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Delegāciju, kas apmeklēja Kampāniju, veidoja trīs Lūgumrakstu komitejas izraudzīti oficiālie 
delegācijas locekļi un četri ex-officio locekļi, kas ir Eiropas Parlamentā ievēlētie deputāti no 
Kampānijas. Organizējot apstākļu noskaidrošanas vizītes, attiecīgās valsts deputāti nav tiesīgi 
piedalīties kā amatpersonas. Ziņojums ir sagatavots delegācijas vadītājas vadībā, un savu 
devumu tajā snieguši visi delegācijas locekļi.

Delegācijas locekļi
Judith A. Merkies (delegācijas vadītāja) (S&D, Nīderlande)
Peter Jahr (PPE, Vācija)
Margrete Auken (Verts/ALE, Dānija)

Ex-officio locekļi
Erminia Mazzoni, Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja. (PPE, Itālija)
Crescenzio Rivellini (PPE, Itālija)
Andrea Cozzolino (S&D, Itālija)
Vincenzo Iovine (ALDE, Itālija)

Misijas mērķis 

Misijas mērķi bija izpētīt apgalvojumus, kas izteikti 15 iesniegtajos lūgumrakstos1 un kuri tika 
iepriekš izskatīti komitejā gan iepriekšējā sasaukuma laikā, gan nesen, 2009. gada decembrī, 
kad tika uzklausīti lūgumrakstu iesniedzēji, un 2010. gada janvārī, kad valsts iestādēm bija 
iespēja izteikt savu viedokli.

Delegācijas locekļi tikās ar lūgumrakstu iesniedzējiem un vietējām kopienām, kuras vistiešāk 
ietekmē šī situācija, kā arī ar uzņēmumiem, kas pārvalda dažādās apsekotās atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtas, un ar atbildīgajām vietējām, reģionālajām un valsts iestādēm. Lai 
iegūtu neatkarīgu viedokli, tika lūgts zinātnisko pētnieku (ģeologu, epidemiologu, vides 
speciālistu, sociologu) atzinums. Sanāksmes notika Neapolē, Benevento un apsekotajās 
teritorijās.

Šis ziņojums ir izstrādāts, pamatojoties uz delegācijas locekļu novērojumiem vizītes laikā un 
uz ļoti daudziem dokumentiem, kuri bija pieejami delegācijas locekļiem vai kuri tika iegūti kā 
papildu pamatojums ziņojuma elementiem vai tāpēc, lai ziņojums atbilstu vispārējām 

                                               
1 683/2005, ko iesniedza Vincenzo Marmora, par atkritumu poligonu Basso dell'Olmo
31/2007, ko iesniedza Giampiero Angeli, par toksikoloģiskajiem testiem uz dzīvniekiem
26/2007, ko iesniedza Monica Sepe, par plānoto atkritumu poligonu Valle delle Masseria
587/2007, ko iesniedza Marina Salvadore, par atkritumiem Kampānijā
756/2007, ko iesniedza Giovanni Roviello, par atkritumu poligonu Ariano Irpino
789/2007, ko iesniedza Gigliola Izza, par atkritumkurināmo (Ecoballa) Taverna del Ré
910/2007, ko iesniedza Francesco di Pasqualee, par atkritumiem Kampānijā
991/2007, ko iesniedza Vincenzo Gala, par atkritumiem Kampānijā
12/2008, ko iesniedza Francesco Miglino, par pārredzamību attiecībā uz atkritumu sadedzināšanas iekārtām
16/2008, ko iesniedza Francesco Castelli, par atkritumiem Kampānijā
209/2008, ko iesniedza Sebastiano Perrone, par atkritumiem Kampānijā
347/2008, ko iesniedza Tommaso Esposito, par atkritumu sadedzināšanas iekārtu Acerra
955/2008, ko iesniedza F.K, par atkritumu poligonu Chiaiano
1011/2008, ko iesniedza Antonia Schiatarella, par atkritumu poligonu Chiaiano
1082/2008, ko iesniedza Raffaele Pacilio, par riepu nelikumīgu dedzināšanu
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pētījuma prasībām.

Atbilstīgie tiesību akti

Tabulā sniegts pārskats par EK tiesību aktiem, kurus minējuši lūgumrakstu iesniedzēji.

Direktīva kā arī Nosaukums Temats

92/43/EEK Dzīvotņu direktīva

atkritumu poligonu 
atrašanās vieta Salerno 
provincē

1999/31/EK
Direktīva par atkritumu 
poligoniem Chiaiano, Terzigno

2000/532/EK 91/689/EEK Bīstamo atkritumu direktīva riepu dedzināšana

2000/76/EK
Direktīva par atkritumu 
sadedzināšanu

obligātās prasības 
atkritumu sadedzināšanai

2001/77/EK

No atjaunojamiem 
enerģijas avotiem iegūta 
elektroenerģija kurināmais Acerra pilsētai

2003/35/EK 85/337/EEK;97/11/EEK Orhūsa sabiedriskā apspriešana

2006/12/EK 
2008/98/EK 75/442/EEK;91/156/EEK Atkritumu pamatdirektīva

integrēta un piemērota 
sistēma attiecībā uz 
atkritumu apglabāšanas 
iekārtām

2008/8/EK 96/61/EK PINK direktīva

rūpnieciskās iekārtas, uz 
kurām attiecas integrēto 
vides atļauju režīms

Eiropas Kopienu Tiesa atzina Itālijas vainu dažu minēto direktīvu neievērošanā 2007. gadā un 
pavisam nesen, 2010. gadā.

Lieta Nr. Pārkāptās direktīvas Nolēmums

C-135/05
bīstamie atkritumi un atkritumu 
poligoni

75/445/EEK, 91/156/EEK, 
1999/31/EK 26.04.2007.

C-297/08

integrētas atkritumu 
apsaimniekošanas stratēģijas 
trūkums Kampānijā 2006/12/EK (kodif. 75/442/EEK) 04.03.2010.

Direktīvai par atkritumu poligoniem (1999/31/EK) bija īpaši nozīmīga ietekme uz iedzīvotāju 
ikdienas dzīvi. Tā ir ļoti svarīga komitejai, kura bieži saņem lūgumrakstus par šo jautājumu. 
Direktīvā ietverti 34 apsvērumi, kas kopā, var teikt, veido tiesību akta mērķu un uzdevumu 
parametrus papildus 1. pantam par vispārīgo mērķi. Dalībvalstu pienākums ir piemērot šo 
direktīvu kopš 2001. gada aprīļa; attiecībā uz pastāvošajiem atkritumu poligoniem noteikumi 
kļuva saistoši pēc astoņiem gadiem. Minētie parametri ir šādi:

 atkritumu poligoni atbilstoši jāuzrauga, ieskaitot vizuālu pārbaudi pie iebrauktuves, un 
jāapsaimnieko, lai novērstu vai mazinātu iespējami kaitīgo ietekmi uz vidi un 
apdraudējumu sabiedrības veselībai;
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 skaidri jānorāda prasības, kādām atkritumu poligoniem jāatbilst attiecībā uz vietas 
izvēles, atkritumu pirmapstrādes, apsaimniekošanas, kontroles, slēgšanas, profilakses 
un aizsardzības pasākumiem, kas jāveic, lai tuvākajā, kā arī ilgtermiņa perspektīvā 
novērstu jebkādus draudus videi, jo īpaši gruntsūdeņu piesārņošanu, izskalojumam 
iesūcoties augsnē;

 attiecinot uz atkritumiem un poligoniem stingras ekspluatācijas un tehniskās prasības, 
paredzēt pasākumus, procedūras un ieteikumus, kuru mērķis ir, cik iespējams, visā 
poligona pastāvēšanas ciklā novērst vai mazināt iespējami kaitīgo ietekmi uz vidi, 
īpaši virszemes ūdeņu, gruntsūdens, zemes un gaisa piesārņojumu, kā arī uz globālo 
vidi, tajā skaitā siltumnīcas efektu, un jebkādus draudus cilvēku veselībai, kādus visā 
poligona dzīves ciklā rada atkritumi.

Starp vispārīgajām prasībām poligoniem, kas ietvertas minētās direktīvas 1. pielikumā, ir 
viena, kas attiecas uz „attālumiem no poligona robežas līdz dzīvojamiem un atpūtas rajoniem, 
ūdensceļiem, ūdenstilpēm un citiem lauksaimnieciskiem vai pilsētas objektiem”. Jāņem vērā 
arī gruntsūdens, piekrastes ūdeņu vai dabas aizsardzības zonu tuvums.

