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Delegaţia care a efectuat vizita în Campania a fost compusă din trei membri oficiali desemnaţi 
de Comisia pentru petiţii şi patru membri ex-officio - deputaţi din regiunea Campania aleşi în 
Parlamentul European. Membrii din ţara respectivă nu sunt eligibili să participe în calitate 
oficială la vizitele de constatare a faptelor. Raportul este redactat sub autoritatea şefului 
delegaţiei, la care îşi aduc contribuţia toţi membrii acesteia.

Membrii delegaţiei
Judith A. Merkies (şefa delegaţiei) (S-D, Țările de Jos)
Peter Jahr (PPE, Germania)
Margrete Auken (Grupul Verzilor, Danemarca)

Membri ex-officio
Erminia Mazzoni, preşedinta Comisiei pentru petiţii (PPE - Italia)
Crescenzio Rivellini (PPE - Italia)
Andrea Cozzolino (S-D - Italia)
Vincenzo Iovine (ALDE - Italia) 

Scopul misiunii

Scopul vizitei a fost de a investiga alegaţiile conţinute de cele 15 petiţii primite1 şi discutate 
anterior în cadrul comisiei, atât în legislatura anterioară, cât şi, cel mai recent, în decembrie 
2009, când au fost audiaţi petiţionarii, respectiv în ianuarie 2010, când autorităţile naţionale 
au avut ocazia de a-şi prezenta poziţia. 

Membrii delegaţiei s-au întâlnit cu petiţionarii şi cu reprezentanţii comunităţilor locale care 
sunt afectate în mod direct de situaţia existentă, cu societăţile care gestionează diversele 
instalaţii de depozitare a deşeurilor vizitate de delegaţie, precum şi cu autorităţile responsabile 
de la nivel local, regional şi naţional. Pentru a afla şi o opinie neutră, s-a apelat la cercetători 
ştiinţifici (geologi, epidemiologi, ecologişti, sociologi). Întâlnirile au avut loc la Napoli, 
Benevento şi la locurile vizitate.

Raportul se bazează pe observaţiile membrilor cu ocazia vizitei efectuate şi pe numeroasele 
documente puse la dispoziţia acestora sau pe documentele obţinute în vederea unei 

                                               
1 Petiţia nr. 683/2005, adresată de Vincenzo Marmora, privind depozitul de deşeuri din Basso dell'Olmo.
Petiţia nr. 31/2006, adresată de Giampiero Angeli, privind toxicologia la animale.
Petiţia nr. 26/2007, adresată de Monica Sepe, privind viitorul depozit de deşeuri din Valle delle Masseria.
Petiţia nr. 587/2007, adresată de Marina Salvadore, privind deşeurile din Campania.
Petiţia nr. 756/2007, adresată de Giovanni Roviello, privind depozitul de deşeuri din Ariano Irpino.
Petiţia nr. 789/2007, adresată de Gigliola Izza, privind combustibilul ecologic rezidual (Ecobails) stocat în 
Taverna del Ré.
Petiţia nr. 910/2007, adresată de Francesco di Pasquale, privind deşeurile din Campania.
Petiţia nr. 991/2007, adresată de Vincenzo Gala, privind deşeurile din Campania.
Petiţia nr. 12/2008, adresată de Francesco Miglino, privind transparenţa operării incineratoarelor de deşeuri.
Petiţia nr. 16/2008, adresată de Francesco Castelli, privind deşeurile din Campania.
Petiţia nr. 209/2008, adresată de Sebastiano Perrone, privind deşeurile din Campania.
Petiţia nr. 347/2008, adresată de Tommaso Esposito, privind incineratorul de deşeuri din Acerra.
Petiţia nr. 955/2008, adresată de F.K., privind depozitul de deşeuri din Chiaiano.
Petiţia nr. 1011/2008, adresată de Antonia Schiatarella, privind depozitul de deşeuri din Chiaiano.
Petiţia nr. 1082/2008, adresată de Raffaele Pacilio, privind incinerarea ilegală a anvelopelor.
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fundamentări mai temeinice a elementelor conţinute de raport ori pentru a răspunde cerinţelor 
generale ale cercetării.

Legislaţia vizată

Următorul tabel conţine o prezentare de ansamblu a legislaţiei CE invocate de petiţionari:

Directiva nr. De asemenea Titlu Subiectul petiţiilor

92/43/CEE Habitate

amplasarea depozitelor de 
deşeuri în provincia 
Salerno

1999/31/CE Depozitele de deşeuri Chiaiano, Terzigno
2000/532/CE 91/689/CEE Deşeurile periculoase incinerarea anvelopelor

2000/76/CE
Directiva privind 
incinerarea deşeurilor

cerinţe minime pentru 
incinerarea deşeurilor

2001/77/CE
Electricitatea produsă din 
surse regenerabile

alimentarea cu energie a 
oraşului Acerra

2003/35/CE 85/337/CEE; 97/11/CEE Aarhus consultarea publică

2006/12/CE 
2008/98/CE 75/442/CEE; 91/156/CEE

Directiva-cadru privind 
deşeurile

un cadru integrat şi 
adecvat pentru instalaţiile 
de eliminare a deşeurilor

2008/8/CE 96/61/CE PCIP

instalaţiile industriale 
supuse regimului de 
autorizaţii integrate de 
mediu

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a hotărât în 2007 şi, cel mai recent, în 2010, că Italia a 
încălcat dispoziţiile unora dintre aceste directive.

Cauza 
nr.

Încălcarea dispoziţiilor 
directivelor Hotărârea din

C-135/05
deşeurile periculoase şi 
depozitele de deşeuri

75/445/CEE, 91/156/CEE, 
1999/31/CE 26 aprilie 2007

C-297/08
lipsa unei strategii integrate 
privind deşeurile

2006/12/CE (codificată 
75/442/CEE) 4 martie 2010

Mai ales Directiva privind depozitele de deşeuri (1999/31/CE) are un impact important asupra 
vieţii cotidiene a cetăţenilor. Directiva are o importanţă deosebită pentru comisie, care 
primeşte deseori petiţii pe această temă. Conţine 34 de considerente care, împreună, se poate 
spune că reprezintă parametrii scopurilor şi obiectivelor actului legislativ, pe lângă articolul 1, 
care se referă la obiectivul general. Statele membre au obligaţia de a pune în aplicare această 
directivă din aprilie 2001. În cazul depozitelor de deşeuri operaţionale înainte de această dată, 
dispoziţiile devin obligatorii după opt ani. Parametrii includ:

 faptul că depozitele de deşeuri trebuie să fie supravegheate (inclusiv efectuarea unei 
inspecţii vizuale a deşeurilor la intrarea în depozit) şi administrate în mod 
corespunzător pentru a preveni şi a reduce atât posibilele efecte adverse asupra 
mediului, cât şi riscurile pentru sănătatea publică;
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 faptul că este necesar să se indice în mod clar cerinţele care trebuie îndeplinite de 
depozitele de deşeuri în ceea ce priveşte amplasarea, condiţionarea, gestionarea, 
controlul, închiderea şi măsurile preventive şi de protecţie care trebuie luate împotriva 
oricărei ameninţări la adresa mediului, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, şi 
mai ales împotriva poluării apelor subterane prin infiltrarea levigatului în sol;

 prevederea unor cerinţe tehnice şi de exploatare stricte privind deşeurile şi depozitele
de deşeuri, care să conţină măsuri, proceduri şi orientări pentru a preveni sau a reduce, 
în cazul în care este posibil, efectele negative asupra mediului şi mai ales poluarea 
apelor de suprafaţă, a apelor subterane, a solului, a aerului şi a mediului în general, 
inclusiv efectul de seră, precum şi orice alte riscuri ulterioare pentru sănătatea umană 
pe care le pot avea activităţile de depozitare a deşeurilor pe durata întregului ciclu de 
viaţă al depozitului de deşeuri.

Printre cerinţele generale conţinute în anexa I la directivă şi referitoare la depozitele de 
deşeuri se află şi cerinţa legată de „distanţele de la perimetrul depozitului de deşeuri la zonele 
de locuit şi de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare şi la alte zone agricole sau urbane”. 
Trebuie să se aibă în vedere şi existenţa unor ape subterane, de coastă sau zone naturale 
protejate în regiune.

