprano, a także teren przewidziany na nowe wysypisko 
w Valle delle Masseria.

Podczas ostatniego kryzysu śmieci, kiedy to wpłynęła większość petycji, dnia 14 lipca 2008 r. 
wprowadzono nowe prawo, zgodnie z którym:1

 Agencja Ochrony Cywilnej (AOC) stała się odpowiedzialna za cykl gospodarowania 
odpadami, 

 ustalono termin zakończenia kryzysu na 31 grudnia 2009 r.,
 wyznaczono wysypiska śmieci „o znaczeniu strategicznym” i objęto je nadzorem 

wojskowym oraz prawem tajemnicy państwowej,
 wydano zgodę na utworzenie dziesięciu wysypisk śmieci oraz czterech spalarni 

odpadów, 
 ustalono obowiązkowe cele w zakresie recyklingu dla gmin i prowincji (2009: 25%, 

2010: 35%, 2011: 50%).

Delegacja odwiedziła wysypiska śmieci w Chiaiano i Terzigno, a także spalarnię w 
miejscowości Acerra.

System komisarzy ds. odpadów był ostro krytykowany i prowadzi się w związku z nim szereg 
spraw sądowych.  Gospodarowanie odpadami przez komisarzy jest bowiem postrzegane przez 
dużą część ludności jako element problemu, nie zaś jego rozwiązanie. 

Należy zauważyć, że w 2007 r. Komisja Europejska postanowiła zawiesić wypłatę kwoty 
135 mln euro z funduszy przeznaczonych na okres finansowania 2006–2013 na realizację 
projektów związanych z odpadami oraz dodatkowej kwoty 10,5 mln euro z okresu 
finansowania 2000–2006 do momentu zniesienia systemu komisarzy.

Kluczowym elementem zarządzania kryzysowego przez komisarzy są ich uprawnienia do 
odstępstw od przepisów i kontroli, w tym przykładowo odstępstwo od przeprowadzania oceny 
wpływu środowiskowego oraz przepisów dotyczących składania zamówień publicznych, 
wydaje się również, że posiadają oni niemal niekontrolowany dostęp do funduszy 
publicznych. Komisarze mieli ponadto uprawnienia do podejmowania decyzji o zawieraniu 
kontraktów na transport i realizację robót przez konkretne przedsiębiorstwa, decyzji o 
lokalizacji zakładów utylizacji, składowisk odpadów oraz spalarni, nie byli oni również 
zobowiązani do informowania władz i społeczności lokalnej o podejmowanych decyzjach.

Zatem w sytuacji kryzysu decyzje były zwykle podejmowane w pośpiechu i nie bacząc na 
opinię ludności. Wszelkie dyskusje na temat lokalizacji, rodzaju oraz ilości odpadów 
przywożonych na składowiska lub na temat obiektywnego zapotrzebowania na cztery nowe 
spalarnie odpadów zawieszono, ponieważ trzeba było znaleźć miejsce na składowanie starych 
i nowych odpadów, co odbywało się szybko i w sposób niekontrolowany. Kwestia odpadów 
była postrzegana jako problem czysto logistyczny i wszelkie względy środowiskowe, 
zdrowotne lub jakiekolwiek kwestie związane ze średnio- i długoterminową gospodarką 
odpadami odnoszące się do sortowania, recyklingu i redukowania ilości odpadów były do 
tego stopnia lekceważone, że straciły znaczenie.

                                               
1D.L., 23 maja 2008 r., nr 90 przekształcony w ustawę z dnia 14 lipca 2008 nr 123.
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Obywatele protestujący przeciwko zaistniałej sytuacji i proponujący rozwiązania 
alternatywne byli marginalizowani lub ignorowani. Składający petycje skarżyli się 
przykładowo, że nie mogli uzyskać jasnych informacji na temat tego, co naprawdę działo się 
na zamieszkiwanym przez nich terenie, gdzie w wielu przypadkach miało miejsce wieloletnie 
nielegalne składowanie odpadów, czy zanieczyszczanie. Niektóre media obarczają natomiast 
odpowiedzialnością za kryzys odpadów osoby i strony, które nie chciały spalarni i składowisk 
odpadów na ich terenach. Są one oskarżane o tzw. syndrom NIMBY (ang. not in my backyard 
– nie na moim podwórku).

Główną reakcją ze strony politycznych władz krajowych było poddanie składowisk i spalarni 
odpadów Acerra ścisłej kontroli wojskowej. Na tych obszarach nie obowiązywały nawet 
uprawnienia policji, co potwierdziła delegacja. W ostatnim okresie podczas demonstracji 
publicznych miały miejsce aresztowania. Wybranym przedstawicielom lokalnym, w tym 
burmistrzowi Marano (położonego niedaleko Chiaiano), zabraniano dostępu do swojego 
okręgu wyborczego przez kilka miesięcy. Jest rzeczą oczywistą, że stosunki pomiędzy 
obywatelami i władzami bardzo się popsuły, co potwierdza sprawozdanie w sprawie 
gospodarki odpadami dla prowincji Benevento: „Kryzys w gospodarce odpadami oraz 
przedłużone rządy komisarzy przyczyniły się do powstania do rozdźwięku pomiędzy 
obywatelami i instytucjami, do stworzenia klimatu braku zaufania, które koniecznie należy 
odzyskać w drodze paktu, aby zapobiec ponownemu powstaniu podobnej sytuacji w 
przyszłości.” 

Jasne jest, że doszło do poważnego naruszenia kluczowych aspektów prawodawstwa 
europejskiego, które opracowano specjalnie w celu ochrony środowiska oraz zdrowia 
obywateli oraz stworzenia spójnego publicznego programu gospodarki odpadami, wpierw 
wskutek długiego okresu samozadowolenia, korupcji i braku działania, po którym nastąpiła 
nieudana próba rozwiązania problemu, a następnie wskutek krótkiego okresu działań 
kryzysowych, które podważyły zaufanie społeczeństwa do jego instytucji.

W lutym 2010 r. Kampania przyjęła „Wytyczne w sprawie gospodarki odpadami miejskimi 
na lata 2010-2013”1i prawo, które zakończyło 15-letni okres kryzysowej gospodarki 
odpadami. Oznacza to, że odpowiedzialność za zarządzanie cyklem odpadów przeszła z 
powrotem na regiony. Pięć prowincji ma teraz zarządzać zbiórką i sortowaniem odpadów z 
gospodarstw domowych oraz wysypiskami śmieci, natomiast AOC przez kolejny rok będzie 
odpowiedzialna za spalarnie odpadów. Prowincje mogą również zwrócić się do AOC o 
pomoc w zarządzaniu całym cyklem przez kolejny rok.  Prawo dotyczące tajemnic 
państwowych obowiązywać będzie przez kolejny rok, podobnie rzecz się ma w przypadku 
roli wojska.