Pamatojums

Atkritumu krīze Kampānijas provincē ir dramatiskākā nodaļa problemātiskās atkritumu 
apsaimniekošanas vēsturē daudzviet Itālijā, ieskaitot Lacio, Kalabriju un Sicīliju, un, 
iespējams, simbolizē vispārēju vēsturiski raksturīgu nevērību un ekonomiskās attīstības 
trūkumu Dienviditālijā. Visos minētajos reģionos 20. gadsimta deviņdesmitajos gados tika 
izsludināts ārkārtas stāvoklis atkritumu apsaimniekošanas jomā; tika iecelti valdības komisāri 
ar īpašām pilnvarām un piešķirti līdzekļi. Vairumā gadījumu minētie komisāri bija attiecīgo 
reģionu pašvaldību vadītāji vai prefekti.

Par pirmo atkritumu apsaimniekošanas komisāru Kampānijas reģionā 1994. gadā tika iecelts 
pašvaldības vadītājs A. Rastrelli. Viņš izvirzīja šķietami vērienīgu plānu atteikties no 
atkritumu poligonu izmantošanas, jo vairums no tiem ir pārpildīti un ļoti piesārņoti, un ieviest 
integrētu atkritumu apsaimniekošanas ciklu. Tas būtu pamatots uz kurināmā (atkritumi, ko 
izmanto kā kurināmo jeb atkritumkurināmā ķīpas) ražošanu no kvalitatīviem atkritumiem, lai 
ražotu enerģiju, sadedzinot atkritumus sadedzināšanas iekārtās. Organiskos atlikumus bija 
jāizmanto pastāvošo poligonu reģenerācijai. Papildus bija izstrādāta stratēģija sadzīves 
atkritumu mazināšanai un pārstrādei.

Piedāvājumu konkursā par visa atkritumu apsaimniekošanas cikla organizēšanu, proti, divu 
sadedzināšanas iekārtu un septiņu ražotņu būvniecību atkritumkurināmā un organisko 
atkritumu nošķiršanai, 2000. gada 20. martā uzvarēja FIBE, tomēr FIBE nespēju izpildīt 
līguma nosacījumus daudzi uzskata par vienu no galvenajiem daudzo mūsdienu problēmu 
cēloņiem.

Atkritumu šķirošana atkritumkurināmā ražošanai un organisko atkritumu nošķiršanai tika 
veikta, pienācīgi neievērojot tiesību aktus, galvenais jautājums ir saistīts ar atkritumu 
filtrēšanas vai atlases trūkumu. Piemēram, par bīstamiem uzskatītus atkritumus, tostarp 
vairumu rūpniecisko atkritumu, toksiskos vai radioaktīvos atkritumus, minerāleļļas, lietotas 
riepas, viegli uzliesmojošus šķidrumus un citus, nedrīkst jaukt vai uzglabāt kopā ar sadzīves 
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vai organiskajiem atkritumiem. Rezultātā ir uzkrāti apmēram seši miljoni neatbilstošas 
kvalitātes atkritumkurināmā ķīpu, un ir aizdomas, ka tās satur toksiskus atkritumus. Turklāt, 
ņemot vērā, ka nebija vietas, kur atkritumus sadedzināt, tie tika uzkrāti pagaidu uzglabāšanas 
vietās, un poligoni tika piepildīti ar nešķirotiem, iespējams, piesārņotiem, atkritumiem.
Delegācija apmeklēja šādas pagaidu uzglabāšanas vietas Taverna del Ré un Ferandelle; 
sabiedrība ir ļoti noraizējusies par gaisa un ūdens piesārņojumu un ietekmi uz veselību. Tagad 
valda uzskats, ka uzkrātās atkritumkurināmā ķīpas ir „jāmumificē”, kas nozīmē, ka to 
siltumietilpības saturs ir pārāk augsts, lai tos sadedzinātu pašlaik pieejamajā atkritumu 
sadedzināšanas iekārtā1.

Pirmā atkritumu sadedzināšanas iekārta Acerra sāka darboties tikai 2010. gada martā.
Līdzšinējie iemesli pirmās un vienīgās atkritumu sadedzināšanas iekārtas darbības kavēšanai 
ir dažādi. Izraudzītā vieta Acerra jau bija ļoti piesārņota teritorija, kuras apkārtni 
iedzīvotājiem tika solīts sakopt jau pirms vairākiem gadiem. Daļēji šā iemesla dēļ būvniecību 
kavēja nebeidzamas juridiskas cīņas ne vien saistībā ar iekārtas atrašanās vietas izvēli, bet arī 
ar FIBE ierosinātajām tehniskajām specifikācijām, kas bija pilnībā anahroniskas. Tāpēc 
pašreizējo iekārtu, kuru apmeklēja delegācija, pabeidza nevis FIBE, bet „Partenope 
Ambiente”, kas modernizēja projektu un šobrīd ir atbildīga par tā pārvaldību. Attiecībā uz 
FIBE pašlaik notiek izmeklēšana2.

Turklāt atkritumu daudzuma mazināšanā un sadzīves atkritumu pārstrādē panāktais progress 
ir ļoti neliels; Neapoles iedzīvotāji pašlaik rada vidēji 2,2 kg atkritumu dienā (salīdzinājumā 
ES vidējais rādītājs ir 1,4 kg), un tikai 8 % atkritumu tiek pārstrādāti (salīdzinājumam ES 
vidējais rādītājs ir 23 %)3. Tādējādi sadzīves atkritumus un citus atkritumus turpina vest uz 
atkritumu poligoniem nešķirotus, dažos gadījumos acīmredzami sajauktus kopā ar dažādiem 
rūpnieciskajiem atkritumiem. Tā kā daudzi atkritumu poligoni ir pasludināti par stratēģiskas 
nozīmes teritorijām, iedzīvotājiem un pašvaldības iestādēm ir liegts pārbaudīt, kas patiesībā 
tiek vests uz šīm izgāztuvēm. Lielākā daļa atkritumu poligonu ir privāti, un nav skaidrs, uz 
kādu licenci vai atļauju pamatojoties tie darbojas; uzskata, ka daudzus poligonus kontrolē vai 
ir kontrolējis Camorra un organizētie noziedzīgie grupējumi. Delegācija apmeklēja divus 
slēgtus privātus atkritumu poligonus Salerno provincē — Basso dell'Olmo un Macchia 
Soprano, kā arī jauna poligona ierīkošanai izraudzītu teritoriju Valle delle Masseria.

Nesenajā ārkārtas situācijā atkritumu apsaimniekošanas jomā, kad tika iesniegta lielākā daļa 
lūgumrakstu, 2008. gada 14. jūlijā4 tika izsludināts likums, kas

 nosaka, ka valsts Civilās aizsardzības aģentūra (CAA) ir atbildīga par atkritumu 
apsaimniekošanas ciklu, 

 par ārkārtas stāvokļa beigu datumu nosaka 2009. gada 31. decembri,
 nosaka atkritumu izgāztuves par „stratēģiskas nozīmes” zonām un pakļauj tās militārai 

uzraudzībai un likumam par valsts noslēpumu,
 atļauj izveidot desmit atkritumu poligonu un četras atkritumu sadedzināšanas iekārtas, 

                                               
1 Linee di Piano 2010-2013 per la Gestione dei Rifiuti Urbani, 37. lpp.
2 Lūgumrakstu komiteja ir ņēmusi vērā pretrunīgas liecības attiecībā uz šo punktu, kuras snieguši uzņēmumi 
Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa un Fibe spa. Ar dokumentiem var iepazīties sekretariātā.
3 Eiropas Kopienu Statistikas biroja ziņu izlaidums 43/2010 — 2010. gada 19. marts, 2008. gada rādītāji, kas tika 
apkopoti krīzes kulminācijas laikā un tādēļ varētu neatspoguļot pašreizējo situāciju
4 D.L. 23 maggio 2008, n 90 convertito in legge del 14 luglio 2008 n.123
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 nosaka obligāti izpildāmus atkritumu pārstrādes mērķus pašvaldībām un provincēm 
(25 % 2009. gadā; 35 % 2010. gadā; 50 % 2011. gadā).

Delegācija apmeklēja atkritumu poligonus Chiaiano un Terzigno, kā arī atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu Accera.

Komisāru sistēma tiek asi kritizēta un notiek vairākas tiesas izmeklēšanas. Tāpēc lielākā daļa 
iedzīvotāju uzskata, ka ārkārtas komisāru īstenotā atkritumu apsaimniekošana ir daļa no 
problēmas, nevis tās risinājums. 

Ir svarīgi norādīt, ka Eiropas Komisija 2007. gadā nolēma atlikt 135 miljonu eiro maksājumu 
2006.–2013. gada finansēšanas laikposmā ieguldījumiem projektos, kas saistīti ar atkritumu 
apsaimniekošanu, kā arī vēl 10,5 miljonu eiro maksājumu 2000.–2006. gada finansēšanas 
laikposmā, kamēr tiks atcelta komisāru sistēma.