Context

Criza deşeurilor din provincia Campania este cel mai dramatic capitol dintr-o serie 
îndelungată de aspecte problematice ale gestionării deşeurilor în multe părţi ale Italiei, printre 
care Lazio, Calabria sau Sicilia, fiind, probabil, emblematică pentru o neglijenţă mai generală 
cu rădăcini în trecut şi o lipsă a dezvoltării economice în sudul Italiei. În toate aceste regiuni, 
a fost decretată o stare de urgenţă în materie de deşeuri în anii ’90. Au fost desemnaţi 
comisari guvernamentali cu competenţe speciale şi au fost alocate fonduri speciale. În cele 
mai multe cazuri, aceşti comisari erau preşedinţii regiunilor respective sau prefecţii.

Guvernatorul Rastrelli a fost primul comisar responsabil cu deşeurile desemnat pentru 
regiunea Campania în 1994. Acesta a prezentat ceea ce părea a fi un plan ambiţios care 
urmărea efectuarea tranziţiei de la depozitele de deşeuri, multe dintre acestea pline şi extrem 
de poluate, la un sistem integrat de gestionare a deşeurilor. Acesta s-ar fi bazat pe producţia 
de combustibil de înaltă calitate derivat din deşeuri (CDR sau Ecobails) pentru a genera 
energie prin intermediul incineratoarelor. Reziduurile organice urmau să fie utilizate pentru 
regenerarea depozitelor deja existente de deşeuri. În paralel, exista o strategie de reducere şi 
reciclare a deşeurilor menajere.

Licitaţia pentru organizarea unui întreg ciclu al deşeurilor, şi anume construcţia a două
incineratoare şi a şapte unităţi destinate producţiei de combustibil ecologic rezidual (Ecobails) 
şi de deşeuri organice a fost câştigată de societatea FIBE la 20 martie 2000, dar nerespectarea 
de către aceasta a condiţiilor contractuale este considerată de mulţi ca fiind una dintre cauzele 
principale ale situaţiei existente în prezent.

Sortarea deşeurilor pentru producţia de combustibil ecologic rezidual şi deşeuri organice s-a 
făcut fără a acorda atenţia cuvenită respectării legislaţiei, una dintre problemele-cheie fiind 
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lipsa filtrării şi selectării deşeurilor. De exemplu, deşeurile considerate periculoase, printre 
acestea numărându-se o mare cantitate de deşeuri industriale, deşeuri toxice sau radioactive, 
uleiuri minerale, anvelope uzate, lichide inflamabile etc., nu trebuie niciodată amestecate sau 
depozitate împreună cu deşeurile menajere sau organice. Rezultatul a fost acumularea a 
aproximativ şase milioane de tone de combustibil ecologic rezidual de calitate inferioară şi cu 
un conţinut potenţial de deşeuri toxice. Mai mult, din moment ce nu exista nicio instalaţie de 
incinerare a deşeurilor, acestea au fost colectate în situri temporare de stocare, iar depozitele 
au devenit pline de deşeuri nesortate, poate chiar poluate. Delegaţia a vizitat două astfel de 
situri temporare de stocare, cel din Taverna del Ré şi cel din Ferandelle; locuitorii din zonă 
sunt extrem de îngrijoraţi de poluarea aerului şi a apei, precum şi de impactul asupra sănătăţii 
lor. În prezent, acumularea de combustibili ecologici reziduali este considerată a fi 
„mumificată”, ceea ce înseamnă că puterea calorică a acestora este prea mare pentru a putea fi 
incineraţi în incineratorul existent1.

Primul incinerator din Acerra a devenit operaţional abia în martie 2010. Motivele care au stat 
la baza întârzierii punerii în funcţiune a primului şi, în acelaşi timp, singurului incinerator din 
Acerra sunt multiple. Locaţia aleasă, Acerra, era deja o zonă extrem de poluată. Locuitorilor li 
s-a promis, cu ani în urmă, o „curăţare” a mediului. Construcţia incineratorului a fost 
întârziată, parţial din această cauză, de litigiile juridice interminabile privind nu doar 
amplasarea instalaţiei, ci şi specificaţiile tehnice propuse de FIBE, care erau complet 
anacronice. Prin urmare, instalaţia existentă azi (vizitată de delegaţie) nu a mai fost finalizată
de FIBE, ci de Partenope Ambiente, care a adus modificări la proiect şi care răspunde în 
prezent de gestionarea acestuia. În prezent, FIBE face obiectul unor anchete.

De asemenea, progresele în ceea ce priveşte reducerea deşeurilor şi reciclarea deşeurilor 
menajere au fost minime; în prezent, locuitorii din Napoli produc, în medie, 2,2 kg deşeuri 
zilnic (comparativ cu media UE, care este de 1,4 kg), doar 8 % dintre acestea fiind reciclate 
(comparativ cu media UE, care este de 23 %)2. Astfel, deşeurile menajere şi alte categorii de 
deşeuri au continuat să fie transportate la depozite fără a se face vreo distincţie, în unele 
cazuri aparent amestecate cu diferite tipuri de deşeuri industriale. Din moment ce multe 
depozite de deşeuri au fost declarate zone de interes strategic, cetăţenii şi autorităţile locale nu 
au putut verifica ce fel de deşeuri sunt aduse în aceste depozite. Marea majoritate a 
depozitelor sunt gestionate de entităţi private şi nu este deloc clar pe baza căror licenţe sau 
autorizaţii funcţionează acestea; multe depozite ar fi - sau ar fi fost - controlate de Camorra şi 
grupările de crimă organizată. Delegaţia a vizitat două depozite private închise din provincia 
Salerno, cel din Basso dell'Olmo şi cel din Macchia Soprano, precum şi viitorul amplasament 
al unui nou depozit de deşeuri din Valle delle Masseria.

Cu ocazia celei mai recente decretări a stării de urgenţă în materie de deşeuri, când au fost 
depuse cele mai multe petiţii, a fost promulgată o lege la 14 iulie 20083. Aceasta:

 a încredinţat Agenţiei pentru Protecţie Civilă (APC) responsabilitatea pentru ciclul de 
gestionare a deşeurilor, 

 a stabilit data încheierii stării de urgenţă la 31 decembrie 2009,

                                               
1 Linee di Piano 2010-2013 per la Gestione dei Rifiuti Urbani, p.37.
2 Comunicatul de presă al Eurostat nr. 43/2010 din 19 martie 2010, cifre aferente anului 2008, comunicat emis în 
perioada de vârf a crizei, astfel încât este posibil ca acesta să nu reflecte situaţia din prezent.
3 D.L. 23 maggio 2008, n 90 convertito in legge del 14 luglio 2008 n.123.
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 a desemnat siturile de depozitare a deşeurilor ca fiind de „interes strategic” şi au fost 
puse sub supraveghere militară, făcând obiectul legii secretului de stat,

 a autorizat construcţia a zece depozite de deşeuri şi a patru incineratoare, 
 a stabilit ţinte obligatorii de reciclare pentru municipalităţi şi provincii (2009: 25 %; 

2010: 35 %; 2011: 50 %).

Delegaţia a vizitat depozitele de deşeuri de la Chiaiano şi Terzigno, precum şi incineratorul 
din Acerra.

Sistemul de comisari în sine a fost criticat vehement şi mai multe anchete judiciare sunt în 
desfăşurare în acest sens. Prin urmare, gestionarea deşeurilor de către comisarii pentru situaţii 
de urgenţă este considerată de majoritatea cetăţenilor ca parte a problemei şi nu o soluţie a 
acesteia. 

Este important de menţionat faptul că, în 2007, Comisia Europeană a decis să suspende plata a 
135 milioane de euro în contribuţii din perioada de finanţare 2006-2013 la proiectele privind 
gestionarea deşeurilor şi a încă 10,5 milioane de euro din perioada de finanţare 2000-2006 
până la abolirea structurii de comisari.