W wyborach regionalnych, które odbyły się pod koniec marca 2010 r., wybrano nową 
większość rządzącą i w czasie wizyty Komisji trwały właśnie prace nad tworzeniem rządu.

Przestępczość zorganizowana

Posłowie zostali poinformowani o udziale zorganizowanych grup przestępczych w 
lukratywnym procesie utylizacji odpadów. Związki pomiędzy zorganizowanymi grupami 

                                               
1A.G.C. 21 Planowanie i gospodarka odpadami, debata nr 75 z dnia 5 lutego 2010 r. 
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przestępczymi a gospodarką odpadami mają długie korzenie. Istnieją dowody na to, że w 
przez dziesiątki lat kamorra zajmowała się przywożeniem i wyrzucaniem toksycznych 
odpadów z zakładów na północy Włoch na setki nielegalnych składowisk lub nawet do 
morza. Jeżeli przypuszczalna skala tych nielegalnych działań ma jakiekolwiek 
odzwierciedlenie w rzeczywistości, jest rzeczą niewyobrażalną, że władze, lub przynajmniej 
niektóre z nich, nie były ich świadome. Nowo wybrane władze wyraźnie zadeklarowały, że 
zajmują się tym problemem m.in. poprzez wymuszanie rygorystycznej identyfikowalności 
odpadów trafiających na wysypiska śmieci.

Prawdopodobnie mniej znanym faktem jest zatrudnienie na początku XXI wieku dużej liczby 
tzw. „społecznie użytecznych pracowników” do pracy w zakładach segregacji odpadów, w 
których miały być produkowane Ecobails. Historia tej grupy pracowników sięga lat 
siedemdziesiątych XX wieku, czasu niepokojów społecznych i kryzysów miejskich. Początki 
sięgają epidemii cholery w 1974 r., która przyczyniła się do bezrobocia rybaków z portu w 
Neapolu. Władze podjęły działania w celu ich przekwalifikowania i zapewniły im pracę w 
sektorze publicznym. W związku z tym inne kategorie bezrobotnych rozpoczęły tworzyć 
związki o różnym podłożu politycznym i domagać się podobnej pomocy. Ich działalność 
uległa degeneracji i coraz częściej stosowały one przemoc, stając się podobnymi do miejskich 
partyzantów, niektóre z nich były blisko związane z kamorrą. Stworzono system obejmujący 
szereg fikcyjnych miejsc pracy zarządzanych przez szefów grup przestępczych. Właśnie z 
tych grup pochodzi ok. 2300 pracowników. Rzekomo jedynie 200 z nich rzeczywiście 
pojawia się w pracy.1

Działalność komisarzy kryzysowych oraz nieumiejętność rozwiązania przez nich zaistniałych 
problemów, którą pogarszał jeszcze brak równowagi instytucjonalnej, przyczyniła się jedynie 
– zdaniem wielu obserwatorów – do stworzenia nowych możliwości dla zorganizowanych 
grup przestępczych. Kamorra wkroczyła do akcji tam, gdzie politykom i władzom nie udało 
się znaleźć rozwiązań i prawdopodobnie nagradza ona za milczenie oraz grozi tym, którzy 
odważyliby się mówić głośno.

Wnioski wyciągnięte przez delegację

Spotkanie z władzami krajowymi: grupą ds. zadań specjalnych, radą ministrów (prof. Roberto 
Adam), Agencją Ochrony Cywilnej (dr Nicola Dell’Acqua), rządem Kampanii (dr Raimondo 
Santacroce):

AOC przedstawiła osiągnięcia od czasu ostatniego kryzysu oraz ustawę nr 123 (z dnia 14 
lipca 2008 r.) wprowadzoną, kiedy to agencja została wezwana do rozwiązania krytycznej 
fazy kryzysu. Jej mandat obejmował spowodowanie zniknięcia śmieci z ulic Neapolu oraz 
przywrócenie odpowiedzialności za gospodarkę odpadami do końca 2009 r. Dlatego też AOC 
postrzegała swą misję jako krótkoterminową i uznaje ją za wykonaną mając na uwadze, że:
a) Spalarnia odpadów w miejscowości Acerra funkcjonuje, dostarcza energii elektrycznej do 

sieci i generuje zysk wysokości 8000 euro dziennie. Całość paliwa pochodzącego z 
opadów dostarczanego do Acerry począwszy od 2010 r. jest uprzednio poddawana 
obróbce, zatem nie stanowi zagrożenia środowiskowego, czego dowodzą certyfikowane 

                                               
1Gabriella Gribaudi: Il ciclo vizioso dei rifiuti campani (Błędne koło odpadów wiejskich)
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wartości pomiarowe. AOC szacuje, że w najbliższej przyszłości konieczne będzie 
uruchomienie dwóch dodatkowych spalarni.

b) Utworzono pięć spośród wstępnie planowanych dziesięciu wysypisk śmieci na wcześniej 
zanieczyszczonych terenach, które oczyszczono zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
wysypiska te już funkcjonują. Uzyskano zezwolenia na utworzenie dwóch dodatkowych 
wysypisk. Region przejmuje odpowiedzialność za nie na zasadzie trzyletniej autonomii.

c) Stworzono system zachęt i kar mający skłonić gminy do realizacji ambitnych celów w 
dziedzinie redukcji ilości odpadów oraz zwiększenia odsetka odpadów recyklingowanych. 
Docelowo przewidywano recykling 25% odpadów do końca 2009 r., jednak liczbę tę 
kwestionują niektórzy członkowie delegacji. Choć odnotowano postęp, istnieją duże 
różnice pomiędzy poszczególnymi gminami. Potrzebne są dalsze działania w zakresie 
redukcji ilości śmieci, która jest obecnie szacowana na 2200 ton dziennie.

d) Donosi się o aresztowaniu ok. 1000 osób za nielegalne pozbywanie się odpadów.

