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Id-Delegazzjoni li żaret il-Campania kienet magħmula minn tliet membri uffiċjali, maħtura 
mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet u erba’ membri ex-officio li huma membri eletti tal-Parlament 
Ewropew mill-Campania. Meta jkunu qed jiġu organizzati żjarat ta’ ġbir tal-fatti, il-membri 
mill-pajjiż ikkonċernat ma jkunux eliġibbli li jipparteċipaw fil-karigi uffiċjali tagħhom. Ir-
rapport huwa mħejji taħt l-awtorità tal-mexxeja tad-delegazzjoni, u għalih ikkontribwew il-
membri kollha tad-delegazzjoni.

Membri tad-delegazzjoni
Judith A. Merkies (Kap tad-Delegazzjoni)   (S&D, Olanda)
Peter Jahr     (PPE, Ġermanja)
Margrete Auken    (Vertes/ALE, Danimarka)

Membri ex-Officio
Erminia Mazzoni, President tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet.  (PPE – Italja)
Crescenzio Rivellini   (PPE - Italja)
Andrea Cozzolino   (S&D  - Italja)
Vincenzo Iovine     (ALDE  - Italja)  

L-għan tal-missjoni 

L-għanijiet taż-żjara kienu sabiex issir investigazzjoni tal-allegazzjonijiet li kien hemm fil-15-
il petizzjoni li l-Kumitat kien irċieva1 u ddiskuta preċedentement, kemm waqt il-leġiżlatura 
preċedenti kif ukoll aktar riċenti f’Diċembru 2009, meta nstemgħu l-petizzjonanti, u f’Jannar 
2010, meta l-awtoritajiet nazzjonali ngħataw l-opportunità li jippreżentaw il-pożizzjoni 
tagħhom. 

Il-membri tad-delegazzjoni ltaqgħu mal-petizzjonanti u mal-komunitajiet lokali li l-aktar li 
huma milquta direttament minn din is-sitwazzjoni, ma’ kumpaniji li qed jamministraw id-
diversi faċilitajiet ta’ skart li huma żaru, u mal-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali 
responsabbli. Biex tinkiseb idea indipendenti, intalbet l-opinjoni tar-riċerkaturi xjentifiċi 
(ġeologi, epidemologi, ambjentalisti u soċjologi). Il-laqgħat saru f’Napli, f’Benevento u fuq 
is-siti li huma żaru.

Dan ir-rapport jelabora fuq l-osservazzjonijiet  tal-membri waqt iż-żjara tagħhom u fuq għadd 

                                               
1 683/2005, imressqa minn Vincenzo Marmora dwar il-landfill f’Basso dell'Olmo
31/2007, imressqa minn Giampiero Angeli dwar it-tossikoloġija fl-annimali
26/2007, imressqa minn Monica Sepe dwar il-proġett ta’ landfill f’Valle delle Masseria
587/2007, imressqa minn Marina Salvadore dwar l-iskart fil-Campania
756/2007, imressqa minn Giovanni Roviello dwar landfill f’Ariano Irpino
789/2007, imressqa minn Gigliola Izza dwar pellets ta’ fjuwil ekoloġiku f’Taverna del Ré
910/2007, imressqa minn Francesco di Pasquale dwar l-iskart fil-Campania
991/2007, imressqa minn Vincenzo Gala dwar l-iskart fil-Campania
12/2008, imressqa minn Francesco Miglino dwar it-trasparenza fir-rigward tal-inċineraturi
16/2008, imressqa minn Francesco Castelli dwar l-iskart fil-Campania
209/2008, imressqa minn Sebastiano Perrone dwar l-iskart fil-Campania
347/2008, imressqa minn Tommaso Esposito, dwar l-inċineratur f’Acerra
955/2008, imressqa minn F.K. dwar il-landfill f’Chiaiano
1011/2008, imressqa minn Antonia Schiatarella dwar il-landfill f’Chiaiano
1082/2008, imressqa minn Raffaele Pacilio dwar il-ħruq illegali tat-tajers
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kbir ta’ dokumenti li tpoġġew għad-dispożizzjoni tal-membri jew li nkisbu sabiex ikunu ta’ 
sostenn għal ċerti elementi tar-rapport jew biex jirrispondu għar-rekwiżiti ġenerali tal-
investigazzjoni.