Caracteristica-cheie a responsabilităţii comisarilor în situaţii de urgenţă era autoritatea 
acestora de acorda derogări de la reglementări şi controale, inclusiv, de exemplu, exceptarea 
de la evaluarea impactului asupra mediului şi de la legislaţia privind achiziţiile publice, 
aceştia având, aparent, acces aproape necontrolat la fondurile publice. Mai mult, comisarii 
aveau autoritatea de a decide care sunt societăţile contractate pentru transportul deşeurilor, 
efectuarea de lucrări, amplasarea instalaţiilor, a depozitelor de deşeuri şi a incineratoarelor, 
neavând nicio obligaţie de a informa autorităţile locale sau locuitorii cu privire la deciziile 
luate.

Prin urmare, pe durata stării de urgenţă, deciziile erau luate de obicei în grabă şi fără a se ţine 
seama de îngrijorările exprimate de locuitori. Toate discuţiile referitoare la locul de depozitare 
sau tipul şi cantitatea de deşeuri aduse la depozitele de deşeuri sau cele privind nevoia 
obiectivă de a construi patru noi incineratoare au fost suspendate pentru a găsi din ce în ce 
mai mult spaţiu în vederea depozitării rapide şi necontrolate a deşeurilor vechi şi noi. Tema 
deşeurilor a fost percepută ca o problemă pur logistică şi orice consideraţii privind protecţia 
mediului, sănătatea publică ori gestionarea pe termen mediu sau lung, care implică sortarea, 
reciclarea sau reducerea deşeurilor, au fost lăsate deoparte până la stadiul în care au devenit, 
practic, nesemnificative.

Cetăţenii care au protestat faţă de această situaţie sau care au încercat să propună abordări 
alternative au fost marginalizaţi şi ignoraţi. Petiţionarii reclamă, de exemplu, faptul că nu au 
putut obţine informaţii clare legate de ceea ce se întâmplă cu adevărat pe teritoriul locuit de 
aceştia, în multe cazuri confruntat cu o întreagă istorie de depozitări ilegale sau poluare. Pe de 
altă parte, unele mijloace de informare în masă susţin că principala responsabilitate pentru 
criza deşeurilor le revine locuitorilor şi celor care nu au dorit incineratoare şi depozite de 
deşeuri în zonele lor. Aceştia sunt acuzaţi că ar suferi de sindromul „nu în curtea mea” („not 
in my backyard” NIMBY).
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Reacţia principală a autorităţilor politice naţionale a constat în punerea siturilor de deşeuri şi a 
incineratorului din Acerra sub un control militar strict. Nici chiar poliţia locală nu are 
autoritatea de a interveni în aceste zone, astfel cum a constatat şi delegaţia. Recent, au avut 
loc arestări în timpul demonstraţiilor publice. Reprezentanţilor locali aleşi, inclusiv primarului
din Marano (în apropiere de Chiaiano), li s-a interzis accesul în propriile circumscripţii timp 
de mai multe luni. Este clar faptul că relaţia dintre cetăţeni şi autorităţi a fost grav afectată; 
pentru a cita din raportul privind gestionarea deşeurilor în provincia Benevento: „Starea de 
urgenţă privind gestionarea deşeurilor şi guvernarea extinsă a comisarilor au dus la o ruptură 
profundă a relaţiei dintre cetăţeni şi instituţii, o atmosferă de neîncredere, care trebuie 
eliminată negreşit printr-un pact pentru a se evita apariţia unor situaţii similare pe viitor”. 

În mod clar, aspectele-cheie ale legislaţiei europene, special concepute pentru a proteja 
mediul şi sănătatea cetăţenilor şi pentru a asigura un program public coerent de gestionare a 
deşeurilor, au fost încălcate în mod grav, în primul rând prin perioada îndelungată de 
complacere, corupţie şi inerţie, urmată de o încercare eşuată de a soluţiona problema, iar mai 
apoi prin scurta perioadă de măsuri de urgenţă care au subminat încrederea cetăţenilor în 
instituţiile publice.

În februarie 2010, regiunea Campania a adoptat „Orientările pentru gestionarea deşeurilor 
urbane în perioada 2010-2013”1 şi a intrat în vigoare legea care a pus capăt celor 15 ani de 
gestionare a deşeurilor în regim de urgenţă. Aceasta înseamnă că responsabilitatea gestionării 
ciclului deşeurilor a fost redată regiunii. Cele cinci provincii urmează să gestioneze colectarea 
şi sortarea deşeurilor menajere, precum şi depozitele de deşeuri, iar APC va continua să fie 
responsabilă cu gestionarea incineratoarelor pe o perioadă de încă un an. Provinciile pot 
solicita, de asemenea, asistenţă din partea APC pentru gestionarea întregului ciclu al 
deşeurilor pentru o perioadă de încă un an. De asemenea, au fost prelungite cu încă un an 
aplicabilitatea legii secretului de stat şi supravegherea militară.

În cadrul alegerilor regionale de la sfârşitul lunii martie 2010, a fost aleasă o nouă majoritate, 
procesul de formare a unui nou guvern fiind încă în desfăşurare în momentul efectuării vizitei 
de către delegaţia PE.

Crima organizată

Membrii delegaţiei au fost informaţi cu privire la implicarea grupărilor de crimă organizată în 
procesul lucrativ de gestionare a deşeurilor. Asocierea dintre crima organizată şi gestionarea 
deşeurilor are rădăcini ancorate în trecut. Există dovezi că deşeurile toxice provenite din 
activitatea industrială din nordul Italiei au fost importate şi deversate în sute de depozite 
ilegale de deşeuri sau chiar în mare, timp de decenii, de către Camorra. În cazul în care 
presupusa amploare a unor astfel de activităţi ilegale este, într-adevăr, o realitate, este de 
neconceput faptul că autorităţile, sau cel puţin unele autorităţi, nu au avut cunoştinţă de 
aceasta. Autorităţile nou-alese au declarat ferm că abordează problema, printre altele, prin 
aplicarea unui sistem strict de trasabilitate a deşeurilor care ajung în aceste depozite de 
deşeuri.

                                               
1 A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti, Deliberazione n 75 del 5 febbraio 2010. 
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Un element poate mai puţin cunoscut este angajarea unui mare număr de aşa-numiţi „lucrători 
de utilitate publică” în primii ani ai secolului XXI pentru a munci în cadrul unităţilor de 
separare a deşeurilor, care ar fi fost destinate producţiei de combustibil ecologic rezidual. 
Aceste grup îşi are originea în mişcările sociale şi crizele urbane din anii ’70. Totul a început 
cu epidemia de holeră din 1974, care a făcut ca pescarii din portul Napoli să rămână fără 
slujbe. Autorităţile au luat măsuri pentru reconversia acestora şi le-au oferit locuri de muncă 
în sectorul public. Aceasta a determinat şi alte categorii de cetăţeni fără un loc de muncă să 
creeze organizaţii cooperatiste - de diverse orientări politice – pentru a solicita măsuri de 
salvare similare. Activităţile acestora au degenerat şi au devenit din ce în ce mai violente, 
similare gherilelor urbane, unele având legături strânse cu Camorra. S-a dezvoltat un sistem 
fraudulos de locuri de muncă fictive condus de capii organizaţiilor criminale. Din aceste 
rezerve au fost recrutaţi cca. 2300 de angajaţi. Se pare că doar 200 dintre aceştia mergeau 
efectiv la muncă1.

În opinia mai multor observatori, gestionarea efectuată de comisarii responsabili cu situaţiile 
de urgenţă şi eşecul acestora de a face faţă problemelor, agravată de lipsa verificărilor şi 
evaluărilor instituţionale, nu a făcut altceva decât să creeze noi oportunităţi pentru crima 
organizată. Camorra a intervenit acolo unde politicienii şi autorităţile nu au reuşit şi a oferit 
soluţii – recompensându-i probabil pe cei care au ţinut totul sub tăcere şi ameninţându-i pe cei 
care au îndrăznit să vorbească.

Constatările delegaţiei

Întâlniri cu autorităţile naţionale: Grupul Operaţional, Consiliul de Miniştri (prof. Roberto 
Adam), Agenţia pentru Protecţie Civilă (dr. Nicola Dell'Acqua); guvernul regiunii Campania 
(dr. Raimondo Santacroce).