Komisāru ieviestā ārkārtas stāvokļa galvenā iezīme ir viņu tiesības izdarīt atkāpes noteikumos 
un pārbaudēs, tostarp, piemēram, izdarīt izņēmumus ietekmes uz vidi novērtējumā un tiesību 
aktos publiskā iepirkuma jomā, un šķiet, ka viņiem ir gandrīz nekontrolēta piekļuve valsts 
līdzekļiem. Turklāt komisāri bija tiesīgi lemt par to, ar kuriem uzņēmumiem tika slēgti līgumi 
par transporta nodrošināšanu, darbu izpildi, ražotņu, poligonu un atkritumu sadedzināšanas 
iekārtu atrašanās vietu, un viņiem nebija pienākums informēt pašvaldības iestādes un 
iedzīvotājus par pieņemtajiem lēmumiem.

Tādējādi ārkārtas stāvokļa laikā lēmumi parasti tika pieņemti steigā un neņemot vērā
sabiedrības intereses. Diskusijas par atrašanās vietu un uz izgāztuvēm aizvesto atkritumu 
veidu un apjomu vai par četru jaunu atkritumu sadedzināšanas iekārtu objektīvu 
nepieciešamību tika apturētas, lai atrastu aizvien jaunas vietas, kurās ātri un nekontrolēti 
apglabāt vecos un jaunos atkritumus. Atkritumu jautājums tika uztverts tikai kā loģistikas 
problēma, un jebkādi apsvērumi attiecībā uz vides drošību un veselību vai jebkādi vidēja 
termiņa vai ilgtermiņa apsaimniekošanas apsvērumi attiecībā uz atkritumu šķirošanu, 
pārstrādi vai samazināšanu tika atlikti kā nenozīmīgi.

Iedzīvotāji, kas protestēja pret šo situāciju vai centās iesniegt alternatīvus risinājumus, tika 
atstumti vai netika ņemti vērā. Piemēram, lūgumrakstu iesniedzēji sūdzējās, ka nav varējuši 
iegūt noteiktu informāciju par to, kas patiesībā notiek viņu apkārtnē, kas daudzos gadījumos ir 
ilgstoši cietusi nelikumīgas atkritumu izgāšanas vai piesārņojuma dēļ. Savukārt dažos 
plašsaziņas līdzekļos tiek apgalvots, ka galvenā atbildība par atkritumu krīzi ir jāuzņemas 
iedzīvotājiem un tiem, kas nevēlējās savā apkārtnē ne atkritumu sadedzināšanas iekārtas, ne 
atkritumu poligonus. Viņus apsūdz par ļaušanos „tikai ne manā pagalmā” sindromam.

Valsts politikas autoritāšu galvenā reakcija bija atkritumu izgāztuvju un atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas Acerra pakļaušana stingrai armijas kontrolei. Pat vietējiem policijas 
spēkiem nav pilnvaru šajās teritorijās, tam delegācija bija lieciniece. Nesen sabiedrības 
demonstrāciju laikā tika veikti daži aresti. Ievēlētajiem vietējās varas pārstāvjiem, ieskaitot 
Marano (netālu no Chiaiano) mēru, vairākus mēnešus tika liegta piekļuve viņa atbildībā 
esošajam apgabalam. Skaidrs, ka attiecības starp iedzīvotājiem un iestādēm ir nopietni 
sabojātas; citāts no ziņojuma par atkritumu apsaimniekošanu attiecībā uz Benevento provinci: 
„Ārkārtas stāvoklis atkritumu apsaimniekošanā un ilgstošā atrašanās komisāra pārvaldībā 
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radīja dziļu plaisu attiecībās starp iedzīvotājiem un iestādēm, neuzticības gaisotni, kas noteikti 
jālabo, izstrādājot paktu, lai vairs nekad nepieļautu līdzīgas situācijas atkārtošanos.”

Acīmredzami to Eiropas tiesību aktu galvenie aspekti, kurus īpaši izstrādāja vides un 
iedzīvotāju veselības aizsardzībai un saskaņotas atkritumu apsaimniekošanas programmas 
nodrošināšanai, ir nopietni pārkāpti, pārlieku ilgi slīgstot pašapmierinātībā, korupcijā un 
kūtrumā, kam sekoja neveiksmīgs mēģinājums risināt problēmu, un pēc tam īsā laikposmā 
veicot ārkārtas pasākumus, kas ir mazinājuši sabiedrības uzticēšanos iestādēm.

Kampānijas reģionā 2010. gada februārī tika pieņemtas „Pamatnostādnes sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanai 2010.–2013. gadā”1, un stājās spēkā likums, ar ko izbeidz 15 gadus ilgušo 
ārkārtas stāvokli atkritumu apsaimniekošanas jomā. Tas nozīmē, ka tagad reģions atkal ir 
atbildīgs par atkritumu apsaimniekošanas ciklu. Piecām provincēm ir jāveic sadzīves 
atkritumu savākšana un šķirošana un jāapsaimnieko atkritumu poligoni, bet CAA vēl vienu 
gadu būs atbildīga par atkritumu sadedzināšanas iekārtām. Provinces var arī lūgt CAA vēl 
vienu gadu palīdzēt pārvaldīt visu ciklu. Likums par valsts noslēpumu un armijas iesaistīšana 
arī paliks spēkā vēl vienu gadu.

Reģionālajās vēlēšanās 2010. gada martā tika ievēlēts jauns valdošais vairākums, un 
delegācijas vizītes laikā notika valdības veidošanas process.

Organizētā noziedzība

Delegācijas locekļi tika informēti par ienesīgā atkritumu apsaimniekošanas procesa saistību ar 
organizētajiem noziedzīgajiem grupējumiem. Saistība starp organizēto noziedzību un 
atkritumu apsaimniekošanu pastāv jau ilgu laiku. Ir pierādījumi, ka Ziemeļitālijā Camorra
gadu desmitiem ir ievedusi toksiskos rūpnieciskos atkritumus un izgāzusi tos neskaitāmajās 
nelikumīgajās izgāztuvēs vai pat jūrā. Ja šo nelikumīgo darbību iespējamais mērogs ir tuvs 
patiesajam, ir neiedomājami, ka iestādēm, vai vismaz kādai no tām, tas nebija zināms. Nesen 
jaunievēlētie varas pārstāvji skaidri paziņoja, ka viņi risina problēmu, cita starpā īstenojot to 
atkritumu izsekojamību, kas tiek nogādāti atkritumu poligonos.

Iespējams, mazāk zināms fakts ir tas, ka 21. gadsimta sākumā ļoti daudzi tā saucamie 
sabiedriski noderīgie strādnieki tika nodarbināti atkritumu šķirošanas rūpnīcās, kurās bija 
paredzēts ražot atkritumkurināmo. Šīs grupas sākums meklējams 20. gadsimta septiņdesmito 
gadu sociālā apvērsuma un pilsētu krīzes laikā. Viss sākās ar holēras epidēmiju 1974. gadā, 
kuras dēļ Neapoles ostā strādājošie zvejnieki zaudēja darbu. Iestādes veica pasākumus, lai 
viņus pārkvalificētu un nodrošinātu viņiem darbu valsts sektorā. Šie pasākumi pamudināja 
citas bezdarbnieku kategorijas veidot kooperatīvus ar atšķirīgu politisko nokrāsu, lai 
pieprasītu līdzīgus glābšanas pasākumus. Viņu darbība deģenerējās un kļuva arvien 
spēcīgāka, un viņi sāka līdzināties pilsētas partizāniem, no kuriem daži bija cieši saistīti ar 
Camorra. Sistēma izvērtās par rūpalu fiktīvām darba vietām, kuru vadītāji bija noziedznieki. 
Tieši no šiem „avotiem” darbā tika pieņemti 2300 darbinieku. Acīmredzot patiesībā darbā 
ierodas tikai aptuveni 200 cilvēku2

                                               
1 A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti, Deliberazione n 75 del 5 febbraio 2010
2 Gabriella Gribaudi: Il ciclo vizioso dei rifiuti campani
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Kā uzskata daudzi novērotāji, ārkārtas komisāru pārvaldība un viņu nespēja sekmīgi pārvarēt 
problēmas, ko saasināja institucionālās kontroles un līdzsvara sistēmas trūkums, tikai radīja 
jaunas iespējas organizētajai noziedzībai. Camorra ieņēma nišu, ko nespēja ieņemt politiķi un 
iestādes, un piedāvāja problēmas risinājumus — iespējams, atlīdzināja par klusēšanu un 
draudēja tiem, kas uzdrošinājās runāt.

Delegācijas atzinums

Tikšanās ar valsts iestādēm: darba grupu, Ministru padomi (profesors Roberto Adam), Civilās 
aizsardzības aģentūru (Dr. Nicola Dell'Acqua) un Kampānijas valdību (Dr. Raimondo 
Santacroce).