Il-leġiżlazzjoni kkonċernata

It-tabella li ġejja tagħti ħarsa ġenerali lejn il-leġiżlazzjoni tal-UE, invokata mill-petizzjonanti:

Nru 
tad-Direttiva Kif ukoll Titolu Kwistjoni

92/43/KEE Ħabitats
is-siti tal-landfills fil-
provinċja ta’ Salerno

1999/31/KE Landfill Chiaiano, Terzigno
2000/532/KE 91/689/KEE Skart perikoluż ħruq ta’ tajers

2000/76/KE
Direttiva dwar 
l-inċinerazzjoni tal-iskart

rekwiżit minimu għall-
inċinerazzjoni tal-iskart

2001/77/KE
L-elettriku minn sorsi li 
jistgħu jiġġeddu Fjuwil destinat għal Acerra

2003/35/KE 85/337/KEE;97/11/KEE Aarhus Konsultazzjoni pubblika

2006/12/KE 
2008/98/KE 75/442/KEE;91/156/KEE

Direttiva Qafas dwar 
l-Iskart

Qafas integrat u adegwat 
għall-impjanti tar-rimi 
tal-iskart

2008/8/KE 96/61/KE IPPC

Impjanti industrijali suġġetti 
għar-reġim integrat ta’ 
permess ambjentali

L-Italja ġiet issentenzjata mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għal ksur ta’ wħud minn dawn id-
Direttivi fl-2007 u, l-aktar riċenti, fl-2010.

Nru 
tal-Każ Direttivi miksura Sentenza

C-135/05 Skart perikoluż u landfills
75/445/KEE, 91/156/KEE, 
1999/31/KE 26.4.2007

C-297/08
Nuqqas ta’ strateġija integrata 
għall-iskart fil-Campania 2006/12/KE (kodif. 75/442/KEE) 4.3.2010

Id-Direttiva dwar il-landfills tal-iskart (1999/31/KE) b’mod partikulari għandha impatt 
importanti fuq il-ħajja ta’ kuljum tan-nies. Hija ta’ importanza kbira għall-Kumitat li ta’ spiss 
jirċievi petizzjonijiet dwar dan is-suġġett. Hija fiha 34 premessa li, flimkien, wieħed jista’ 
jgħid li jikkostitwixxu l-parametri tal-għanijiet u l-objettivi tal-liġi, apparti l-Artikolu 1 li 
jikkonċerna l-objettiv ġenerali. L-Istati Membri ilhom minn April 2001 obligati li japplikaw 
din id-Direttiva; għal landfills li kienu eżistenti r-regoli saru jorbtu tmien snin wara. Il-
parametri jinkludu:

 il-fatt li l-landfills għandhom ikunu mmoniterjati kif xieraq, inkluża l-ispezzjoni 
viżwali fid-dħul, u mmaniġġjati sabiex ma jitħalliex li jkun hemm effetti negattivi 
potenzjali fuq l-ambjent, jew sabiex dawn jitnaqqsu, u riskji fuq is-saħħa pubblika; 
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 li jeħtieġ li jkunu indikati b'mod ċar ir-rekwiżiti li s-siti tal-landfills iridu jissodisfaw 
fir-rigward tal-post, it-trattament, il-ġestjoni, il-kontroll, l-għeluq u miżuri preventivi u 
protettivi li jridu jittieħdu kontra kull theddid lill-ambjent fil-perspettiva ta’ żmien 
qasir kif ukoll twil, u speċjalment kontra t-tniġġiż tal-ilma ta’ ġol-blat bl-infiltrazzjoni 
lissija fil-ħamrija;

 l-għoti ta’ rekwiżiti operazzjonali u tekniċi rigorużi dwar l-iskart u l-landfills, biex jiġu 
previsti miżuri, proċeduri u gwida biex kemm jista’ jkun inaqqsu jew ma jitħallewx li 
jkun hemm effetti negattivi fuq l-ambjent, b’mod partikulari it-tniġġis tal-ilma tal-
wiċċ, l-ilma tal-blat, il-ħamrija u l-arja, u fuq l-ambjent globali, inkluż l-effett ta’ 
serra, kif ukoll kwalunkwe riskju lis-saħħa tal-bniedem li jista’ jirriżulta mit-tfigħ tal-
iskart fil-landfills matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-landfill.