APC a prezentat realizările sale de la cea mai recentă decretare a stării de urgenţă şi legea nr. 
123 din 14 iulie 2008, când s-a făcut apel la APC pentru a găsi soluţii ale crizei acute. 
Mandatul APC a constat în eliminarea tuturor deşeurilor de pe străzile oraşului Napoli şi 
transferarea responsabilităţii gestionării deşeurilor către regiune până la sfârşitul anului 2009. 
Prin urmare, agenţia a perceput misiunea ca o activitate pe termen scurt şi o consideră o 
misiune îndeplinită în ceea ce priveşte următoarele aspecte:
a) Incineratorul din Acerra este operaţional şi furnizează energie electrică, generând venituri 

de 8000€/zi. Combustibilul derivat din deşeuri furnizat instalaţiei din Acerra începând cu 
2010 este tratat în prealabil şi nu prezintă niciun pericol pentru mediu, existând date 
certificate ale măsurătorilor în acest sens. APC estimează că ar mai fi nevoie de încă două 
incineratoare în viitorul apropiat.

b) Cinci dintre cele zece depozite de deşeuri planificate iniţial au fost amplasate în locaţii 
poluate anterior, acestea fiind curăţate pentru a se conforma legislaţiei şi sunt operaţionale 
în prezent. S-au obţinut autorizaţii pentru încă două depozite de deşeuri. Regiunea va 
prelua responsabilitatea, beneficiind de trei ani de autonomie în ceea ce priveşte 
capacitatea de depozitare a deşeurilor.

c) Municipalităţilor li s-a oferit un sistem de stimulente şi sancţiuni în vederea atingerii unor 
ţinte ambiţioase de reducere a cantităţilor de deşeuri şi creştere a proporţiei de deşeuri 
reciclate. Ținta pentru deşeurile reciclate a fost de 25% până la sfârşitul lui 2009, o ţintă 

                                               
1 Gabriella Gribaudi: Il ciclo vizioso dei rifiuti campani.
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contestată de unii membri. Deşi s-au realizat progrese, există diferenţe semnificative între 
municipalităţi. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a reduce cantităţile de deşeuri, 
estimate în prezent la 2 200 de tone/zi.

d) S-a raportat arestarea a cca. 1 000 de persoane acuzate de deversarea ilegală a deşeurilor.

Membrii delegaţiei au dorit să afle opinia reprezentanţilor cu privire la hotărârea CJUE din 4 
martie 2010, cu privire accentul major permanent pus pe utilizarea depozitelor de deşeuri şi la 
modul de abordare a moştenirii din trecut. Răspunsul acestora a fost că sunt pregătiţi să 
garanteze siguranţa şi conformitatea tuturor instalaţiilor create sub responsabilitatea lor, dar 
nu şi a celor realizate anterior. Discuţiile au reflectat faptul că APC se pregăteşte în mod clar 
să se retragă. Membrii ex-officio ai delegaţiei au adresat mulţumiri APC pentru rezolvarea 
crizei acute. Aceştia au vorbit despre nevoia de a creşte proporţia deşeurilor reciclate, despre 
problema moştenirii Ecobails şi despre nevoia de a construi mai multe incineratoare.

Vizitele efectuate la depozitele de deşeuri din Chiaiano (NA), Terzigno (NA), Basso 
dell'Olmo (SA), Macchia Soprano (SA), Valle della Masseria, siturile de stocare din Taverna 
del Ré (NA) şi Fernadelle (CA), precum şi la incineratorul din Acerra (NA).

Delegaţia a intrat în perimetrul depozitului de deşeuri de la Chiaiano utilizând o poartă de 
acces opusă celei la care îi aşteptau petiţionarii şi reprezentanţii presei. Sub pretextul că situl 
este de „interes strategic”, APC nu a intenţionat să autorizeze accesul petiţionarilor sau al 
presei, deşi au existat solicitări oficiale anterioare în acest sens.

Șefa delegaţiei s-a angajat într-o îndelungă negociere pentru a obţine această autorizare. În 
final, s-a ajuns la un compromis prin care urma să fie aprobată o listă nominală cu jurnaliştii 
care ar avea acces la siturile prevăzute a fi vizitate în ziua următoare. Astfel, vizita la 
depozitul de deşeuri din Chiaiano s-a desfăşurat în absenţa petiţionarilor şi a presei.

În raportul său, APC descrie activitatea de curăţarea a sitului de la sfârşitul anului 2008 –
începutul anului 2009. Acesta era parţial contaminat cu metale grele şi azbest. Eforturile APC 
au fost puse la încercare de ploile abundente din iarna trecută, făcând faţă cu succes acestora, 
conform spuselor reprezentanţilor APC.

O inspecţie vizuală efectuată de membrii delegaţiei a dat impresia că ar fi fost luate precauţiile 
necesare pentru a preveni infiltrările în straturile acvifere prin amplasarea unui material 
izolant la nivelul solului în perimetrul depozitului de deşeuri. Petiţionarii susţin că materialul 
prezenta rupturi înainte de depozitarea deşeurilor, astfel că exista riscul poluării apelor 
subterane. Au existat şi dovezi ale faptului că deşeurile erau acoperite cu pământ, astfel cum 
prevede legislaţia. Totuşi, este greu de aflat dacă aceasta se întâmplă în mod regulat sau a fost 
doar o acţiune ocazionată de vizita delegaţiei. Amplasarea depozitului într-o zonă protejată 
ridică o problemă.

APC a susţinut că deşeurile aduse la depozitul respectiv sunt verificate pentru a se detecta 
prezenţa elementelor toxice, deşi nu a fost identificat niciun sistem de monitorizare; exista 
doar o instalaţie de monitorizare a deşeurilor nucleare (în principal provenite din spitale) la 
intrare. În acelaşi loc, APC a ţinut să sublinieze prezenţa a două camere de supraveghere prin 
intermediul cărora sunt monitorizate transporturile de deşeuri, imaginile fiind transmise non-
stop pe un site de internet accesibil tuturor.
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Amplasarea depozitul de deşeuri de la Terzigno în perimetrul Parcului Naţional Vezuviu – sit 
de importanţă comunitară şi arie de protecţie specială – este în sine o aberaţie. Raportul APC 
susţine că s-a efectuat o evaluare a impactului asupra mediului şi aceasta a fost aprobată de 
Ministerul Mediului. Ni se va permite să ne îndoim de obiectivitatea şi validitatea unui astfel 
de studiu în lumina constatărilor făcute cu ocazia vizitei.

Actualul depozit de deşeuri (SARI) a fost construit pe amplasamentul unui fost depozit ilegal, 
care a fost curăţat destul de superficial şi pregătit pentru depozitarea deşeurilor menajere, 
după cum au fost informaţi membrii delegaţiei. Inspecţia vizuală efectuată de membrii 
delegaţiei – însoţiţi de primarul comunei, care se afla pentru prima dată acolo, şi jurnalişti – a 
arătat faptul că s-au luat multe din precauţiile necesare, inclusiv izolarea solului cu material 
impermeabil, acoperirea în mod regulat cu pământ a straturilor de deşeuri sau verificarea 
prezenţei de deşeuri nucleare la intrare. Din nou, petiţionarii susţin că materialul cu care a fost 
acoperit solul nu respectă normele, existând riscul contaminării apelor subterane. Printre 
deşeurile vizibile, şefa delegaţiei a remarcat de îndată o anvelopă şi o canistră utilizată pentru 
lichide toxice, semn că deşeurile nu fuseseră separate în mod adecvat înaintea depozitării. Nu 
s-a putut face dovada autorizării atunci când li s-a solicitat să prezinte autorizaţia, deşi 
membrilor delegaţiei li s-a permis să inspecteze o instalaţie de monitorizare a deşeurilor 
radioactive aflată la intrare. 

Legea prevede amplasarea unui depozit adiacent de deşeuri la Vitiello, tot în perimetrul 
Parcului Naţional; petiţionarii se opun vehement acestui proiect. Membrii delegaţiei au putut 
efectua vizite însoţiţi de localnici şi petiţionari, cu o escortă militară din partea personalului 
SARI, şi au putut să examineze cariera deschisă dezafectată şi desemnată ca depozit de 
deşeuri. Chiar dacă fostele cariere sunt deseori utilizate ca instalaţii de depozitare a deşeurilor, 
acest amplasament situat în perimetrul unei zone desemnate de protecţie a naturii, cu un mare 
prestigiu internaţional şi de o adevărată frumuseţe naturală pare pe deplin inadecvat şi ar 
trebui avute în vedere, cu precauţie, alternative. De la revenirea sa, delegaţia a primit asigurări
că depozitul de deşeuri de la Vitiello nu va fi amplasat.