Civilās aizsardzības aģentūra iepazīstināja ar gūtajiem panākumiem kopš nesenās ārkārtas 
situācijas un likuma Nr. 123 ieviešanas (2008. gada 14. jūlijs), kad aģentūra tika aicināta 
atrisināt nopietno krīzi. CAA uzdevums bija atbrīvot Neapoles ielas no atkritumiem un līdz 
2009. gada beigām atbildību par atkritumu apsaimniekošanu nodot reģionam. Tāpēc aģentūra 
to uzskatīja par īstermiņa misiju, kas uzskatāma par pabeigtu tiklīdz:
a) Acerra darbojas atkritumu sadedzināšanas iekārta, notiek elektrības piegāde 

elektrosistēmai, kas rada 8000 eiro ieņēmumu dienā1. Visi atkritumi, ko izmanto kā Accera
piegādājamo kurināmo, 2010. gadā tiek apstrādāti iepriekš, un tāpēc neapdraud vidi, kā to 
pierāda apstiprināti mērījumu dati. Aģentūra izvērtē, vai tuvākajā laikā ir vajadzīgas divas 
papildu sadedzināšanas iekārtas;

b) pieci no sākotnēji plānotajiem desmit atkritumu poligoniem ir izveidoti jau agrāk 
piesārņotās teritorijās, kuras tika sakoptas, lai atbilstu tiesību aktiem, un tagad darbojas. Ir 
saņemtas atļaujas vēl divu atkritumu poligonu izveidei. Reģions pārņem atbildību un iegūst 
trīs gadu autonomiju attiecībā uz poligonu jaudu;

c) pašvaldībām tika piedāvāta prēmiju un soda sankciju sistēma, lai sasniegtu vērienīgos 
mērķus atkritumu daudzuma mazināšanā un uzlabotu pārstrādāto atkritumu īpatsvaru. 
Mērķis bija līdz 2009. gada nogalei pārstrādāt 25 % atkritumu — apjoms, ko apšaubīja 
daži delegācijas locekļi. Lai gan panāktais progress tika apstiprināts, pašvaldību starpā 
pastāv lielas atšķirības. Arī turpmāk jācenšas mazināt atkritumu daudzumu, kas patlaban 
tiek lēsts 2200 tonnu dienā;

d) tika ziņots par apmēram 1000 personu apcietināšanu saistībā ar nelikumīgu atkritumu 
izgāšanu.

Deputāti iztaujāja pārstāvjus par EKT 2010. gada 4. marta nolēmumu, par turpmāku 
pastiprinātas uzmanības pievēršanu atkritumu poligonu izmantošanai un par to, kā atteikties 
no kādreiz ierastās prakses. Pārstāvji atbildēja, ka viņi var galvot par visu to iekārtu drošību 
un atbilstību, par kuru ierīkošanu viņi ir atbildīgi, bet ne par iekārtām, kas ierīkotas agrāk. 
Diskusija apliecināja, ka CAA nenoliedzami gatavojās beigt darbu šajā jomā. Ex-officio
locekļi pateicās CAA par nopietnās krīzes problēmas atrisināšanu; viņi apsprieda vajadzību 
palielināt pārstrādes tempus, uzkrāto atkritumkurināmā ķīpu problēmas risināšanu un 
nepieciešamību būvēt vēl vairāk atkritumu sadedzināšanas iekārtu.

                                               
1 Lūgumrakstu komiteja ir ņēmusi vērā pretrunīgas liecības attiecībā uz šo teikumu, kuras snieguši uzņēmumi 
Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa un Fibe spa. Ar dokumentiem var iepazīties sekretariātā.
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Tika apmeklēti atkritumu poligoni Chiaiano (NA), Terzigno (NA), Basso dell'Olmo (SA), 
Macchia Soprano (SA), Valle della Masseria, pagaidu uzglabāšanas vietas Taverna del Ré 
(NA) un Fernadelle (CA) un atkritumu sadedzināšanas iekārta Acerra (NA).

Delegācija iekļuva Chiaiano atkritumu poligonā pa citu ieeju, nevis to, kur gaidīja 
lūgumrakstu iesniedzēji un preses pārstāvji. Aizbildinoties ar to, ka teritorija ir „stratēģiskas 
nozīmes” zona, CAA negrasījās ļaut lūgumrakstu iesniedzējiem vai preses pārstāvjiem iekļūt 
teritorijā, lai gan atļauja tika oficiāli lūgta jau iepriekš.

Delegācijas vadītāja iesaistījās ilgā sarunā, lai iegūtu šo atļauju. Visbeidzot tika panākts 
kompromiss, ka varētu apstiprināt izraudzītu žurnālistu sarakstu, kuriem ļautu iekļūt 
apmeklētajās teritorijās nākamajā dienā. Tāpēc Chiaiano atkritumu poligona apmeklējums 
notika bez lūgumrakstu iesniedzēju un žurnālistu klātbūtnes.

CAA savā ziņojumā apraksta teritorijas attīrīšanu 2008. gada nogalē un 2009. gada sākumā. 
Teritorija bija daļēji piesārņota ar smagajiem metāliem un azbestu. Saskaņā ar CAA sniegto 
informāciju viņu centieni izturēja šīs ziemas spēcīgo lietusgāžu pārbaudījumu.

Delegācijas locekļu veiktā vizuālā pārbaude atstāja iespaidu, ka ir veikti vajadzīgie 
piesardzības pasākumi, lai nepieļautu gruntsūdens piesārņošanu, izveidojot atkritumu 
poligona pamatnes ieklājumu. Lūgumrakstu iesniedzēji sūdzas, ka šis ieklājums pirms 
atkritumu izvietošanas esot bijis saplaisājis, radot gruntsūdens piesārņošanas risku. Bija arī 
pierādījumi, ka atkritumi ir pārklāti ar grunts slāni atbilstīgi prasībām. Protams, nevar zināt, 
vai tā ir parasta prakse vai tas tika paveikts ātri delegācijas apmeklējuma dēļ. Problēmu rada 
poligona atrašanās aizsargājamā teritorijā.

CAA pieprasīja, lai tiktu pārbaudīts, vai atkritumi, ko ved uz šo izgāztuvi, nesatur toksiskus 
elementus, tomēr nebija liecību par jebkādu uzraudzības sistēmu; pie iebrauktuves bija tikai 
dozimetrs kodolatkritumu (pārsvarā slimnīcu atkritumu) pārbaudei. Tajā pašā vietā CAA 
norādīja uz divām videokamerām, ar kuru palīdzību tiek uzraudzīti pievedumi, un visu 
diennakti pārraide ir pieejama visiem interesentiem tīmekļa vietnē.

Terzigno atkritumu poligons atrodas Vezuva nacionālā parka — Kopienas nozīmes teritorija 
un īpaši aizsargājama zona — apkaimē, un tā pati par sevi ir novirze no normas. CAA 
ziņojumā teikts, ka ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums, ko apstiprinājusi Vides ministrija. 
Ņemot vērā novērojumus apmeklējumā laikā, ir pieļaujams, ka minētā pētījuma objektivitāte 
un ticamība ir apšaubāma.

Atkritumu poligons patlaban darbojas vietā, kur atradās bijušais nelikumīgi izveidotais 
atkritumu poligons, kas tika pavirši sakopts un, kā tika teikts delegācijas locekļiem, sagatavots 
sadzīves atkritumu pieņemšanai. Delegācijas locekļu (delegācijai pievienojās arī ciemata 
mērs, kam pirmo reizi ļauts iekļūt šajā teritorijā, un žurnālisti) veiktā vizuālā pārbaude atklāja, 
ka ir paveikti daudzi piesardzības pasākumi, tostarp pamatne izolēta ar ūdensnecaurlaidīgu 
pārklājumu, atkritumu kārtas regulāri pārklātas ar grunts slāni un pirms iebraukšanas tiek 
pārbaudīts, vai netiek ievesti kodolatkritumi. Arī šajā gadījumā lūgumrakstu iesniedzēji 
sūdzas, ka pamatnes segums nav atbilstīgs noteikumiem, radot gruntsūdens piesārņojuma 
risku. Starp redzamajiem atkritumiem delegācijas vadītāja uzreiz pamanīja riepu un skārda
kārbu ar toksiska šķīduma marķējumu, kas liecina, ka atkritumi nav pienācīgi sašķiroti pirms 
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ievešanas atkritumu poligonā. Pieprasīto atļauju nebija iespējams uzrādīt, lai gan delegācijas 
locekļiem ļāva piekļūt radioaktīvo atkritumu pārbaudes sektoram pie iebrauktuves teritorijā.