Fost ir-rekwiżiti ġenerali għal-landfills imniżżlin fl-Anness 1 tad-Direttiva hemm wieħed li 
jirrigwarda d-“distanzi mill-fruntiera tas-sit għal żoni residenzjali u rikreazzjonali, passaġġi 
tal-ilma, korpi ta’l-ilma u siti oħra urbani u agrikoli.” Għandha titqies ukoll l-eżistenza ta’ 
ilma ta’ ġol-blat, ta’ ilma ta’ max-xtut jew ta’ żoni ta’ protezzjoni tan-natura.

Sfond

Il-kriżi tal-iskart fir-reġjun ta’ Campania huwa l-kapitolu l-aktar drammatiku ta’ storja ta’ 
mmaniġġjar problematiku tal-iskart f’ħafna partijiet tal-Italja, inkluż il-Lazio, il-Calabria, 
Sqallija, u hija forsi emblematika tal-istorja ġenerali ta’ telqa u ta’ nuqqas ta’ żvilupp 
ekonomiku fin-nofsinhar tal-Italja. Fis-snin disgħin, f’kull wieħed minn dawn ir-reġjuni ġiet 
iddikjarata emerġenza tal-iskart bir-riżultat li kienu nħatru Kummissarji tal-Gvern b’setgħat u 
fondi speċjali. F’ħafna mill-każijiet, il-Kummissarji kienu l-presidenti, jew il-prefetti, tar-
reġjuni kkonċernati.

Il-Gvernatur Rastrelli kien l-ewwel wieħed li kien ġie nnominat Kummissarju għall-Ilma fil-
Campania fl-1994. Huwa ppropona dak li kien jidher li kien pjan ambizzjuż biex issir qalba 
mill-użu tal-landfills – ħafna minnhom mimlija u ferm imniġġsa – għal ċiklu integrat ta’ 
mmaniġġjar tal-iskart. Dan kellu jiddependi mill-produzzjoni ta’ fjuwil ta’ kwalità għolja 
derivat mill-iskart (CDR jew Ecobails (pellets ta’ fjuwil ekoloġiku)) għall-produzzjoni tal-
enerġija permezz tal-inċineraturi. Il-fdalijiet organiċi kellhom jintużaw għar-riġenerazzjoni 
tal-landfills eżistenti. B’mod parallel, kien hemm strateġija għat-tnaqqis u r-riċiklaġġ ta’ skart 
tad-djar.

Fl-20 ta’ Marzu 2000 l-impriża FIBE rebħet l-offerta għall-organizzazzjoni taċ-ċiklu sħiħ tal-
iskart, jiġifieri l-bini ta’ żewġ inċineraturi u seba’ impjanti għall-produzzjoni tal-Ecobails u 
għall-iskart organiku, iżda n-nuqqas mill-FIBE li tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-kuntratt huwa 
meqjus minn ħafna nies bħala wieħed mill-kawżi ewlenin ta’ ħafna mill-problemi tal-lum.