Toate cele trei depozite de deşeuri din provincia Salerno, depozitele închise de la Basso 
dell'Olmo şi Macchia Soprano şi viitorul sit de depozitare de la Valle della Masseria, sunt 
situate într-o zonă care intră sub incidenţa Directivei Habitate 92/43/CEE, precum şi a legii 
taliene din 2003 care o clasifică ca zonă umedă de interes naţional. Toate cele trei depozite 
sunt situate în pante înclinate spre albia râului Sele. Riscul poluării apei râului prin scurgeri şi 
infiltraţii este evident şi trebuie instituite controale stricte şi trebuie luate măsuri pentru a se 
preveni astfel de situaţii.

În prezent, depozitul de deşeuri de la Basso dell'Olmo, situat pe teritoriul municipalităţii 
Campagna, este închis deoarece a atins limita de capacitate. Acesta se află sub administrare 
privată şi este situat deasupra unui strat acvifer. Primarul din Campagna, dl Biagio Luongo, 
condamnat în 2009 pentru că s-a opus amplasării acestui depozit de deşeuri destinat deşeurilor 
menajere organice şi reziduurilor uscate necombustibile - a însoţit delegaţia în vizita efectuată 
la faţa locului. În prezent, au loc operaţiuni de extracţie a biogazului din depozitul de deşeuri.

Depozitul de la Macchia Soprano (municipalitatea Serre), vizitat împreună cu primarul din 
Serre, Palmiro Cornetta, este, de asemenea, închis din cauza atingerii limitei de capacitate şi 
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se are în vedere extragerea de biogaz din acesta. Depozitul respectiv este situat pe o pantă 
abruptă, prezentând un risc şi mai mare de scurgeri în râu.

Petiţionarii sugerează construirea unor bariere de captare în partea inferioară a pantei pe care 
sunt situate cele două depozite de deşeuri, pentru a asigura protecţia rezervelor de apă pe 
termen lung. Această sugestie este pe deplin raţională şi esenţială.

Viitorul sit de la Valle della Masseria a fost prevăzut prin ordonanţă ca loc de amplasare a 
unui depozit de deşeuri în baza decretării stării de urgenţă. Situarea sa într-un peisaj idilic face 
ca propunerea să pară absurdă. Delegaţia a fost ulterior asigurată că provincia Salerno a 
solicitat eliminarea acestui sit din actul legislativ.

Delegaţia a examinat din exterior două situri de stocare a combustibilului ecologic rezidual. 
Primul dintre acestea, situat în Taverna del Ré, se întinde pe o suprafaţă de 2 km2 şi are o 
înălţime de cca. 5 metri, fiind acoperit de prelate negre – o imagine impresionantă şi 
impunătoare. O parte a sitului se află sub sechestru judiciar ca urmare a procesului civil 
intentat societăţii private care administrează situl. În aceste circumstanţe, membrii delegaţiei 
au întâmpinat dificultăţi în demersul lor de a găsi dovezi clare de poluare ori de a constata 
dacă materialul conţine reziduuri toxice sau dacă poate fi incinerat. Cu toate acestea, numai 
dimensiunea zonei acoperite oferă o imagine dramatică a problemei reprezentate de enorma 
acumulare de deşeuri care trebuie eliminate. Petiţionarii susţin că există o poluare a apei şi a 
aerului şi un impact evident asupra datelor statistice legate de sănătatea locuitorilor, 
confruntaţi cu o rată crescută a mortalităţii cauzate de cancer şi alte afecţiuni. Din moment ce 
delegaţia nu a putut intra în perimetrul sitului de stocare, aceasta nu a fost în măsură să 
examineze ce conţin, într-adevăr, aceşti combustibili ecologici reziduali.

Cel de-la doilea sit de stocare a combustibilului ecologic rezidual, situat în Ferandelle, este 
gestionat de APC. Potrivit raportului APC, situl conţine trei categorii de deşeuri: deşeuri 
nesortate, combustibil derivat din deşeuri şi deşeuri organice. Situl a părut a fi nestructurat, nu 
a existat nimic care să indice vreo activitate de sortare, o instalaţie destinată deşeurilor 
organice părea neutilizată. Un total de 502 000 tone de deşeuri ar urma să fie depozitate în 
cadrul depozitului de la San Tamarro.

Delegaţia a vizitat, de asemenea, incineratorul din Acerra care funcţionează pe bază de 
combustibili reziduali. Incineratorul a fost construit de Partenope Ambiente, un parteneriat 
public-privat la care au participat municipalităţile din Brescia şi Milano, care au construit 
instalaţii similare. Acestora li s-a acordat, în 2006, premiul de excelenţă de către Universitatea 
Columbia (SUA). Membrii delegaţiei au fost informaţi că nu s-a solicitat o evaluare a 
impactului asupra mediului în virtutea legislaţiei privind situaţiile de urgenţă.

Directorul incineratorului, dl Antonio Buonomo, însoţit de primarul din Acerra, Tommaso 
Esposito, au îndrumat delegaţia cu ocazia vizitării instalaţiei, care a devenit pe deplin 
operaţională la 1 martie 2010, perioada de evaluare fiind foarte scurtă. Incineratorul este situat 
pe amplasamentul unui vechi sit poluat şi ulterior reabilitat, delegaţia recunoscând că aceasta 
este o practică similară celei întâlnite şi în alte state membre. Combustibilul ecologic rezidual 
provenit de la instalaţia de separare a deşeurilor de la Caivano este considerat de operatori ca 
având o calitate superioară faţă de combustibilul utilizat în Brescia. Petiţionarii susţin că se 
utilizează deşeuri nesortate care cauzează probleme tehnice, fapt negat de operatorii 
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instalaţiei. Din păcate, membrii delegaţiei nu au putut să confirme sau să infirme aceste 
alegaţii. A fost examinată principala zonă de izolare a deşeurilor, în care tone de deşeuri, 
aparent menajere, sunt ridicate de macarale şi, mai apoi, introduse în incinerator. 

În ceea ce priveşte emisiile, delegaţia a fost informată că acestea sunt monitorizate în mod 
continuu, atât emisiile produse de deşeurile depozitate, cât şi cele produse de incinerator. 
Rezultatele monitorizării sunt puse la dispoziţia publicului larg pe site-ul de internet al 
instalaţiei de incinerare. Valorile înregistrate până în prezent s-au încadrat în toate limitele de 
siguranţă. Petiţionarii susţin că valorile aferente particulelor în suspensie (PM10) depăşesc 
limitele admise; nu există dovezi care să ateste că emisiile produse de incinerator ar contribui 
la aceasta. Un aspect important este legat de modul de eliminare a cenuşilor rezultate în urma 
incinerării; reprezentanţii instalaţiei au susţinut că acestea sunt transportate la un depozit 
special din Germania, iar alţii au afirmat că acestea sunt depozitate în cadrul depozitului de 
deşeuri de la Terzignio/SARI. Membrii delegaţiei nu au asistat la incinerarea combustibilului 
ecologic rezidual, ca atare, astfel că nu au dispus de informaţii exacte privind conţinutul 
acestora.

Delegaţia a subliniat faptul că incineratoarele nu ar trebui considerate o soluţie de eliminare a 
deşeurilor pe termen lung, ci ca parte a unui ciclu integrat de gestionare a deşeurilor, în care 
incinerarea ar trebui să reprezinte doar o mică parte, prioritare fiind reducerea şi reciclarea 
deşeurilor.

Întâlnirea cu petiţionarii

Aproximativ 60 de petiţionari şi reprezentanţi ai presei s-au adunat pentru a se întâlni cu 
delegaţia la sfârşitul primei zile a misiunii. Poate cea mai frapantă caracteristică a 
intervenţiilor din partea petiţionarilor a fost transmiterea sentimentului lor de frustrare, al unei 
lipse totale de comunicare între cetăţeni şi autorităţi, al unui deficit democratic. Aceştia au 
vorbit despre riscurile hidrologice şi geologice determinate de amplasarea depozitelor de 
deşeuri (Chiaiano), despre violarea parcurilor naturale (Terzigno, Serre), despre violenţa 
fizică şi psihică la care au fost supuşi de către forţele militare (primarul din Marano), despre 
nivelurile ridicate de poluare şi riscurile pentru sănătate, demonstrate de statistici, despre 
incapacitatea sau lipsa de voinţă la toate nivelurile instituţiilor italiene pentru a se găsi soluţii 
pe termen lung sau pentru a asculta propunerile alternative prezentate de cetăţeni.