Likums paredz blakus atvērt otru atkritumu poligonu (Vitiello), arī Nacionālā parka teritorijā, 
pret ko kategoriski iebilst lūgumrakstu iesniedzēji. Delegācijai bija iespēja kopā ar vietējiem 
iedzīvotājiem, lūgumrakstu iesniedzējiem un militāro eskortu no esošā poligona teritorijas 
izstaigāt un apskatīt apspriesto atklāto karjeru, kas ir izraudzīts par vietu atkritumu 
poligonam. Pat ņemot vērā, ka bijušos karjerus bieži izmanto atkritumu poligonu ierīkošanai, 
šī konkrētā vieta aizsargājamajā dabas teritorijā, kas guvusi ievērojamu starptautisku atzinību 
un lepojas ar skaisto dabu, šķiet pilnīgi nepiemērota, un ir rūpīgi jāapsver alternatīvas. 
Atgriežoties delegācija ir saņēmusi apliecinājumus, ka Vitiello atkritumu poligons netiks 
izveidots.

Visi trīs apmeklētie Salerno provinces poligoni, Basso dell'Olmo, Macchia Soprano slēgtie 
poligoni un vieta plānotājam atkritumu poligonam Valle della Masseria atrodas teritorijā, uz 
kuru attiecas Dzīvotņu direktīva 92/43/EEK, kā arī Itālijas 2003. gada likums, kurā minētā 
teritorija klasificēta kā valsts nozīmes mitrājs. Visas trīs izgāztuves atrodas uz nogāzēm ar 
kritumu Sele upes virzienā. Risks, ka notekūdeņi un gruntī iesūcies piesārņojums var sasniegt 
upi, bija acīmredzams, un ir jāievieš stingra kontrole un jāveic pasākumi, lai nepieļautu šāda 
riska iespējamību.

Kampānijas pašvaldības robežās atkritumu poligons Basso dell'Olmo tagad ir slēgts, jo tas ir 
pārpildīts. Tas tiek apsaimniekots privāti. Poligons atrodas tieši virs gruntsūdens līmeņa. 
Delegācijai apmeklējuma laikā pievienojās Kampānijas mērs Biagio Luongo, kuram 
2009. gada 22. decembrī piesprieda sodu par pretošanos šā poligona izveidei, kas bija 
paredzēts sadzīves atkritumiem un nedegošiem sausiem atkritumiem. Poligonā turpinās 
biogāzes ieguve.

Atkritumu poligons Macchia Soprano (Serre pašvaldība), kas tika apmeklēts Serre mēra 
Palmiro Cornetta pavadībā, arī ir slēgts, jo tas ir pārpildīts, un tajā paredzēts iegūt biogāzi. 
Tas atrodas uz stāvas nogāzes, kas rada vēl nopietnāku risku piesārņojuma nokļūšanai upē.

Lūgumrakstu iesniedzēji ierosina izveidot sateces baseinus lejpus abām izgāztuvēm, lai 
ilgtermiņā nodrošinātu ūdens resursu aizsardzību. Tas šķiet ļoti saprātīgs un vajadzīgs 
risinājums.

Rīkojumā norādīts, ka teritorija Valle della Masseria ir izraudzīta atkritumu poligona izveidei 
ārkārtas situācijas dēļ. Izgāztuves izvietošana tik brīnišķīgā ainavā šķiet absurda. Vēlāk 
delegācija tika pārliecināta, ka Salerno province ir pieprasījusi minētās teritorijas svītrošanu 
no tiesību akta.

Delegācija no ārpuses apskatīja divas teritorijas, kurās tiek uzglabātas atkritumkurināmā 
ķīpas. Pirmā no tām, kas atrodas Taverna del Ré, aptver aptuveni 2 km2, un ķīpas slejas 
5 metru augstumā, pārsegtas ar melnu brezentu — iespaidīga aina. Daļu teritorijas tiesu 
iestādes ir sekvestrējušas saistībā ar civilprasību pret poligona apsaimniekotāju, kas ir 
privātpersona. Šajos apstākļos delegācijas locekļiem bija grūti saskatīt nepārprotamas liecības 
par piesārņojumu vai noskaidrot, vai atkritumkurināmā ķīpu sastāvā ir toksiski atkritumi un 
vai tās ir piemērotas sadedzināšanai. Tomēr lielākā daļa segtās teritorijas dramatiski atspoguļo 
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problēmas apmēru saistībā ar iznīcināmo atkritumu pārmērīgo daudzumu. Lūgumrakstu 
iesniedzēji atsaucas uz ūdens un gaisa piesārņojumu un ievērojamo ietekmi uz veselības 
aizsardzības statistiku, kas liecina, ka palielinās mirstība no vēža vai citām slimībām. Ņemot 
vērā, ka delegācijai nebija iespējas iekļūt minētajās teritorijās, tā nevarēja novērtēt 
atkritumkurināmā ķīpu patieso saturu.

Otru atkritumkurināmā ķīpu uzglabāšanas teritoriju, kas atrodas Ferandelle, apsaimnieko 
CAA. Saskaņā ar aģentūras ziņojumu šajā teritorijā tiek uzglabāti trīs kategoriju atkritumi: 
nešķirotie atkritumi, atkritumkurināmais un organiskie atkritumi. Teritorija izskatījās 
nesakārtota, nebija liecību, ka tajā notiek atkritumu šķirošana, un iekārta organisko atkritumu 
utilizācijai izskatījās neizmantota. Kopumā 502 000 tonnu atkritumu tiks izgāzti San 
Tammaro izgāztuvē.

Delegācija apmeklēja Acerra atkritumu sadedzināšanas iekārtu, kurā izmanto 
atkritumkurināmo. Ražotni būvēja Partenope Ambiente, valsts un privātā partnerībā iekļaujot 
Brešas un Milānas pašvaldības, kurās tika uzbūvētas līdzīgas iekārtas. Tām 2006. gadā tika 
piešķirta Kolumbijas Universitātes balva par izcilību. Delegācijas locekļi tika informēti, ka 
saskaņā ar ārkārtas stāvokļa tiesību aktiem nav pieprasīts ietekmes uz vidi novērtējums1.

Direktors Antonio Buonomo kopā ar Acerra mēru Tommaso Esposito iepazīstināja delegāciju 
ar ražotni, kas sāka darboties 2010. gada martā, tādējādi novērtēšanas periods bija ļoti īss. 
Atkritumu sadedzināšanas iekārta atrodas teritorijā, kas agrāk bija piesārņota, bet tagad ir 
sakopta, un delegācija to atzina par saskanīgu ar pārējo dalībvalstu praksi. Apsaimniekotāji 
apgalvo, ka atkritumkurināmais, ko piegādā no Caivano šķirošanas rūpnīcas, atbilst 
augstākiem standartiem nekā Brešā izmantotais kurināmais. Lūgumrakstu iesniedzēji 
apgalvoja, ka tiek izmantoti nešķiroti atkritumi, un tas rada tehniskas problēmas, ko 
apsaimniekotāji noliedza. Diemžēl delegācijas locekļi nevarēja šos apgalvojumus ne 
apstiprināt, ne noliegt. Tika apsekota galvenā atkritumu uzglabāšanas teritorija, kurā ar celtni 
tonnām nesapresētu acīmredzami sadzīves atkritumu tika ievietoti atkritumu sadedzināšanas 
iekārtā. 

Attiecībā uz emisijām delegācija tika informēta, ka tās tiek pastāvīgi kontrolētas abos 
skursteņos, un mērījumi ir pieejami plašākai sabiedrībai ražotnes tīmekļa vietnē. Līdz šim 
reģistrētie lielumi ir bijuši atbilstīgi visiem drošības ierobežojumiem. Lūgumrakstu iesniedzēji 
sūdzējās, ka daļiņu putekļu vērtības (PM10) pārsniedz reglamentētās robežas; nav 
pierādījumu, ka emisijas no atkritumu sadedzināšanas iekārtas būtu veicinošs faktors. Vēl 
viens svarīgs nenoskaidrots jautājums ir par pelnu izmantošanas veidu; ražotnes pārstāvji 
apgalvoja, ka tie tika izvesti uz īpašu teritoriju Vācijā, bet citi teica, ka tie izgāzti 
Terzignio/SARI atkritumu poligonā. Delegācijas locekļi nenovēroja atkritumkurināmā ķīpu 
sadedzināšanu un nesaņēma precīzu informāciju par atkritumkurināmā ķīpu saturu.

Delegācija uzsvēra, ka atkritumu sadedzināšanas iekārtas ir uzskatāmas nevis par ilgtermiņa 
risinājumu atkritumu iznīcināšanai, bet par daļu no integrēta atkritumu apsaimniekošanas 
cikla, kurā atkritumu sadedzināšanas procesa daļai būtu jāsamazinās, jo par prioritāti ir 
izvirzīta atkritumu daudzuma mazināšana un pārstrāde.