Członkowie delegacji zadawali przedstawicielom władz krajowych pytania dotyczące 
orzeczenia ETS z dnia 4 marca 2010 r., dalszego znaczącego nacisku na korzystanie z 
wysypisk śmieci oraz na sposoby rozprawienia się z dziedzictwem przeszłości. Odpowiedzieli 
oni, że są gotowi zagwarantować bezpieczeństwo i zgodność z przepisami wszystkich 
instalacji stworzonych w ramach ich obowiązków, jednak nie tych istniejących wcześniej. Z 
dyskusji wynikało jasno, że AOC planuje wycofać się. Członkowie delegacji z urzędu 
podziękowali AOC za zażegnanie krytycznej fazy kryzysu, mówili o konieczności 
podwyższenia odsetka recyklingowanych odpadów, o rozwiązaniu problemu Ecobails oraz o 
konieczności budowy większej liczby spalarni.

Wizyty na wysypiskach śmieci w Chiaiano (NA), Terzigno (NA), Basso dell’Olmo (SA), 
Macchia Soprano (SA), Valle della Masseria, a także na składowiskach w Taverna del Ré 
(NA) i Fernadelle (CA) oraz w spalarni w miejscowości Acerra (NA).

Delegacja weszła na teren wysypiska Chiaiano wejściem znajdującym się naprzeciw tego, 
gdzie oczekiwali ich autorzy petycji i przedstawiciele prasy. Pod pretekstem „strategicznego 
znaczenia” obiektu, AOC nie zamierzała zezwolić na wstęp składających petycję lub prasy na 
wysypisko, choć wcześniej złożono oficjalnie wniosek o takie zezwolenie.

Szef delegacji zaangażował się w długotrwałe negocjacje w celu uzyskania pozwolenia na 
wstęp. W końcu zawarto porozumienie, w myśl którego konkretni dziennikarze mogli 
uzyskać zgodę na wstęp do obiektów, które delegacja miała odwiedzić dnia następnego. 
Zatem wizyta w Chiaiano odbyła się bez udziału autorów petycji i dziennikarzy.

W swym sprawozdaniu AOC opisuje oczyszczanie terenu składowiska pod koniec 2008 r. i 
na początku 2009 r. Był on częściowo zanieczyszczony metalami ciężkimi i azbestem. Ich 
wysiłki były dodatkowo utrudnione obfitymi opadami deszczu utrzymującymi się przez 
większą część ostatniej zimy, jednak zdaniem AOC trudność tę udało się przezwyciężyć.

W wyniku kontroli wzrokowej członkowie delegacji odnieśli wrażenie, że podjęto niezbędne 
kroki w kierunku zapobieżenia przesięków do warstwy wodonośnej poprzez umieszczenie na 
podłożu składowiska wyściółki. Autorzy petycji utrzymywali, że wyściółka była uszkodzona 
przed umieszczeniem na niej odpadów, co groziło zanieczyszczeniem wód gruntowych. Były 
również dowody na to, że odpady były pokryte ziemią, co jest zgodne z wymogami. Trudno 
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jest oczywiście ocenić, czy jest to regularna praktyka, czy też zdarzenie jednostkowe dla 
celów wizyty. Lokalizacja składowiska na obszarze chronionym stanowi problem.

AOC utrzymuje, że odpady przywożone na wysypisko są kontrolowane pod kątem elementów 
toksycznych, choć brak dowodów na istnienie tam jakiegokolwiek systemu nadzoru, 
natomiast przy wejściu znajduje się system do kontrolowania odpadów jądrowych (głównie 
szpitalnych). Jednocześnie AOC zwróciła uwagę na dwie kamery wideo nadzorujące 
dostawy, które oferują całodobowe transmisje internetowe dostępne dla ogółu obywateli.

Lokalizacja składowiska Terzigno na obrzeżach parku narodowego Vesuvius – terenu 
mającego znaczenie dla Wspólnoty oraz strefy specjalnej ochrony – to aberracja sama w 
sobie. Zgodnie ze sprawozdaniem AOC przeprowadzono badanie wpływu środowiskowego, 
które zatwierdziło ministerstwo środowiska naturalnego. Można by kwestionować 
obiektywność i ważność takiego badania w świetle obserwacji poczynionych w trakcie 
wizyty.

Obecne składowisko (SARI) utworzono na dawnym składowisku nielegalnym, które –
zgodnie z informacjami przedstawionymi członkom delegacji – zostało powierzchownie 
oczyszczone i przygotowane do przyjmowania odpadów z gospodarstw domowych. Inspekcja 
wzrokowa przeprowadzona przez członków delegacji – towarzyszył jej burmistrz 
miejscowości, który został wpuszczony na teren składowiska po raz pierwszy, oraz 
dziennikarze – wykazała, że w obiekcie stosuje się wiele środków ostrożności, takich jak 
wyłożenie podłoża nieprzepuszczalną wyściółką, regularne przykrywanie warstw odpadów 
ziemią, kontrola przy wjeździe w celu wykrycia odpadów jądrowych. Podobnie tutaj, zdaniem 
autorów petycji, wyściółka podłoża jest niezgodna z przepisami i grozi zanieczyszczeniem 
wód gruntowych. Wśród widocznych odpadów szef delegacji natychmiast dojrzał oponę oraz 
kanister z oznaczeniem płynów toksycznych, co dowodzi, że odpady nie są odpowiednio 
segregowane przed wywózką na wysypisko. Na wniosek delegacji nie przedstawiono 
zezwolenia na składowanie odpadów toksycznych, choć udzielono jej członkom dostępu do 
lady do badań przesiewowych na obecność substancji radioaktywnych znajdującej się przy 
wjeździe do obiektu.

Prawo przewiduje otwarcie w sąsiedztwie drugiego składowiska (Vitiello), również na terenie 
parku narodowego, czemu zdecydowanie sprzeciwiają się autorzy petycji. Delegacja przeszła 
tam pieszo w towarzystwie lokalnej ludności oraz składających petycję, a także eskorty 
wojskowej z obiektu SARI, aby obejrzeć nieużywany już otwarty kamieniołom przeznaczony 
na wysypisko śmieci. Nawet biorąc pod uwagę, że dawne kamieniołomy są często 
wykorzystywane do tych celów, ten konkretny obiekt, znajdujący się na terenie chronionym o 
dużym prestiżu międzynarodowym oraz charakteryzującym się szczególnym pięknem natury, 
wydaje się całkowicie niewłaściwy i należy zdecydowanie rozważyć lokalizacje alternatywne. 
Po powrocie delegacja została zapewniona, że składowisko Vitiello nie zostanie utworzone.