Întâlnirea cu experţii

Preşedintele provinciei Benevento, dl Aniello Cimitile, a fost gazda unei întâlniri organizate 
la Benevento la care au participat geologi, ecologişti, specialişti în domeniul sănătăţii şi 
sociologi şi care a oferit delegaţiei oportunitatea de a afla şi opinii ştiinţifice:
Geologii au făcut referire la riscurile seismice şi hidrologice. Astfel, s-a considerat că sunt 
foarte plauzibile potenţiale pericole grave în cazul depozitului de deşeuri de la Terzigno în 
eventualitatea unor activităţi seismice, şi foarte posibile scurgeri importante cu consecinţe 
majore pentru comunităţile din zonă şi pentru cursurile de apă din avalul văii.
Specialiştii în domeniul sănătăţii au vorbit despre rata ridicată a mortalităţii, deşi existau 
anumite dubii legate de veridicitatea statistică a datelor.
Ecologiştii au vorbit despre situaţia de ansamblu. Unul dintre aceştia a ţinut să sublinieze 
afluxul de deşeuri toxice în Campania, care sunt ulterior eliminate, în marea majoritate a 



DT\822069RO.doc 13/18 PE442.870v03-00

RO

cazurilor, în mod ilegal şi necontrolat. Un alt ecologist a vorbit despre nevoia unei educaţii 
civice şi necesitatea reducerii volumului de deşeuri.
Sociologul participant s-a referit la cercetarea sa privind democraţia participativă, 
concluzionând că există o ruptură semnificativă.

Întâlnirea cu autorităţile provinciale

Preşedinţii celor cinci provincii care alcătuiesc regiunea Campania au vorbit despre planurile 
lor odată cu reasumarea responsabilităţii pentru gestionarea deşeurilor.

Provincia Napoli, reprezentată de dl Giuseppe Caliendo: A fost contractată o societate 
provincială pentru a gestiona toate deşeurile din provincia Napoli. S-a instituit un sistem de 
stimulente şi sancţiuni pentru a determina municipalităţile şi cetăţenii să participe la eforturile 
de reducere a volumului şi de creştere a reciclării deşeurilor. Tarifele practicate au variat în 
mod semnificativ de la o municipalitate la alta şi s-au reflectat în preţul perceput pentru 
fiecare tonă de deşeuri (60€ - 102€/tonă). Eforturile se axau în special pe acest aspect şi era 
nevoie să se transmită un mesaj ferm cetăţenilor. În aval, este necesară crearea de instalaţii 
destinate deşeurilor organice şi tratării sticlei, metalelor, plasticului şi hârtiei. Napoli trebuie 
să îşi extindă capacitatea de tratare a propriile deşeuri, mai degrabă decât să le exporte spre 
alte provincii sau în străinătate. Autorităţile din Napoli s-au declarat pregătite să îşi 
coordoneze eforturile cu planurile regionale, în limita resurselor disponibile.
Benevento, reprezentată de preşedintele provinciei, dl Aniello Cimitile: Pe durata stării de 
urgenţă, s-a făcut apel în repetate rânduri la Benevento să sprijine celelalte provincii, în 
special Napoli. În virtutea stării de urgenţă gestionate de comisarul responsabil, au fost 
deschise o serie de depozite de deşeuri şi situri de stocare temporară a combustibililor 
ecologici reziduali în zone fragile din punct de vedere hidrologic şi fără consultarea 
locuitorilor sau a autorităţilor, care, în mod normal, nu ar fi fost acceptate. Provincia a 
comandat o expertiză în vederea elaborării strategiei de gestionare a deşeurilor pentru 
perioada 2010-2012. Se pune accentul în întregime pe reducerea deşeurilor şi reciclarea 
acestora, până la o ţintă de 75 %, la care se adaugă prelucrarea adecvată a materialelor, 
inclusiv a materialelor nereciclabile. Potrivit preşedintelui provinciei, ar mai fi necesar încă 
un incinerator.
Caserta, reprezentată de preşedintele provinciei, dl Domenico Zinzi: În calitate de vecin mai 
sărac al provinciei Napoli, care, într-adevăr, primeşte multe dintre deşeurile Casertei, pe lângă 
cele proprii, noua administraţie s-a simţit copleşită de provocarea reprezentată de moştenirea 
grea în materie de deşeuri, în paralel cu instituirea unui ciclu integrat de gestionare a 
deşeurilor. În special noua administraţie este pe deplin conştientă de lipsa fondurilor pentru 
punerea în aplicare a oricăror planuri în acest sens. Preşedintele a avertizat că dacă nu se obţin 
rezultate în următorii doi ani, există riscul decretării unei noi stări de urgenţă.
Avellino, reprezentată de preşedintele provinciei, dl Cosimo Sibilia: Fiind o provincie mult 
mai mică – responsabilă pentru doar 7 % din deşeurile regiunii Campania – situaţia în 
Avellino nu a fost atât de gravă ca în celelalte provincii. Pe teritoriul acesteia se află două 
depozite de deşeuri: cel de la Ariano Irpino, care este închis şi urmează să fie curăţat, şi cel de 
la Savignano Irpino, care ar urma să funcţioneze încă trei ani înainte de a fi închis. Rata de 
reciclare a ajuns la 31 % în Avellino. Autorităţile sunt în aşteptarea planului regional pentru 
gestionarea deşeurilor industriale şi speciale.
Salerno, reprezentată de delegatul pentru mediu, dl Giovanni Romano: Acesta a considerat că 
principala problemă o reprezintă cantitatea de deşeuri produsă şi doreşte să vadă că industria 
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ambalajelor îşi asumă responsabilităţi în acest sens. Viitorul depozit de deşeuri planificat a fi 
construit în Valle della Masseria ar urma să nu mai fie pus în funcţiune, solicitându-se 
modificarea legii în acest sens. Este prevăzută construirea unui incinerator în Salerno. S-a 
considerat că amplasarea depozitului de deşeuri de la Macchia Soprano a fost, în 
retrospectivă, o greşeală, solicitându-se deja sprijin financiar pentru curăţarea depozitelor de 
deşeuri de la Macchia Soprano şi Basso dell'Olmo. Delegatul pentru mediu a recunoscut că 
preocupările petiţionarilor sunt rezonabile, dar nu sunt fundamentate de o dovadă a riscurilor. 
La fel ca în cazul celorlalte provincii, lipsa fondurilor pentru punerea în aplicare a acestor 
planuri ambiţioase reprezintă o piedică serioasă. Municipalităţile au fost grav afectate de criza 
financiară. La fel ca şi colegii săi, dl Giovanni Romano şi-a exprimat îngrijorarea că, în lipsa 
unor rezultate concrete, ar putea fi necesară decretarea unei noi stări de urgenţă în următorii 
ani. S-a solicitat finanţare din partea guvernului central.

Toţi reprezentanţii provinciali au făcut apel la delegaţie pentru a li se oferi mijloacele şi 
resursele necesare trecerii de la gestionarea crizei la un sistem durabil de gestionare a 
deşeurilor. 

ARPAC, agenţia pentru protecţia mediului din Campania, a prezentat rezultatele activităţii 
sale de monitorizare a calităţii aerului şi apei din apropierea siturilor de gestionare a 
deşeurilor. S-au derulat 35 de controale în provincia Salerno. În general, măsurătorile au 
indicat că nu s-au depăşit nivelurile generale, în special în ceea ce priveşte PM10 (petiţionarii 
s-au arătat preocupaţi, mai ales, de nivelul PM10) în zona Napoli.