                                               
1 Lūgumrakstu komiteja ir ņēmusi vērā pretrunīgas liecības attiecībā uz šo punktu, kuras snieguši uzņēmumi 
Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa un Fibe spa. Ar dokumentiem var iepazīties sekretariātā.
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Tikšanās ar lūgumrakstu iesniedzējiem

Pirmās dienas izskaņā delegāciju sagaidīja apmēram 60 lūgumrakstu iesniedzēju un preses 
pārstāvju. Iespējams, ka lūgumrakstu iesniedzēju iesaistīšanās visraksturīgākā iezīme bija 
vēlme parādīt viņu neapmierinātību, pilnīgu komunikācijas trūkumu iedzīvotāju un iestāžu 
starpā, kā arī demokrātijas deficītu. Lūgumrakstu iesniedzēji minēja hidroloģisko un 
ģeoloģisko apdraudējumu, kas saistīts ar teritorijām, kurās izvietoti atkritumu poligoni 
(Chiaiano), nacionālo parku (Terzigno, Serre) izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, fizisko 
un psiholoģisko varmācību no armijas puses (Marano mērs), statistikas apstiprināto augsto 
piesārņotības un veselības apdraudējuma līmeni, par visu līmeņu Itālijas iestāžu nespēju vai 
nevēlēšanos rast ilgtermiņa risinājumu vai ieklausīties iedzīvotāju piedāvātajos alternatīvajos 
priekšlikumos. 

Tikšanās ar ekspertiem

Benevento provinces pašvaldības vadītājs Aniello Cimitile rīkoja sanāksmi, kurā bija 
pulcējušies Benvento ģeologi, vides speciālisti, veselības aizsardzības eksperti un sociologi; 
tas deva delegācijai iespēju dzirdēt zinātniskos pierādījumus.
Ģeologi stāstīja par seismisko un hidroloģisko apdraudējumu. Par īpaši nopietnu iespējamo 
apdraudējumu seismiskas aktivitātes gadījumā tika uzskatīta Terzigno atkritumu poligona 
teritorija, kurā, ļoti iespējamas, ir lielas noplūdes, kas var radīt nopietnas sekas kopienām un 
ielejas ūdenstecēm.
Veselības aizsardzības speciālisti runāja par paaugstinātiem mirstības rādītājiem, tomēr radās 
zināmas šaubas par statistikas datu pareizību.
Vides speciālisti runāja par situāciju kopumā. Kāds uzsvēra toksisko atkritumu pieplūdumu 
Kampānijā, no kuriem pēc tam atbrīvojas lielākoties nelikumīgā veidā un nekontrolēti. Kāds 
cits pieminēja pilsoniskās izglītības un atkritumu daudzuma samazināšanas vajadzību.
Socioloģe iepazīstināja ar savu pētījumu par līdzdalības demokrātiju, secinot, ka šajā jomā 
pastāv ļoti dziļa plaisa.

Sanāksme ar provinces iestādēm

Kampānijas reģiona piecu provinču vadītāji, kas tagad atkal ir atbildīgi par atkritumu 
apsaimniekošanu, stāstīja par saviem plāniem.

Neapoli pārstāvēja Giuseppe Caliendo kungs. Visu atkritumu apsaimniekošanai Neapoles 
provincē tika nolīgts provinces uzņēmums. Tika izmantota prēmiju un soda sankciju sistēma, 
lai mudinātu pašvaldības un iedzīvotājus mazināt atkritumu daudzumu un palielināt atkritumu 
pārstrādi. Rādītāji pašvaldību starpā ievērojami atšķīrās, un tas atspoguļojās cenās par tonnu 
atkritumu (60–102 eiro par tonnu). Centieni galvenokārt bija koncentrēti uz šo aspektu, un 
bija jānodod pārliecinošs vēstījums iedzīvotājiem. Bija jāizveido pakārtotas ražotnes 
organisko atkritumu, stikla, metāla, plastmasas un papīra pārstrādei. Neapolei bija jārada 
lielākas iespējas apsaimniekot savus atkritumus tā vietā, lai izvestu tos uz citām provincēm 
vai ārzemēm. Pašvaldības bija gatavas saskaņot savu rīcību ar reģionālo plānu, ņemot vērā 
pieeju resursu ierobežojumus.
Benevento pārstāvēja provinces pašvaldības priekšsēdētājs Aniello Cimitile. Ārkārtas stāvokļa 
laikā Benevento tika vairākkārt aicināta palīdzēt citām provincēm, it īpaši Neapoles provincei. 
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Saskaņā ar komisāra noteikto ārkārtas stāvokli daudzi atkritumu poligoni un 
atkritumkurināmā ķīpu pagaidu uzglabāšanas vietas tika ierīkotas hidroloģiski trauslās 
teritorijās, neapspriežoties ar sabiedrību vai iestādēm; normālos apstākļos šāda rīcība nebūtu 
izturējusi pārbaudi. Province bija pasūtījusi ekspertu pētījumu, lai sagatavotu atkritumu 
stratēģijas projektu laikposmam no 2010. līdz 2012. gadam. Uzsvars ir pilnībā likts uz 
atkritumu daudzuma samazināšanu un pārstrādi, palielinot šo rādītāju līdz 75 %, atbilstīgi 
apstrādājot materiālus, tostarp nepārstrādājamos materiālus. Saskaņā ar priekšsēdētāja teikto 
bija vajadzīga vēl viena atkritumu sadedzināšanas iekārta.
Kazertu pārstāvēja provinces pašvaldības priekšsēdētājs Domenico Zinzi. Jaunā 
administrācija, kā Neapoles tuvākais nabadzīgākais kaimiņš, kas patiešām pieņem 
pārstrādāšanai lielu daļu Neapoles atkritumu papildus saviem atkritumiem, bija pārslogota, 
risinot problēmu, kas saistīta ar pagātnē uzkrātajiem atkritumiem, un vienlaikus veidojot 
integrētu atkritumu apsaimniekošanas ciklu. Jaunā administrācija īpaši sāpīgi apzinās, ka 
trūkst finansējuma jebkādu plānu īstenošanai. Priekšsēdētājs brīdināja, ka, nesasniedzot 
rezultātus divu gadu laikā, pastāv jauna ārkārtas stāvokļa risks.
Avellīno pārstāvēja provinces pašvaldības priekšsēdētājs Cosimo Sibilia. Avellīno, kā 
ievērojami mazākā provincē, — tā saražo tikai 7 % no visiem Kampānijas reģiona 
atkritumiem — situācija nebija tik kritiska kā citviet. Tās teritorijā ir izvietoti tikai divi 
atkritumu poligoni: Ariano Irpino, kas ir slēgts un tiks sakopts, un Savignano Irpino, kas 
plāno darboties vēl trīs gadus, līdz tas tiks slēgts. Avellīno atkritumu pārstrādes rādītājs bija 
31 %. Tika gaidīts reģionālais plāns attiecībā uz rūpnieciskajiem un īpašajiem atkritumiem.
Salerno pārstāvēja vides aizsardzības pārstāvis Giovanni Romano. Viņš uzskatīja, ka galvenā 
problēma ir radīto atkritumu daudzums, un vēlējās, lai atbildību uzņemtos arī iesaiņošanas 
nozare. Plānotā atkritumu poligona izveide Valle della Masseria nebija īstenojama, tika 
pieprasīts grozīt tiesību aktu. Atkritumu sadedzināšanas iekārtu bija paredzēts būvēt Salerno. 
Macchia Soprano atkritumu poligona izveide vēlāk tika uzskatīta par kļūdu, un tika pieprasīta 
finansiāla palīdzība Macchia Soprano un Basso dell'Olmo atkritumu poligonu sakopšanai. 
Vides aizsardzības pārstāvis apliecināja, ka lūgumrakstu iesniedzēju bažas bija pamatotas, bet 
tās neradīja pierādījumi par jebkādu apdraudējumu. Tāpat kā citās provincēs, par lielāko 
šķērsli tika uzskatīts finansējums vērienīgo plānu īstenošanai. Finanšu krīze ir smagi skārusi 
pašvaldības. Salerno pārstāvis, tāpat kā viņa kolēģi, bija noraizējies, ka tad, ja konkrētie 
rezultāti nematerializēsies, ārkārtas stāvoklis pēc dažiem gadiem varētu rasties no jauna. Tika 
pieprasīts finansējums no centrālās valdības.

Visi provinču pārstāvji lūdza delegāciju, lai provincēm tiktu piešķirti līdzekļi un resursi 
nolūkā krīzes pārvaldības vietā ieviest ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu.

Kampānijas Vides aizsardzības aģentūra (ARPAC) sniedza novērtējumu par gaisa un ūdens 
kvalitātes uzraudzības darbību atkritumu apsaimniekošanas teritoriju tuvumā. Salerno 
provincē tika veiktas 35 kontroles. Kopumā mērījumu līmeņi Neapoles apgabalā nepārsniedza 
vispārējos līmeņus, it īpaši attiecībā uz PM10, par ko īpaši raizējās lūgumrakstu iesniedzēji.