Wszystkie trzy wysypiska śmieci, które delegacja odwiedziła w prowincji Salerno, zamknięte 
wysypiska w Basso dell’Olmo, Macchia Soprano oraz planowane wysypisko w Valle della 
Masseria, znajdują się na obszarze objętym dyrektywą siedliskową 92/43/EWG, a także 
włoską ustawą z 2003 r. klasyfikującą je jako strefę terenów podmokłych o znaczeniu 
krajowym. Wszystkie trzy obiekty znajdują się na stokach opadających w kierunku rzeki Sele. 
Ryzyko zanieczyszczenia wody wskutek wycieku i przesiąkania zanieczyszczeń do rzeki jest 
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oczywiste i konieczne jest wprowadzenie surowych kontroli oraz środków mających na celu 
zapobieżenie wystąpieniu zanieczyszczenia.

W obrębie gminy Kampania składowisko Basso dell’Olmo jest obecnie zamknięte z powodu 
przepełnienia. Jest ono zarządzane prywatnie i znajduje się bezpośrednio nad warstwą 
wodonośną. Delegacja odwiedziła je w towarzystwie burmistrza Kampanii, Biagio Luongo, 
skazany dnia 22 grudnia 2009 r. za sprzeciwianie się tworzeniu tego wysypiska 
przeznaczonego na odpady z gospodarstw domowych oraz nienadających się do spalania 
osadów suchych. Na składowisku odbywa się ekstrakcja biogazu.

Wysypisko Macchia Soprano (gmina Serre), które delegacja odwiedziła w towarzystwie 
burmistrza Serre, Palmiro Cornetta, jest również zamknięte z powodu przepełnienia i 
przewidziana jest na nim ekstrakcja biogazu. Obiekt położony jest na stromym zboczu, co 
wiąże się z poważniejszym ryzykiem wycieku w stronę rzeki.

Autorzy petycji sugerują budowę barier spływowych poniżej poziomu obu składowisk w celu 
zagwarantowania długoterminowej ochrony rezerw wody. Sugestia ta wydaje się rozsądna i 
konieczna.

Obiekt Valle della Masseria figuruje w wykazie zawartym w rozporządzeniu jako 
przeznaczony do utworzenia na nim wysypiska śmieci w okresie rządów kryzysowych. 
Utworzenie składowiska w idyllicznym krajobrazie wydaje się absurdalne. Delegacja została 
później poinformowana, że prowincja Salerno wniosła o wykreślenie tego obiektu z aktu 
prawnego.

Delegacja obserwowała z zewnątrz dwa składowiska, gdzie składuje się Ecobails. Pierwsze z 
nich w Taverna del Ré zajmuje ok. 2 km2 i osiąga wysokość ok. 5 m, pokryty czarnym 
brezentem – to bardzo imponujący widok. Część obiektu podlega konfiskacie przez władze 
sądowe w kontekście postępowania cywilnego przeciwko operatorowi reprezentującemu 
sektor prywatny. W tych okolicznościach członkowie delegacji mieli trudności z 
dostrzeżeniem jasnych dowodów zanieczyszczenia lub upewnieniem się, czy składowane 
materiały zawierają odpady toksyczne lub nadają się do spalenia. Jednak sam rozmiar 
zajmowanego obszaru to dramatyczna ilustracja rozmiaru problemu ogromnych złoży śmieci 
wymagających utylizacji. Autorzy petycji utrzymują, że obiekt przyczynia się do 
zanieczyszczania wody i powietrza oraz wywiera znaczący wpływ na statystyki dotyczące 
zdrowia, wskazując na podwyższone wskaźniki umieralności na nowotwory oraz inne 
choroby. Ponieważ delegacja nie mogła wejść na teren obiektów, nie była w stanie ocenić, co 
na prawdę zawierają Ecobails.

Drugim obiektem, gdzie przechowywane są Ecobails znajdującym się w Ferandelle zarządza 
AOC. Według zarządcy są tam składowane trzy rodzaje odpadów: odpady niesortowane, 
paliwo pochodzące z odpadów oraz odpady organiczne. Obiekt robi wrażenie 
niezorganizowanego, brak dowodów na prowadzenie sortowania, instalacja do odpadów 
organicznych wygląda na nieużywaną. Ogółem 502 000 ton odpadów ma zostać złożonych na 
składowisku San Tammaro.

Delegacja odwiedziła również napędzaną odpadami spalarnię w miejscowości Acerra. 
Zakład został wybudowany przez przedsiębiorstwo Partenope Ambiente, spółkę publiczno-
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prywatną obejmującą gminy Brescia i Mediolan, w których powstały podobne instalacje. 
Otrzymały one nagrody doskonałości przyznane im przez Uniwersytet Columbia w 2006 r. 
Członków delegacji poinformowano, że w ramach przepisów prawnych obowiązujących w 
czasie kryzysu, nie było konieczne przeprowadzenie oceny wpływu środowiskowego tych 
instalacji.

Dyrektor obiektu, Antonio Buonomo, w towarzystwie burmistrza Acerry, Tommaso Esposito, 
oprowadził delegację po zakładzie, który rozpoczął działanie 1 marca 2010 r., wskutek czego 
okres oceny jest bardzo krótki. Spalarnia znajduje się na wcześniej zanieczyszczonym, a 
obecnie zrekultywowanym terenie, co – zdaniem delegacji – jest zgodne z praktykami 
stosowanymi w pozostałych państwach członkowskich. Zdaniem operatorów Ecobails z 
zakładu segregacji odpadów w Caivano są rzekomo wyższej jakości niż paliwo stosowane w 
Brescia. Autorzy petycji twierdzą, że w spalarni stosuje się niesegregowane odpady, co jest 
przyczyną problemów technicznych - twierdzeniom tym zaprzeczyli operatorzy spalarni. 
Członkowie delegacji nie byli niestety w stanie ani potwierdzić tych twierdzeń, ani im 
zaprzeczyć. Delegacja mogła obejrzeć jedynie główny obszar składowania odpadów, gdzie 
tony luźnych odpadów, na pierwszy rzut oka przypominających odpady z gospodarstw 
domowych, były podnoszone dźwigiem i umieszczane w piecu. 

Poinformowano delegację, że jeżeli chodzi o emisje, są one stale monitorowane w obu 
kominach, a wyniki monitoringu są udostępniane ogółowi ludności za pośrednictwem 
zakładowej strony internetowej. Wielkości emisji zanotowane do chwili obecnej mieszczą się 
we wszystkich granicach bezpieczeństwa. Zdaniem autorów petycji wartości stężenia 
cząsteczek pyłu (PM10) przekraczały wartości określone w przepisach, jednak brak dowodów 
na to, że emisje z pieca spalarni mogłyby być czynnikiem przyczyniającym się do takiego 
stanu rzeczy. Pozostaje jedna ważna kwestia, a mianowicie to, jak utylizowany jest popiół ze 
spalarni. Władze zakładu twierdzą, że jest on wywożony do specjalnego zakładu na terenie 
Niemiec, inni zaś twierdzą, że jest on wywożony na składowisko Terzinio/SARI. Posłowie 
nie obserwowali samego spalania Ecobails i nie otrzymali dokładnych informacji na temat 
konkretnej zawartości Ecobails.