Întâlnirea cu preşedintele regiunii Campania, Stefano Caldoro

Preşedintele îşi preluase mandatul cu doar câteva săptămâni înainte, astfel că nu finalizase 
încă formarea guvernului. Acesta a sugerat organizarea unei noi întâlniri cu ministrul pentru 
mediu, după desemnarea acestuia. Preşedintele a afirmat că problema gestionării deşeurilor se 
află în capul listei sale de priorităţi şi s-a pronunţat pentru a strânsă colaborare cu instituţiile 
UE şi adoptarea unor modele de bune practici în vederea elaborării şi modernizării 
programului de gestionare integrată a deşeurilor. Acesta a recunoscut că deşeurile toxice şi-au 
făcut loc în depozitele de deşeuri, iar această chestiune trebuie abordată fără întârziere. 
Preşedintele şi-a dat seama că, mai presus de toate, sunt necesare eforturi semnificative pentru 
reluarea dialogului şi reinstaurarea încrederii între cetăţeni şi guvern. Stefano Caldorro a dorit 
să transmită un mesaj de susţinere a spiritului cooperării.

Sinteză, concluzii şi recomandări: de la gestionarea crizei la gestionarea deşeurilor

Contextul şi cauzele crizei deşeurilor din Campania sunt extrem de complexe, după cum se 
arată în secţiunile prezentului raport. Este suficient să spunem că guvernele naţionale care s-
au succedat – de diferite orientări – şi comisarii nu au reuşit să soluţioneze această problemă 
cu rădăcini adânci, care are un impact semnificativ asupra sănătăţii şi bunăstării sutelor de 
comunităţi locale, în ciuda faptului că au fost investite unele fonduri publice considerabile. În 
acest stadiu, nu ar fi util să arunce vina asupra unora sau a altora, este mai important să privim 
înainte, trăgând învăţături importante din eşecul politicilor anterioare. Odată cu instaurarea 
unui nou guvern regional în Campania, încheierea formală a stării de urgenţă şi pronunţarea 
hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, se iveşte ocazia reunirii tuturor părţilor 
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interesate pentru a se găsi soluţii în vederea elaborării unui ciclu integrat de gestionare a 
deşeurilor în conformitate cu cerinţele în domeniu. 

APC şi-a îndeplinit practic misiunea şi a redus din presiunea existentă, oferind autorităţilor 
regionale încă cca. trei ani de autonomie în ceea ce priveşte capacitatea de depozitare a 
deşeurilor şi funcţionarea incineratorului din regiune. Unele dintre deciziile luate în perioada 
efectuării controlului de către aceasta, în special în legătură cu amplasarea depozitelor, au fost 
luate în grabă, fără consultări adecvate, fiind deseori imprudente. Fapt ce îşi are consecinţele 
sale. Nu trebuie în vreun fel să se înţeleagă că criza deşeurilor din Campania ar fi luat sfârşit. 
Această rămâne latentă, existând oricând riscul izbucnirii unei noi crize. Mai mult, o serie de 
depozite de deşeuri sunt în administrare privată, iar autorităţile par să nu aibă suficient control 
sau să nu fie la curent cu ce se întâmplă acolo sau cu modul de administrare a acestora. 

Actualul ciclu al deşeurilor se bazează foarte mult pe depozitare şi incinerare. Deşi atât 
depozitele de deşeuri, cât şi incineratoarele (fără a mai menţiona şi instalaţiile de metanizare) 
sunt utilizate peste tot în UE, ele nu trebuie privite ca o soluţie de gestionare a deşeurilor. 
Acestea sunt sau ar trebui să fie parte integrantă a unui program coordonat eficient de 
gestionare a deşeurilor. Sunt necesare eforturi semnificative pentru a reduce volumul 
deşeurilor şi pentru a se înclina balanţa în favoarea prevenirii acumulării deşeurilor, reducerii, 
reutilizării şi reciclării, prin crearea unei infrastructuri adecvate. Ar trebui să se pună un mai 
mare accent pe recuperarea deşeurilor organice, în special în această vastă regiune agricolă –
un element căruia nu i s-a acordat prea mare atenţie până în prezent. 

Este extrem de important ca autorităţile să reia dialogul cu cetăţenii, dând dovadă de 
transparenţă şi deschidere şi stimulând astfel implicarea locuitorilor. În acelaşi timp, cetăţenii 
trebuie să coopereze cu autorităţile, dând dovadă de o responsabilitate şi un comportament 
civic în activităţile lor zilnice, depunând eforturi pentru a produce mai puţine deşeuri şi pentru 
a le elimina în mod adecvat. 

Din observaţiile membrilor delegaţiei, reiese clar faptul că sunt necesare câteva decizii 
importante şi urgente care, în acelaşi timp, să reprezinte semnale majore în vederea unei 
abordări diferite.

1. Depozitul de deşeuri din Terzigno este situat nu doar într-un parc naţional, ci şi în 
perimetrul unui sit din patrimoniul UNESCO. Acesta nu îndeplineşte cerinţele 
Directivei privind depozitele de deşeuri, în special dispoziţiile articolului 11 privind 
procedurile de acceptare a deşeurilor, şi nici cele ale Directivei Habitate. Deşi 
infrastructura sitului a fost dezvoltată recent, există o serie de neajunsuri serioase şi 
evidente, care includ şi factorii geologici. Iminenta ameninţare a extinderii sitului 
SARI deja existent şi inaugurarea celui de-al doilea sit planificat la Vitiello în 
perimetrul parcului naţional este, în aceste condiţii, inacceptabilă şi trebuie identificate 
urgent alternative viabile care să respecte cerinţele legislaţiei UE1.

                                               
1Anexa I la Directiva 1999/31/CE prevede că autorităţile trebuie să ţină seama de condiţiile geologice şi 
hidrogeologice din zona respectivă, precum şi de alte criterii, cum sunt riscul producerii de alunecări de teren, 
existenţa unor zone de protecţie a naturii etc.
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2. Cantităţile enorme de combustibil ecologic rezidual acumulate în siturile de 
depozitare, în special în cadrul depozitului din Taverna del Ré, reprezintă o prioritate 
în momentul înlăturării şi eliminării deşeurilor, după o examinare adecvată a 
conţinutului exact al acestora. În acest stadiu, incinerarea este singura modalitate 
practică în acest sens, iar zona trebuie reabilitată în mod corespunzător. 

3. Deversarea deschisă şi ilegală de deşeuri amestecate şi neidentificate în apropierea 
sitului de la Ferandelle, constatată cu ocazia desfăşurării misiunii, necesită o atenţie 
urgentă şi trebuie supusă unor controale stricte. Trebuie să se ofere o explicaţie pentru 
neutilizarea sitului destinat primirii deşeurilor organice şi, în cazul în care sunt 
îndeplinite criteriile stabilite de Directiva privind gestionarea deşeurilor, acesta trebuie 
să devină operaţional.

Recomandări:

Un sistem integrat de gestionare a deşeurilor: „Orientările pentru gestionarea deşeurilor 
urbane în perioada 2010-2013” ar trebui transformate într-un plan de acţiune concret şi 
detaliat cu obiective pe termen scurt şi lung, în conformitate cu dispoziţiile Directivei 
2006/12/CE, în special articolele 4 şi 5. Planul ar trebui să includă repere pentru măsurarea 
progreselor şi responsabilităţi clare pentru punerea în aplicare şi alocarea resurselor. Trebuie 
creat un sistem calitativ transparent de colectare a datelor. Hotărârea curţii din 4 martie 2010 
ar trebui abordată în acest sens. De asemenea, aprobarea de către DG ENV a unui astfel de 
plan de acţiune este una dintre condiţiile pentru eliberarea fondurilor blocate în valoare de 135 
de milioane de euro de către Comisia Europeană. Planul de gestionare a deşeurilor ar trebui să 
includă curăţarea zonelor poluate, precum şi formarea, informarea şi acordarea de asistenţă 
autorităţilor locale şi operatorilor instalaţiilor de deşeuri. Acesta trebuie să fie compatibil cu 
strategia naţională în materie de deşeuri şi să o completeze (o obligaţie stipulată la articolul 5 
din Directiva privind depozitele de deşeuri), iar alte regiuni trebuie să fie pregătite să îşi 
adapteze propriile planuri de gestionare a deşeurilor pentru a se alinia la cerinţele urgente din 
Campania. Campania a fost prea mult timp o destinaţie a deşeurilor industriale şi menajere din 
alte regiuni, nefiind suficient pregătită să le gestioneze; acesta a fost un factor agravant cu 
ocazia crizei deşeurilor.