L-għażla tal-iskart biex jiġu prodotti l-Ecobails u l-iskart organiku sar mingħajr il-konformità 
xierqa mal-liġi; u kwistjoni ewlenija hija n-nuqqas ta’ filtrazzjoni jew għażla tal-iskart.
Pereżempju, l-iskart li jitqies bħala perikoluż, li jinkludi ħafna materjal industrijali, tossiku 
jew radjoattiv, żjut minerali, tajers użati, likwidi infjammabbli u oħrajn, qatt m’għandhom 
jitħalltu ma’ skart domestiku jew skart organiku. Ir-riżultat huwa li s’issa akkumulaw madwar 
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sitt miljun Ecobails ta’ kwalità inferjuri għall-istandard u li huma suspettati li fihom skart 
tossiku. Barra minn hekk, peress li ma kienx hemm fejn jiġu inċinerati, - huma akkumulaw 
f’postijiet ta’ ħażna temporanji u l-landfills imtlew bi skart mhux magħżul u, possibilment, 
kontaminat. Id-delegazzjoni żaret dawn it-tipi ta’ siti ta’ ħażna temporanji f’Taverna del Ré u 
f’Ferandelle, fejn il-popolazzjoni hija ferm imħassba dwar it-tniġġis tal-arja u tal-ilma u l-
impatt fuq saħħitha. Illum il-ġurnata, l-Ecobails akkumulati huma meqjusa bħala 
“mmummifikati”, li jfisser li l-kontenut kalorifiku tagħhom huwa għoli wisq biex dawn jiġi 
inċinerati fl-inċineratur disponibbli bħalissa1.

L-ewwel inċineratur ta’ Acerra beda biss jitħaddem f’Marzu 2010. Ir-raġunijiet għad-
dewmien biex jitħaddem dan l-ewwel, u l-uniku, inċineratur, huma diversi. Il-post magħżul, 
Acerra, kien diġa ferm ikkontaminat, u l-abitanti kienu ilhom snin li kienu ġew imwiegħda li 
l-ambjent tal-post se jitnaddaf. Parzjalment b’riżultat ta’ dan, kien hemm dewmien fil-bini 
minħabba battalji legali interminabbli, mhux biss fir-rigward tal-lokazzjoni tal-impjant, iżda 
wkoll fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi proposti mill-FIBE li kienu totalment 
anakronistiċi. Għaldaqstant, l-impjant kif inhu llum, u li kienet żaret id-delegazzjoni, ma 
kienx tlesta mill-FIBE, iżda mill-impriża Partenope Ambiente, li aġġornat il-proġett u li 
attwalment hija responsabbli għall-ġestjoni tiegħu. Fil-preżent il-FIBE qed tiġi investigata2. 

Barra minn hekk, ftit li xejn kien hemm progress fit-tnaqqis tal-iskart u fir-riċiklaġġ tal-iskart 
domestiku. L-abitanti tal-belt ta’ Napli llum jipproduċu medja ta’ 2.2 kg ta’ skart kuljum 
(meta mqabbel ma’ medja ta’ 1.4 kg għall-UE) u 8% biss huwa riċiklat (imqabbel mal-medja 
ta’ 23% għall-UE)3. Għaldaqstant, l-iskart domestiku u skart ieħor baqa’ jinġieb fil-landfills 
mingħajr ebda kontroll, u f’xi każijiet imħallat ma’ tipi differenti ta’ skart industrijali. Peress 
li ħafna landfills ġew iddikjarati żoni ta’ interess strateġiku, iċ-ċittadini u l-awtoritajiet lokali 
ma tħallewx jivverifikaw x’jinġieb fihom. Il-parti l-kbira tal-landfills huma mmexxijja mill-
privat u mhu ċar xejn fuq liema liċenzja jew permess huma bbażati, u jingħad li ħafna 
minnhom huma – jew kienu - ikkontrollati mill-Camorra u minn gruppi tal-kriminalità 
organizzata. Id-delegazzjoni żaret żewġ landfills privati magħluqa fil-provinċja ta’ Salerno –
dawk ta’ Basso dell’Olmo u ta’ Macchia Soprano, kif ukoll is-sit magħżul għal landfill ġdida 
f’Valle delle Masseria.

Waqt l-aktar emerġenza reċenti tal-iskart, li matulha ġew ippreżentati ħafna mill-
petizzjonijiet, ġiet mgħoddija liġi fl-14 ta’ Lulju 20084, li:

 inkarigat lill-Aġenzija tal-Protezzjoni Ċivili  (APĊ) nazzjonali miċ-ċiklu tal-
immaniġġjar tal-iskart, 

 iffissat id-data għat-tmiem tal-emerġenza għal-31 ta’ Diċembru 2009,
 stipulat ċerti siti tal-iskart bħala “ta’ interess strateġiku” u qegħdithom taħt is-

superviżjoni militari u għamlithom suġġetti għal-liġi dwar is-sigriet tal-Istat,
 awtorizzat l-istabbiliment ta’ għaxar landfills u erba’ inċineraturi, 
 iffissat objettivi obbligatorji ta’ riċiklaġġ għall-muniċipalitajiet u l-provinċji (2009: 