Delegacja podkreśliła, że spalarnie nie powinny być postrzegane jako rozwiązanie problemu 
w perspektywie długoterminowej, ale jako część zintegrowanego cyklu gospodarki odpadami, 
w którym wkład spalania powinien być malejący, jako że priorytetowo traktowane są 
redukcja i recykling odpadów.

Spotkanie z autorami petycji

Pod koniec pierwszego dnia delegacji zgromadziło się ok. 60 autorów petycji oraz 
przedstawicieli prasy w celu odbycia spotkania z członkami delegacji. Chyba najbardziej 
uderzającą cechą interwencji ze strony autorów petycji było ich poczucie frustracji z powodu 
całkowitego załamania się komunikacji pomiędzy obywatelami i władzami i deficytu 
demokracji. Mówili o hydrologicznych i geologicznych niebezpieczeństwach związanych z 
obiektami, gdzie utworzono składowiska odpadów (Chiaiano), o naruszaniu parków 
narodowych (Terzigno, Serre), o przemocy fizycznej i psychicznej stosowanej przez wojsko –
burmistrz Marano – o wysokim poziomie zanieczyszczenia oraz zagrożeniach zdrowia 
wynikających ze statystyk, o braku umiejętności lub woli ze strony wszystkich szczebli 
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włoskich instytucji, aby znaleźć długoterminowe rozwiązanie lub wysłuchać alternatywnych 
propozycji przedstawianych przez obywateli. 

Spotkania z ekspertami

Prezydent prowincji Benewent, Aniello Cimitile, był gospodarzem spotkania z geologami, 
ekspertami w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia oraz socjologami w Benewencie. 
Spotkanie to było dla delegacji szansą zapoznania się z dowodami naukowymi.
Geolodzy mówili o zagrożeniu sejsmicznym i hydrologicznym. Na terenie składowiska 
Terzigno jest bowiem możliwe wystąpienie potencjalnego zagrożenia w przypadku ruchów 
sejsmicznych, mogą wystąpić duże wycieki mające potencjalnie poważne konsekwencje dla 
społeczności oraz cieków wodnych w dolinie położonej poniżej składowiska.
Eksperci ds. zdrowia mówili o podwyższonych wskaźnikach śmiertelności, choć wydaje się, 
że istnieją pewne wątpliwości co do statystycznej zasadności danych.
Eksperci ds. środowiska mówili o sytuacji ogólnej. Jeden z nich podkreślił napływ odpadów 
toksycznych do Kampanii, które zostały następnie zutylizowane nielegalnie i w sposób 
niekontrolowany. Inny mówił o potrzebie edukacji obywatelskiej i ograniczenia ilości 
produkowanych odpadów.
Socjolog mówiła o prowadzonych badaniach na temat demokracji uczestniczącej, które 
dowodzą deficytu w tej dziedzinie.

Spotkanie z władzami lokalnymi

Prezydenci pięciu prowincji wchodzących w skład regionu Kampanii przedstawili plany w 
związku z ponownym objęciem przez nich odpowiedzialności za gospodarkę odpadami.

Neapol reprezentował Giuseppe Caliendo: podpisano umowę z lokalnym przedsiębiorstwem 
na całość gospodarki odpadami w prowincji Neapol. Wprowadzono system inicjatyw i kar 
mających na celu skłonienie władz gminnych i obywateli do obniżenia liczby produkowanych 
odpadów oraz intensyfikacji ich recyklingu. Stawki różniły się w poszczególnych gminach i 
odzwierciedlały ceny pobierane od tony odpadów (60–120 euro za tonę). W znacznym 
stopniu skoncentrowano się na tym aspekcie gospodarki odpadami i podkreślono konieczność 
przekazania obywatelom silnego sygnału na ten temat. Na dalszym etapie konieczne będzie 
stworzenie zakładów obróbki odpadów organicznych oraz szkła, metalu, plastiku oraz 
papieru. Neapol musiał rozszerzyć możliwości przetwarzania wyprodukowanych u siebie 
odpadów, aby uniknąć wywożenia ich do innych prowincji lub za granicę. Wyrażono 
gotowość do skoordynowania wysiłków z działaniami przewidzianymi w planie regionalnym 
w ramach dostępnych środków.
Benewent reprezentował prezydent prowincji Aniello Cimitile: W trakcie kryzysu odpadów 
do Benewentu kierowano wielokrotnie apele o pomoc innym prowincjom, szczególnie 
Neapolowi. W okresie kryzysowych rządów komisarza otworzono szereg wysypisk i 
tymczasowych składowisk Ecobails na obszarach słabych pod względem hydrologicznym bez 
konsultacji z ludnością lub władzami, na które w normalnych warunkach nie wydano by 
zezwolenia. Prowincja zleciła ekspertyzę mającą na celu zarysowanie strategii gospodarki 
odpadami na lata 2010–2012. Położono nacisk w całości na ograniczenie ilości odpadów i 
recykling, które mają stanowić 75%, a następnie na właściwe przetwarzanie materiałów, w 
tym materiałów nie podlegających recyklingowi. Zdaniem prezydenta prowincja potrzebuje 
jeszcze jednej spalarni odpadów.
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Casertę reprezentował prezydent prowincji Domenico Zinzi. Jako że Caserta jest uboższym 
bezpośrednim sąsiadem Neapolu, skąd otrzymuje dużą ilość odpadów, z którymi musi się 
uporać poza własnymi, nowa administracja czuła się przytłoczona koniecznością podjęcia 
zajęcia się „dziedzictwem odpadowym” z przeszłości, z którym musi uporać się poza 
stworzeniem zintegrowanego cyklu gospodarki odpadami. Nowa administracja jest 
szczególnie świadoma braku funduszy na wdrożenie nowych planów. Prezydent ostrzegał, że 
w sytuacji braku realizacji wyników w ciągu dwóch lat, istnieje poważne zagrożenie 
wystąpienia kolejnego kryzysu.
Avellino reprezentował prezydent prowincji Cosimo Sibilia: Ponieważ jest to dużo mniejsza 
prowincja – produkuje ona jednie 7% odpadów w Kampanii – sytuacja pod względem 
odpadów jest tu znacznie mniej krytyczna, niż gdziekolwiek indziej. Na terytorium prowincji 
znajdują się dwa składowiska, Ariano Irpino – aktualnie zamknięte i oczekujące na 
oczyszczenie – oraz Savignano Irpino – przewiduje się, że przed zamknięciem będzie 
funkcjonować jeszcze kolejne trzy lata. W Avellino recykling odpadów sięga 31%. Prowincja 
ta oczekuje na regionalny plan odpadów przemysłowych i specjalnych.
Salerno reprezentował delegata ds. środowiska, Giovanni Romano: Jego zdaniem głównym 
problemem jest ilość produkowanych odpadów i chciałby, aby przemysł opakowań przejął 
część odpowiedzialności za nie. Planowane składowisko odpadów w Valle della Masseria nie 
będzie otwarte, wniesiono o zmianę prawa. Planowano budowę spalarni odpadów w Salerno. 
Utworzenie składowiska Macchia Soprano zostało uznane z perspektywy czasu za pomyłkę, 
zatem zwrócono się o pomoc finansową w celu oczyszczenia składowisk Macchia Soprano
oraz Basso dell'Olmo. Romano uznał, że obawy autorów petycji były uzasadnione, jednak nie 
mogą być one poparte żadnymi dowodami na istnienie ryzyka. Podobnie jak we wszystkich 
innych prowincjach, niewystarczające fundusze na realizację ambitnych planów były 
uważane za poważną przeszkodę. Kryzys bardzo poważnie odbił się na miastach. Podobnie 
jak jego koledzy, Romano wyraził obawę, że w przypadku braku konkretnych rezultatów, za 
kilka lat może dojść do kolejnego kryzysu. Zwrócono się zatem o fundusze do rządu 
centralnego.