Legitimitatea democratică: În conformitate cu Directiva 2003/35/CE, în special articolul 2 
referitor la „participarea publicului la planuri şi programe”, trebuie reluat dialogul dintre 
cetăţeni şi autorităţi şi între diferite niveluri de guvernare. Cetăţenii trebuie să fie implicaţi şi 
ascultaţi; este necesară restabilirea încrederii. Supravegherea militară este contraproductivă 
pentru transparenţă sau orice percepţie raţională a normalităţii. Cu toate acestea, prezenţa 
forţelor armate are la bază o decizie politică, iar delegaţia s-a bucurat de o foarte bună 
cooperare cu personalul militar. Conform Convenţiei de la Aarhus, cetăţenii au dreptul să fie 
informaţi cu privire la situaţia existentă în teritoriul locuit de aceştia. Este de datoria 
autorităţilor să ofere informaţiile necesare şi să motiveze cetăţenii să dea dovadă de o 
atitudine şi un comportament responsabil. Abolirea formală a stării de urgenţă gestionate de 
comisari trebuie pusă în aplicare până la capăt; aceasta reprezintă un criteriu esenţial pentru 
deblocarea fondurilor comunitare.

Resurse: Autorităţile italiene naţionale şi regionale trebuie să aloce resursele adecvate. 
Acestea trebuie să prevadă finanţarea întregului ciclu al deşeurilor, precum şi structura şi 
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operaţiunile aferente. Infrastructura necesară este importantă şi costisitoare; aceasta include 
unităţile de reciclare şi o reţea adecvată de situri de depozitare a deşeurilor de către cetăţeni, 
altele decât cele colectate de serviciile de salubritate, pe lângă instalaţiile de sortare deja 
existente şi destinate separării deşeurilor în deşeuri pentru producţia de combustibili reziduali 
şi reziduuri organice. Este necesară o foaie de parcurs exactă, care să descrie condiţiile şi care 
să includă termene la care UE să pună din nou la dispoziţie asistenţă financiară. Cu toate 
acestea, fondurile deblocate ar trebui utilizate pentru a stimula începerea redresării, cu 
condiţia ca Italia să depună eforturi reale şi să dea dovadă de ambiţie în vederea respectării 
legislaţiei comunitare. Fondurile blocate de Comisie se ridică la 135 de milioane de euro 
pentru perioada de finanţare 2007-2013, la care se adaugă 10,5 milioane de euro pentru 
perioada de finanţare 2000-2006, care fac obiectul procedurii de încălcare a legislaţiei 
comunitare, în care CJUE s-a pronunţat la 4 martie 2010. 

Punerea în aplicare: Punerea în aplicare a planului de gestionare a deşeurilor şi respectarea 
ierarhiei aferente ciclului deşeurilor au o importanţă-cheie. Trebuie să se acorde prioritate 
prevenirii acumulării deşeurilor, reducerii, reutilizării şi reciclării acestora, precum şi 
organizării unor activităţi separate de colectare, în conformitate cu articolul 3 din Directiva 
2006/12/CE, în special litera (b) punctul (i). Trebuie consolidat sistemul de recompensare a 
bunelor practici şi sancţionare a nerespectării cerinţelor, fiind necesare măsuri pentru a 
preveni depozitarea deşeurilor în afara circuitului oficial şi organizat. Mai mulţi petiţionari au 
explicat faptul că, în cazul colectării separate a deşeurilor, acestea sunt deversate, în cele din 
urmă, în acelaşi loc. Aceasta este o situaţie inacceptabilă care trebuie să înceteze imediat. Mai 
mult, în prezent, este mai rentabil pentru municipalităţi şi provincii să trimită deşeurile la 
depozite (90€/tonă) decât să le separe (200€/tonă). Guvernul regional ar trebui să adopte o 
poziţie de toleranţă zero pentru a determina o ruptură definitivă cu situaţia din trecut şi pentru 
a crea o organizare pe măsura ambiţiei planului. Gestionarea deşeurilor nu se referă doar la 
colectare, ci şi la politicile de reducere a deşeurilor. Trebuie instituit cât mai repede un dialog 
structural cu industria ambalajelor, precum şi cu micile magazine şi societăţile de distribuţie, 
care trebuie să fie o parte integrantă a planului. 

Moştenirea din trecut: Incineratorul de la Acerra a fost construit fără ca cetăţenii şi 
comunităţile locale să aibă acces la informaţiile referitoare la respectarea normelor existente 
privind evaluarea impactului asupra mediului. Există încă dubii serioase legate de 
caracteristicile deşeurilor incinerate şi eventualele reziduuri de substanţe toxice rezultate şi 
care persistă sub formă de cenuşă sau nămol. Eliminarea combustibilului ecologic rezidual 
„mumificat” printr-o tehnologie adecvată ar trebui, de asemenea, prevăzută în planul de 
gestionare a deşeurilor. Ar trebui utilizate doar siturile de depozitare autorizate, care respectă 
cerinţele Directivei UE privind depozitele de deşeuri. Amplasarea acestora trebuie indicată în 
mod clar; toate celelalte situri de depozitare trebuie scoase treptat din uz şi declarate ilegale. 
Sancţiunile pentru depozitarea necontrolată a deşeurilor trebuie să crească în mod 
semnificativ pentru a avea un efect disuasiv. 

Deşeurile industriale şi speciale: Din moment ce doar o singură petiţie se referă la gestionarea 
deşeurilor industriale, toxice şi speciale, Comisia pentru petiţii nu a pus accentul pe aceste 
aspecte cu ocazia misiunii desfăşurate sau în prezentul raport. Cu toate acestea, gestionarea 
deşeurilor industriale, potenţial mai periculoase şi mai toxice decât deşeurile menajere, trebuie 
să respecte pe deplin dispoziţiile Directivei PCIP (Directiva Seveso), în prezent în curs de 
revizuire. Autorităţile trebuie să instituie controale stricte ale manipulării acestor deşeuri 
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specifice, indiferent de provenienţa acestora, fiind necesară desemnarea unor situri speciale de 
depozitare care să respecte dispoziţiile directivelor comunitare. Trebuie creată o infrastructură 
adecvată pentru depozitarea deşeurilor industriale, speciale şi toxice. 

Conceperea şi punerea în aplicare a unui ciclu coerent al deşeurilor este de competenţa 
autorităţilor italiene. Totuşi, Comisia pentru petiţii face apel la Comisia Europeană să 
monitorizeze cu vigilenţă şi să sprijine Italia în eforturile susţinute de a se conforma legislaţiei 
comunitare. Comisia pentru petiţii solicită să fie ţinută la curent cu răspunsurile furnizate de 
către Italia. Autorităţilor naţionale, regionale şi locale sunt încurajate să participe la schimburi 
bilaterale sau multilaterale de experienţă şi asistenţă, învăţând din cele mai bune practici ale 
altor comunităţi. Comisia pentru petiţii este pregătită să joace un rol activ în acest proces şi se 
angajează să urmărească îndeaproape progresele înregistrate, urmând să efectueze o nouă 
misiune în regiune la sfârşitul anului 2011 sau începutul anului 2012.

Delegaţia doreşte să le mulţumească gazdelor sale pentru sprijinul acordat pe durata misiunii 
şi salută perspectiva continuării dialogului deschis şi pe viitor.

PS. La 22 iunie 2010, delegaţia şi membrii ex-officio s-au întâlnit cu consilierul responsabil cu 
mediul şi gestionarea deşeurilor pentru regiunea Campania, dl Giovanni Romano. Acesta a 
făcut o declaraţie amplă în care a oferit detalii referitoare la noua strategie propusă privind 
gestionarea deşeurilor. Acesta a afirmat dorinţa autorităţilor de a colabora cu Comisia pentru 
petiţii, pentru a garanta respectarea deplină a directivele europene în ceea ce priveşte politica 
regională în domeniul gestionării deşeurilor. El a solicitat sprijinul comisiei pentru eliberarea 
fondurilor reţinute de Comisia Europeană în condiţiile deja stabilite.1

                                               
1 Secretariatul dispune de o minută mai detaliată a întrunirii, disponibilă la cerere.