Tikšanās ar Kampānijas reģiona pašvaldības priekšsēdētāju Stefano Caldoro

Priekšsēdētājs bija stājies amatā tikai pirms dažām nedēļām un vēl nebija pabeidzis pārvaldes 
veidošanu. Viņš ierosināja, ka ir jārīko vēl viena sanāksme ar vides ministriju. Priekšsēdētājs 
apstiprināja, ka atkritumu apsaimniekošanas jautājums ir viņa galvenā prioritāte, viņš vēlējās 
ciešu sadarbību ar ES iestādēm un labas prakses paraugu integrētas atkritumu 
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apsaimniekošanas programmas izstrādāšanai un modernizēšanai. Viņš atzina, ka atkritumu 
poligonos ir nonākuši toksiskie atkritumi, un šī problēma ir nekavējoties jāatrisina. 
Galvenokārt viņš atzina, ka ir nopietni jāpiepūlas, lai atjaunotu dialogu un uzticēšanos 
iedzīvotāju un valdības starpā. Viņš vēlējās sniegt vēstījumu par sadarbības gaisotni.

Secinājumu un ieteikumu kopsavilkums — no krīzes pārvaldības uz atkritumu 
apsaimniekošanu

Ziņojums liecina, ka Kampānijas atkritumu krīzes iemesli un tās pamatā esošie apstākļi ir 
ārkārtīgi sarežģīti. Pietiks, ja teiksim, ka virknei dalībvalstu ar atšķirīgu politiku un 
komisāriem nav izdevies atrisināt šo dziļi iesakņojušos problēmu, kas ietekmē simtiem vietējo 
kopienu veselību un labklājību, lai gan ir iztērēts ievērojami daudz valsts līdzekļu. Patlaban 
nav lietderīgi meklēt vainīgos, daudz svarīgāk ir raudzīties nākotnē, mācoties no iepriekšējās 
politikas neveiksmēm. Ar jaunās reģionālās valdības izveidošanu Kampānijā oficiāli beidzas 
ārkārtas stāvokļa periods, nav spēkā Eiropas Kopienu Tiesas spriedums, un ir radusies iespēja 
sapulcēt visas ieinteresētās puses, lai rastu risinājumu, kas nodrošinātu pilnībā atbilstošu 
integrētu atkritumu apsaimniekošanas ciklu.

CAA praktiski ir izpildījusi savu uzdevumu un mazinājusi spiedienu, dodot reģionālajām 
pašvaldībām aptuveni trīs gadu autonomiju attiecībā uz atkritumu poligona jaudu un vienu 
darbojošos atkritumu sadedzināšanas iekārtu. Daži lēmumi, kas tika pieņemti aģentūras 
veiktās pārraudzības laikā, it īpaši saistībā ar atkritumu poligonu izvietojumu, tika pieņemti 
steigā, nepārdomāti un bez sabiedriskās apspriešanas. Tas nepalika bez sekām. Lai nebūtu 
nekādu pārpratumu, atkritumu krīze Kampānijā nav beigusies; tā ir pierimusi, un pastāv liela 
iespēja, ka tā varētu atkal vērsties plašumā. Turklāt daudzi atkritumu poligoni atrodas 
privātpersonu īpašumā, un šķiet, ka iestādēm ir ļoti neliela kontrole vai maz informācijas par 
to, kas šajos poligonos notiek un kā tie tiek apsaimniekoti.

Pašreizējā atkritumu apsaimniekošanas ciklā plaši izmanto atkritumu poligonus un atkritumu 
sadedzināšanu. Lai gan atkritumu poligonus un atkritumu sadedzināšanas iekārtas (nemaz 
neminot dabasgāzes ražotnes) izmanto arī citviet ES, tās nevar uzskatīt par risinājumu 
atkritumu apsaimniekošanai. Tās veido (vai tām jāveido) efektīvi saskaņotas atkritumu 
apsaimniekošanas programmas integrētu daļu. Ļoti enerģiski jācenšas mazināt atkritumu 
daudzumu un jānosver svaru kausi par labu atkritumu rašanās novēršanai, mazināšanai, 
atkārtotai izmantošanai un pārstrādei, nodrošinot piemērotu infrastruktūru. Lielāks uzsvars 
jāliek uz organisko atkritumu reģenerāciju, it īpaši šajā lauksaimniecības reģionā — aspekts, 
kuram līdz šim ir veltīts šķietami mazāk uzmanības.

Iestādēm ir īpaši svarīgi atjaunot dialogu ar iedzīvotājiem, demonstrējot pārredzamību un 
atklātību, tādējādi iesaistot sabiedrību. Tāpat sabiedrībai ir jāsadarbojas ar iestādēm, pierādot 
pilsonisko atbildību un cenšoties savos ikdienas ieradumos radīt mazāk atkritumu un atbilstīgi 
atbrīvoties no tiem.

Pamatojoties uz delegācijas locekļu apsvērumiem, ir skaidrs, ka ir jāpieņem daudzi svarīgi un 
steidzami lēmumi, kas vienlaikus būtu svarīgs vēstījums par pieejas maiņu.
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1. Terzigno atkritumu poligons atrodas nacionālā parka, kā arī UNESCO mantojuma 
teritorijā. Minētais poligons pašlaik neatbilst Direktīvai par atkritumu poligoniem, it 
īpaši tās 11. pantam par atkritumu pieņemšanas procedūrām, vai Dzīvotņu direktīvai. 
Lai gan teritorijas infrastruktūra ir izveidota nesen, tai ir daudzi nopietni un 
acīmredzami trūkumi, kas ietver arī ģeoloģiskos faktorus. Draudošā pašreizējās SARI
izgāztuves paplašināšana un plānotās otrās izgāztuves atvēršana Vitiello, kas atrodas 
nacionālā parka teritorijā, šādos apstākļos ir nepieņemama, un ir steidzami jānosaka 
piemērotas alternatīvas, kas atbilst ES noteikumu kritērijiem1.

2. Par prioritāti jāizvirza atbrīvošanās no neskaitāmajām atkritumkurināmā ķīpām, kas 
uzkrātas uzglabāšanas vietās, it īpaši Taverna del Ré, tiklīdz būs pienācīgi novērtēts 
precīzs minēto ķīpu saturs. Patlaban atkritumu sadedzināšana ir vienīgais praktiskais 
līdzeklis, un teritorija ir pienācīgi jāatjauno. 

3. Ir steidzami jāpievērš uzmanība misijas laikā redzētajām atklātajām izgāztuvēm un 
jauktu vai neidentificētu atkritumu nelikumīgai izgāšanai Ferandelle poligona tuvumā, 
un jāveic stingras kontroles attiecībā uz apsaimniekošanu. Jāsniedz skaidrojums, kāpēc 
netiek izmantota organisko atkritumu pieņemšanai paredzētā teritorija, un, ja tā atbilst 
Atkritumu apsaimniekošanas direktīvā noteiktajiem kritērijiem, tai jāsāk darboties.

Ieteikumi:

Integrētais atkritumu apsaimniekošanas plāns. „Pamatnostādnes sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanai 2010.–2013. gadā” ir jāpārveido par konkrētu un sīki izstrādātu rīcības 
plānu tuvākā un ilgtermiņa perspektīvā, lai tas it īpaši atbilstu Direktīvas 2006/12/EK 4. un 
5. panta prasībām. Plānā jāietver atskaites punkti progresa novērtēšanai un skaidri jānosaka 
atbildība par plāna īstenošanu un piešķirtajiem līdzekļiem. Ir jāizveido kvalitatīva un 
pārredzama informācijas apkopošanas sistēma. Tiesas 2010. gada 4. marta nolēmums ir 
risināms šādā veidā. Turklāt attiecībā uz šādu plānu ir jāsaņem Vides ģenerāldirektorāta 
apstiprinājums, kas ir viens no nosacījumiem, lai Eiropas Komisija atbrīvotu iesaldētos 
135 miljonus eiro. Atkritumu apsaimniekošanas plānā jāietver piesārņoto teritoriju sakopšana, 
kā arī mācību, informācijas un atbalsta iespējas pašvaldību iestādēm un poligonu 
apsaimniekotājiem. Tam jābūt saderīgam un jāpapildina valsts stratēģija atkritumu jomā 
(Direktīvas par atkritumu poligoniem 5. pantā noteikta prasība), un pārējiem reģioniem jābūt 
gataviem pielāgot savus atkritumu apsaimniekošanas plānus Kampānijas steidzamajām 
vajadzībām. Kampānija pārāk ilgi ir pieņēmusi rūpniecības un sadzīves atkritumus no citiem 
reģioniem, kas bija vāji sagatavojušies atkritumu apsaimniekošanai; atkritumu krīzes laikā tas 
bija pasliktinošs faktors.