Wszyscy przedstawiciele prowincji zwrócili się do delegacji o środki i zasoby umożliwiające 
przejście z zarządzania kryzysowego na trwały system gospodarki odpadami.  

ARPAC, agencja ochrony środowiska dla Kampanii, złożył sprawozdanie z działań 
monitoringowych dotyczących jakości powietrza i wody w sąsiedztwie obiektów gospodarki 
odpadami. W prowincji Salerno przeprowadzono 35 kontroli. Zasadniczo wyniki pomiarów 
nie przekraczały poziomów odpowiadających poziomom ogólnym, zwłaszcza poziom PM10 
w okolicy Neapolu, który był powodem szczególnego zaniepokojenia autorów petycji.

Spotkanie z prezydentem Kampanii Stefano Caldoro

Prezydent objął urząd dopiero kilka tygodni wcześniej i nie zakończył jeszcze tworzenia 
rządu. Zaproponował zorganizowanie następnego spotkania z ministrem ds. środowiska 
naturalnego po wyłonieniu tegoż ministra. Potwierdził on, że kwestia gospodarki odpadami to 
jeden z jego absolutnych priorytetów i że liczy na bliską współpracę z instytucjami UE w tym 
względzie, na opracowywanie modeli godnych naśladowania praktyk oraz modernizację 
programu zintegrowanej gospodarki odpadami. Przyznał, że na wysypiskach były składowane 
toksyczne odpady oraz że jest to kwestia wymagająca natychmiastowej interwencji. Przede 
wszystkim jest on jednak świadom konieczności podjęcia zdecydowanych wysiłków w 
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kierunku wznowienia dialogu i odbudowania zaufania pomiędzy obywatelami i rządem. 
Pragnie on działać w duchu współpracy.

Streszczenie, wnioski i zalecenia: od zarządzania kryzysowego do gospodarki odpadami

Tło i przyczyny kryzysu śmieci w Kampanii są niezmiernie złożone, czego dowodzą części 
niniejszego sprawozdania. Wystarczy stwierdzić, że kolejne rządy krajowe i komisarze 
różnych opcji politycznych nie zdołali poradzić sobie z tym głęboko zakorzenionym 
problemem, który ma wpływ na zdrowie i dobrobyt setek społeczeństw lokalnych i który 
pochłania ogromne sumy funduszy publicznych. W chwili obecnej szukanie winnych 
zaistniałej sytuacji wydaje się być bezzasadne, ważniejsze jest spojrzenie w przyszłość oraz 
wyciągnięcie ważnych wniosków z błędów politycznych popełnionych w przeszłości. Wraz z 
nastaniem nowego rządu regionalnego w Kampanii, zażegnaniem kryzysu oraz orzeczeniem 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pojawiła się szansa na zjednoczenie wszystkich 
zainteresowanych stron w dążeniu do wypracowania rozwiązań torujących drogę do 
zgodnego z przepisami zintegrowanego cyklu gospodarowania odpadami. 

AOC praktycznie zrealizowała swoją misję i rozładowała napięcie gwarantując władzom 
regionalnym około trzech lat autonomii pod względem możliwości składowania odpadów 
oraz jedną funkcjonującą spalarnię odpadów. Niektóre podjęte przez nią decyzje, a 
mianowicie decyzje dotyczące umiejscowienia wysypisk śmieci, były podejmowane w 
pośpiechu, bez właściwych konsultacji i w sposób nieprzemyślany. Wiąże się to z pewnymi 
konsekwencjami. Nie można bowiem łudzić się, że kryzys odpadów w Kampanii się 
skończył. Przybrał on jedynie formę uśpioną i istnieje duże ryzyko, że wybuchnie znowu. 
Ponadto wiele składowisk odpadów znajduje się w prywatnych rękach i władze wydają się 
mieć niewielką kontrolę lub wiedzę na temat tego, co jest na nich składowane i w jaki sposób 
odbywa się gospodarka odpadami.

Obecny cykl utylizacji odpadów opiera się głównie o składowanie i spalanie. Choć zarówno 
wysypiska odpadów, jak i ich spalarnie (nie wspominając o zakładach metanizacji odpadów) 
znajdują się również w innych rejonach UE, nie powinny one być postrzegane jako 
rozwiązanie kwestii gospodarki odpadów. Są lub powinny być integralną częścią skutecznego 
skoordynowanego programu gospodarki odpadami. Konieczne są energiczne wysiłki w 
kierunku ograniczenia ilości odpadów oraz przechylenia szali w kierunku zapobiegania 
powstawaniu odpadów, ich redukcji, ponownego ich użytkowania i recyklingu poprzez 
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Należy położyć większy nacisk na odzyskiwanie 
odpadów organicznych, zwłaszcza w tym regionie zdominowanym przez rolnictwo, co jest 
elementem rozważanym dotychczas w niewielkim stopniu. 

Zaangażowanie ludności poprzez wznowienie dialogu z obywatelami opartego na 
przejrzystości i otwartości to kwestia podstawowej wagi dla władz. Ludność musi również 
współpracować z władzami wykazując odpowiedzialność obywatelską oraz właściwe 
postawy w życiu codziennym jeżeli chodzi o odpady – podejmowanie wysiłków w kierunku 
generowania mniejszej ich ilości oraz pozbywania się ich we właściwy sposób. 

Obserwacje członków delegacji dowodzą, że należy podjąć szereg ważnych i pilnych decyzji, 



PE442.870v03-00 16/19 DT\822069PL.doc

PL

które jednocześnie stanowić będą ważne sygnały zmiany podejścia.

1. Składowisko odpadów w Terzigno znajduje się w parku narodowym, a także na 
obszarze uznanym za dziedzictwo UNESCO. W chwili obecnej składowisko to nie 
spełnia wymogów dyrektywy w sprawie składowania odpadów, szczególnie 
wymogów art. 11 dotyczących procedur przyjmowania odpadów, ani dyrektywy 
siedliskowej. Choć w niedawnym czasie rozwinięto infrastrukturę obiektu, 
odnotowuje się jednak szereg poważnych i oczywistych jej niedociągnięć 
obejmujących również czynniki geologiczne. Wysokie prawdopodobieństwo 
rozbudowy obiektu SARI oraz otwarcia planowanego drugiego obiektu Vitiello na 
terenie parku narodowego jest w takich okolicznościach nie do przyjęcia i należy w 
trybie pilnym znaleźć odpowiednie alternatywy spełniające kryteria przepisów UE.1

2. Ogromne ilości Ecobails zgromadzonych w składowiskach, zwłaszcza w Taverna del 
Ré powinny być usunięte i zutylizowane w trybie priorytetowym po dokonaniu 
właściwej i szczegółowej oceny ich zawartości. W chwili obecnej spalanie jest 
jedynym środkiem praktycznego rozwiązania tego problemu i obszar składowiska 
będzie musiał zostać poddany rewitalizacji. 

3. Otwarte i nielegalne składowanie mieszanych i niezidentyfikowanych odpadów 
niedaleko składowiska Ferandelle zaobserwowane w trakcie delegacji wymaga uwagi 
w trybie pilnym i musi zostać poddane ścisłej kontroli. Należy uzyskać wyjaśnienia 
braku wykorzystywania obiektu przewidzianego do przyjmowania odpadów 
organicznych i jeżeli spełnia on kryteria określone w dyrektywie w sprawie 
gospodarki odpadami, powinien on rozpocząć pracę.

Zalecenia:

Zintegrowany plan gospodarki odpadami: „Wytyczne w sprawie gospodarki odpadami 
miejskimi na lata 2010–2013” powinny zostać przekształcone w konkretny i szczegółowy 
plan działania, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej w celu spełnienia 
wymogów stawianych szczególnie w art. 4 i 5 dyrektywy nr 2006/12/WE. Plan ten musi 
określać wartości referencyjne umożliwiające mierzenie postępów oraz wyraźnie określać 
odpowiedzialność za realizację oraz wysokość przyznanych zasobów. Musi zostać 
opracowany jakościowy i przejrzysty system gromadzenia danych. W ten sposób należy 
podejść do orzeczenia Trybunału z 4 marca 2010 r. Ponadto zatwierdzenie przez dyrekcję 
generalną ds. środowiska takiego planu działania to jeden z warunków uwolnienia 
zablokowanej kwoty 135 mln euro przez Komisję Europejską. Plan gospodarki odpadami 
powinien obejmować oczyszczanie zanieczyszczonych obszarów, a także przekazywanie 
informacji, oferowanie szkoleń oraz wsparcia władzom i operatorom lokalnym. Powinien on 
być zgodny z krajowymi strategiami dotyczącymi odpadów (obowiązek określony w art. 5 
dyrektywy w sprawie składowania odpadów) i uzupełniać je, zaś pozostałe regiony muszą być 
gotowe do przystosowania swych planów gospodarowania odpadami w celu spełnienia 

                                               
1Dyrektywa nr 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów wymaga w załączniku 1, aby władze uwzględniły 
warunki geologiczne i hydrogeologiczne lokalizacji składowiska odpadów, a także inne kryteria obejmujące 
ryzyko osuwania się gleby, istnienie stref ochrony przyrody itp.  
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pilnych wymogów Kampanii. Kampania przez zbyt długi czas otrzymywała odpady 
przemysłowe i domowe z innych regionów, do przetwarzania których nie była przygotowana. 
To przyczyniło się do pogorszenia jej sytuacji w dobie kryzysu.

Legitymacja demokratyczna: Zgodnie z dyrektywą 2003/35/WE, a zwłaszcza jej art. 2 
„Udział społeczeństwa dotyczący planów i programów” należy odbudować dialog pomiędzy 
obywatelami i władzami oraz pomiędzy poszczególnymi szczeblami rządu. Należy 
zaangażować obywateli i wsłuchać się w ich głos, odbudować ich zaufanie. Nadzór wojskowy 
przynosi skutki odwrotne do przejrzystości lub jakiegokolwiek postrzegania normalności. 
Jednak obecność sił wojskowych opiera się na decyzji politycznej, a współpraca członków 
delegacji z pracownikami wojska układała się bardzo dobrze. Zgodnie z konwencją z Aarhus, 
obywatele mają prawo do uzyskiwania informacji na temat sytuacji na zamieszkiwanym przez 
nich terenie. Obowiązkiem władz jest dostarczanie takich informacji oraz motywowanie 
obywateli do wypracowania odpowiedzialnego podejścia i zachowań. Kryzysowe rządy 
komisarza muszą zostać formalnie zniesione, stanowi to podstawowe kryterium uwolnienia 
zablokowanych funduszy wspólnotowych.

Zasoby: Włoskie władze krajowe i regionalne muszą przyznać odpowiedni budżet. Powinien 
on przewidywać finansowanie całkowitego cyklu odpadów, jego strukturę i podejmowane w 
jego ramach działania. Niezbędna infrastruktura jest ważna i kosztowna i poza istniejącymi 
już sortowniami, gdzie sortuje się odpady na odpady przewidziane do produkcji paliwa oraz 
odpady organiczne, powinna obejmować zakłady recyklingu oraz sieć centrów zbiórki 
odpadów, do których obywatele mogliby przywozić odpady inne niż te odbierane z 
gospodarstw domowych.Wymagany jest szczegółowy program działania, wyjaśniający 
warunki i przedstawiający harmonogram dalszego wsparcia finansowego ze strony UE. 
Zawieszone fundusze powinny zostać wykorzystane w celu rozpoczęcia działań, pod 
warunkiem, że Włochy będą zdolne do podjęcia wysiłku i wykażą ambicje w zakresie 
przestrzegania prawa UE. Fundusze zawieszone przez Komisję to 135 mln euro na okres 
finansowania 2007–2013, a także dalsze 10,5 mln euro z okresu finansowania 2000–2006 
podlegające procedurze o naruszenie, w której ETS wydał orzeczenie dnia 4 marca 2010 r. 