Demokrātiskā likumība. Saskaņā ar Direktīvu 2003/35/EK, it īpaši tās 2. pantu „Sabiedrības 
līdzdalība attiecībā uz plāniem un programmām”, ir jāatjauno dialogs starp iedzīvotājiem un 
iestādēm un starp dažādiem pārvaldes līmeņiem. Iedzīvotājiem ir jābūt iespējai iesaistīties un 
tikt uzklausītiem; ir jāatjauno uzticēšanās. Militārā uzraudzība ir neproduktīva attiecībā uz 

                                               
1 Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem 1. pielikumā prasīts, lai iestādes ņemtu vērā vietas 
ģeoloģiskos un hidroģeoloģiskos nosacījumus, kā arī citus kritērijus, tostarp nogruvumu risku, apkārtnē esošās 
dabas aizsardzības zonas utt.
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pārredzamību vai jebkādu saprātīgu izpratni par atbilstību normām. Tomēr bruņoto spēku 
klātbūtni pamato politisks lēmums, un delegācija pieredzēja ļoti labu sadarbību ar militāro 
personālu. Saskaņā ar Orhūsas konvenciju iedzīvotājiem ir tiesības būt informētiem par 
situāciju teritorijā, kurā viņi dzīvo. Iestāžu pienākums ir sniegt informāciju un motivēt 
iedzīvotājus rīkoties atbildīgi. Ir pilnībā jāīsteno komisāra ieviestā ārkārtas stāvokļa oficiāla 
atcelšana; tas ir būtisks kritērijs iesaldēto Kopienas līdzekļu atbrīvošanai.

Resursi. Itālijas valsts un reģionālo iestāžu pienākums ir piešķirt pienācīgu budžetu. Tajā 
jāparedz finansējums attiecībā uz visu atkritumu apsaimniekošanas ciklu, struktūru un 
darbību. Vajadzīgā infrastruktūra ir nozīmīga un dārga; tā ietver atkritumu pārstrādes rūpnīcas 
un atbilstošu atkritumu poligonu tīklu, lai iedzīvotāji varētu atbrīvoties no atkritumiem, kas 
nav parastie sadzīves atkritumi, un, galvenais, pašreizējās atkritumu šķirošanas rūpnīcas 
atkritumkurināmā un organisko atkritumu nošķiršanai. Ir vajadzīgs rūpīgi izstrādāts plāns, 
kurā izskaidroti nosacījumi un ietverts grafiks attiecībā uz ES atbalsta piešķiršanas 
turpināšanu. Tomēr apturētais finansiālais atbalsts ir jāizmanto, lai palīdzētu sākt minētā plāna 
īstenošanu, ar nosacījumu, ka Itālija spēj pierādīt, ka tā patiesi cenšas panākt atbilstību ES 
tiesību aktiem. Komisijas apturētais finansējums 2007.–2013. gadam ir 135 miljoni eiro un 
papildu 10,5 miljoni eiro finansēšanas periodā 2000.–2006. gadam saskaņā ar pienākumu 
neizpildes procedūru, par kuru EKT pieņēma nolēmumu 2010. gada 4. martā.

Īstenošana. Atkritumu apsaimniekošanas plāna īstenošana un atkritumu apsaimniekošanas 
cikla hierarhijas ievērošana ir ļoti būtisks aspekts. Par prioritāti jāizvirza atkritumu rašanās 
novēršana, mazināšana, atkārtota izmantošana un pārstrāde un atkritumu savākšana pēc 
izlases metodes saskaņā ar Direktīvas 2006/12/EK 3. pantu, it īpaši b) punkta i) apakšpunktu. 
Ir jānostiprina sistēma apbalvošanai par labu uzvedību un sodīšanai par pārkāpumiem un 
jāveic pasākumi, lai nepieļautu atkritumu iznīcināšanu ārpus oficiālā un organizētā cikla. 
Vairāki lūgumrakstu iesniedzēji paskaidroja, ka, savācot atkritumus pēc izlases metodes, tie 
vēlāk tiek apglabāti vienā un tajā pašā atkritumu poligonā. Tā ir pilnībā nepieļaujami, un 
šādas darbības ir nekavējoties jāpārtrauc. Turklāt pašvaldībām un provincēm pašlaik ir daudz 
izdevīgāk vest atkritumus uz poligoniem (90 eiro par tonnu), nekā tos šķirot (200 eiro par 
tonnu). Reģiona pašvaldībai jāapsver neiecietības politika, lai apņēmīgi likvidētu pagātnes 
ieradumus un veidotu struktūru atbilstīgi vērienīgajam plānam. Atkritumu apsaimniekošana 
attiecas ne tikai uz atkritumu savākšanu, bet arī uz atkritumu daudzuma samazināšanas 
politiku. Pēc iespējas ātrāk ir jāveido konstruktīvs dialogs ar iesaiņošanas nozarēm, 
izplatītājiem un veikaliem, un tai ir jābūt neatņemamai minētā plāna daļai.

Pagātnes mantojums. Acerra atkritumu sadedzināšanas iekārta tika uzbūvēta, nesniedzot 
iedzīvotājiem vai vietējām kopienām informāciju par to, vai ir ievēroti pastāvošā ietekmes uz 
vidi novērtējuma noteikumi. Ir šaubas par sadedzināmo atkritumu saturu, un, iespējams, tajos 
ir toksiskas vielas, par ko liecina palikušie pelni un pusšķidrā masa1. Atkritumu 
apsaimniekošanas plānā ir jārisina atbrīvošanās no „mumificētajām” atkritumkurināmā ķīpām, 
izmantojot atbilstīgu tehnoloģiju. Drīkst izmantot tikai oficiāli akreditētus atkritumu 
poligonus, kas atbilst ES Direktīvai par atkritumu poligoniem. Ir skaidri jānorāda to atrašanās 
vieta; visi pārējie poligoni ir pakāpeniski jālikvidē un jāpasludina par nelikumīgiem. Sods par 

                                               
1 Lūgumrakstu komiteja ir ņēmusi vērā pretrunīgas liecības attiecībā uz šo punktu, kuras snieguši uzņēmumi 
Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa un Fibe spa. Ar dokumentiem var iepazīties sekretariātā.
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nekontrolētu atkritumu izgāšanu ir būtiski jāpalielina iebiedēšanas nolūkā.

Rūpnieciskie un īpašie atkritumi. Ņemot vērā, ka tikai viens lūgumraksts attiecās uz 
rūpniecisko, toksisko un īpašo atkritumu apsaimniekošanu, Lūgumrakstu komiteja misijas 
laikā vai ziņojumā nav pievērsusies šim tematam. Tomēr, apsaimniekojot rūpnieciskos 
atkritumus, kas ir potenciāli kaitīgāki un toksiski salīdzinājumā ar sadzīves atkritumiem, ir 
pilnībā jāievēro PINK direktīva (Seveso direktīva), kas patlaban tiek pārskatīta. Iestādēm ir 
jāievieš stingra kontrole attiecībā uz īpašo atkritumu apsaimniekošanu, neņemot vērā to 
izcelsmi, un ir jāizveido tiem īpaši paredzēti poligoni atbilstīgi ES direktīvu noteikumiem. Ir 
jāizveido piemērota infrastruktūra rūpnieciskajiem, īpašajiem un toksiskajiem atkritumiem.

Saskaņota atkritumu apsaimniekošanas cikla izveide un īstenošana ir Itālijas iestāžu 
kompetencē. Tomēr Lūgumrakstu komiteja aicina Eiropas Komisiju rūpīgi uzraudzīt un 
atbalstīt Itālijas atjaunotos centienus, lai panāktu atbilstību ES tiesību aktiem. Lūgumrakstu 
komiteja pieprasa, lai to informē par Itālijas sniegtajām atbildēm. Valsts, reģionālās un 
pašvaldības iestādes, iespējams, vēlēsies iesaistīties divpusējos vai daudzpusējos apmaiņas un 
atbalsta procesos, mācoties no labas prakses piemēriem citviet. Lūgumrakstu komiteja ir 
gatava aktīvi darboties šajā procesā un apņemas cieši sekot līdzi notikumu gaitai un apmeklēt 
reģionu 2011. gada nogalē vai 2012. gada sākumā.

Delegācija vēlas pateikties visiem, kas to uzņēma, par atbalstu misijas laikā un atzinīgi vērtē 
pastāvīga atvērta dialoga iespējas nākotnē.

P.S. 2010. gada 22. jūnijā delegācija un ex-officio locekļi tikās ar domnieku Kampānijas vides 
un atkritumu apsaimniekošanas jautājumos Giovanni Romano. Viņš sniedza visaptverošu 
paziņojumu par ierosināto jauno atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju. Viņš pauda varas 
iestāžu vēlmi strādāt kopā ar Lūgumrakstu komiteju, lai nodrošinātu pilnīgu reģiona atkritumu 
apsaimniekošanas politikas atbilstību Eiropas direktīvām. Viņš lūdza Lūgumrakstu komitejas 
atbalstu Eiropas Komisijas aizturētā finansējuma piešķiršanai saskaņā ar jau izstrādātajiem 
nosacījumiem.1

                                               
1 Sekretariāta rīcībā ir detalizētāka informācija par tikšanos, kas ir pieejama pēc pieprasījuma.