Realizacja: Realizacja planu gospodarki odpadami oraz poszanowania hierarchii cyklu 
odpadów to kwestie kluczowe. Należy priorytetowo potraktować zapobieganie tworzeniu 
odpadów, redukcję ich liczby, ponowne wykorzystanie, recykling oraz organizację segregacji 
odpadów zgodnie z art. 3, szczególnie lit. b pkt. (i) dyrektywy 2006/12/WE. System 
nagradzania właściwego postępowania oraz karania braku przestrzegania reguł należy 
wzmocnić oraz podjąć środki mające na celu zapobieganie usuwaniu odpadów poza 
oficjalnym i zorganizowanym ich obiegiem. Szereg autorów petycji wyjaśniło, że choć 
odpady są segregowane, są one później wywożone na to samo wysypisko śmieci. Taka 
praktyka jest całkowicie nie do przyjęcia i należy jej natychmiast zaprzestać.  Ponadto w 
chwili obecnej znacznie korzystniejsze dla gmin i prowincji jest przekazywanie odpadów na 
wysypiska (cena: 90 euro za tonę) niż ich segregacja (cena: 200 euro za tonę). Rząd lokalny 
powinien rozważyć wprowadzenie podejścia zerowej tolerancji w celu zdecydowanego 
zerwania z praktykami z przeszłości oraz stworzenia tak ambitnej organizacji, jaką 
przewiduje plan. Gospodarka odpadami nie dotyczy jedynie zbiórki odpadów, ale także 
obejmuje strategie prowadzące do redukcji ich ilości. Należy jak najszybciej nawiązać 
zorganizowany dialog z przemysłem opakowań, a także zakładami dystrybucji i lokalnymi 
placówkami handlowymi, który musi być integralną częścią tego planu. 
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Dziedzictwo przeszłości: Podczas budowy spalarni odpadów w miejscowości Acerra nie 
informowano obywateli oraz społeczności lokalnej o tym, czy w procesie tym przestrzegano 
zasad oceny wpływu środowiskowego przedsięwzięcia. Istnieją wątpliwości co do charakteru 
spalanych tam odpadów oraz potencjalnych pozostałości substancji toksycznych 
powstających w procesie spalania w formie popiołu lub mazi. Plan gospodarki odpadami 
powinien zawierać również rozwiązanie kwestii utylizacji „zmumifikowanych” Ecobails za 
pomocą odpowiedniej technologii. Powinno się tego dokonywać wyłącznie na urzędowo 
zatwierdzonych składowiskach odpadów zgodnych z wymogami dyrektywy w sprawie 
składowania odpadów. Ich lokalizacja powinna być wyraźnie wskazana, natomiast wszelkie 
pozostałe obiekty powinny zostać stopniowo zamknięte i uznane za nielegalne. Należy 
znacznie podwyższyć kary za niekontrolowane składowanie odpadów, aby pełniły one 
funkcję zniechęcającą do podobnego działania. 

Odpady przemysłowe i specjalne: Ponieważ tylko jedna petycja dotyczy gospodarki odpadami 
przemysłowymi, toksycznymi i specjalnymi, Komisja Petycji nie skupiała się na tego rodzaju 
odpadach w trakcie delegacji ani w sporządzonym sprawozdaniu. Jednakże gospodarka 
odpadami przemysłowymi, które są potencjalnie bardziej szkodliwe i toksyczne niż odpady z 
gospodarstw domowych, musi być w pełni zgodna z dyrektywą dotyczącą zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywą Seveso), która aktualnie 
poddawana jest rewizji. Władze muszą wprowadzić surową kontrolę gospodarowania tymi 
specyficznymi rodzajami odpadów, niezależnie od ich pochodzenia i należy stworzyć 
specjalnie wyznaczone obiekty zgodne z przepisami dyrektyw UE. Należy również stworzyć 
właściwą infrastrukturę dla odpadów przemysłowych, specjalnych i toksycznych. 

Opracowanie i wdrożenie spójnego cyklu odpadów to obowiązek władz włoskich. Jednak 
Komisja Petycji wzywa Komisję Europejską do bacznego obserwowania Włoch oraz 
wspierania ich w działaniach zmierzających do realizacji przepisów prawa UE. Komisja 
Petycji pragnie regularnie otrzymywać informacje przekazywane przez Włochy. Władze 
krajowe, regionalne i lokalne mogą wyrazić chęć nawiązania dwu- i wielostronnej wymiany 
oraz zaangażowania się w procesy wsparcia oraz korzystania z wzorców z powodzeniem 
stosowanych w innych krajach. Komisja Petycji gotowa jest przyjąć aktywną rolę w tym 
procesie i zobowiązuje się do obserwowania postępów w tej dziedzinie oraz do powrotu do 
badanego regionu pod koniec 2011 r. lub na początku 2012 r.

Delegacja pragnie podziękować gospodarzom za wsparcie w trakcie wizyty oraz z 
zadowoleniem przyjmuje perspektywę trwałego otwartego dialogu w przyszłości.

PS W dniu 22 czerwca 2010 r. delegacja i członkowie z urzędu spotkali się z radnym 
odpowiedzialnym za ochronę środowiska i gospodarkę odpadami w Kampanii, Giovannim 
Romano. Wygłosił on wyczerpujące oświadczenie zawierające szczegółowe informacje na 
temat proponowanej nowej strategii gospodarowania odpadami. Zasygnalizował wyrażaną 
przez władze wolę współpracy z Komisją Petycji w celu zapewnienia całkowitego 
przestrzegania europejskich dyrektyw w ramach polityki gospodarowania odpadami w 
przedmiotowym regionie. Zwrócił się także do komisji o wsparcie w uzyskaniu funduszy 
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wstrzymanych przez Komisję Europejską na mocy już ustalonych warunków.1

                                               
1W sekretariacie znajduje się bardziej szczegółowa notatka z tego posiedzenia, dostępna na żądanie.