25%; 2010:35%; 2011:50%)
                                               
1 Linee di Piano 2010-2013 per la Gestione dei Rifiuti Urbani, p.37
2 Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet ħa nota tal-evidenza kontradittorja dwar dan il-paragrafu li ġiet ipprovduta minn 
Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa u Fibe spa. Id-dokumenti jistgħu jiġu kkonsultati fis-segretarjat
3 Eurostat Press Release 43/2010 - 19 ta’ Marzu 2010, figuri għall-2008, perjodu li kien fl-agħar mumenti tal-
kriżi u għalhekk jista’ ma jirriflettix is-sitwazzjoni attwali
4 D.L. 23 ta’ Mejju 2008, Nru 90 li saret Liġi Nru 123 fl-14 ta’ Lulju 2008
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Id-delegazzjoni żaret il-landfills ta’ Chiaiano u ta’ Terzigno, kif ukoll l-inċineratur ta’ Acerra.

Is-sistema li jinħatar Kummissarju kienet is-suġġett ta’ ħafna kritika u bħalissa hemm 
għaddejjin għad ta’ inkjesti ġudizzjarji dwarha.  Għaldaqstant ħafna mill-popolazzjoni jqisu li 
l-immaniġġjar tal-iskart mill-kummissarji ta’ emerġenza huwa parti mill-problema u mhux is-
soluzzjoni. 

Ta’ min isemmi li fl-2007 l-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li tissospendi – sakemm ma tiġi 
abolita l-istruttura tal-kummissarju – il-pagament ta’ €135 miljun, f’kontribuzzjonijiet mill-
perjodu finanzjarju 2006-2013, għal proġetti li għandhom x’jaqsmu mal-iskart, u €10.5 miljun 
addizzjonali mill-perjodu finanzjarju 2000-2006. 

Il-karatteristika l-aktar importanti tat-tmexxija ta’ emerġenza mill-Kummissarji hija s-setgħa 
tagħhom li jidderogaw mir-regolamenti u l-kontrolli, inkluż pereżempju, l-eżenzjoni mill-
valutazzjoni ta’ impatt ambjentali u l-leġiżlazzjoni tal-akkwist pubbliku, u jidhru li jkollhom 
aċċess kważi bla kontroll għall-fondi pubbliċi. Huma kellhom, barra minn hekk, is-setgħa li 
jiddeċiedu liema kumpaniji jiġu kkuntrattati biex jipprovdu trasport u jwettqu xogħlijiet, li 
jiddeċiedu fejn jitqiegħdu l-impjanti, il-landfills u l-inċineraturi, u ma kellhom ebda obbligu li 
jinfurmaw lill-awtoritajiet lokali u lill-abitanti dwar id-deċiżjonijiet meħuda.

B’riżultat ta’ dan, waqt l-istat ta’ emerġenza, id-deċiżjonijiet kienu jittieħdu b’għaġla u 
mingħajr ma jingħata kas tat-tħassib tal-popolazzjoni. Id-diskussjonijiet kollha dwar il-
lokazzjoni, it-tip u l-kwantità ta’ skart li jinġieb fil-landfills jew dwar il-ħtieġa oġġettiva għal 
erba’ inċineraturi ġodda ġew sospiżi sabiex – malajr u mingħajr kontroll – jinstab aktar spazju 
fejn jitpoġġa l-iskart qadim u dak ġdid. Is-suġġett tal-iskart kien ġie meqjus bħala problema 
purament loġistika u kull kunsiderazzjonijiet ta’ sikurezza ambjentali, ta’ saħħa, jew kull 
kunsiderazzjonijiet ta’ mmaniġġjar fiż-żmien medju jew fit-tul marbuta mal-għażla, riċiklaġġ 
jew tnaqqis tal-iskart kienet relegata sakemm saret kważi insinifikanti.

Iċ-ċittadini li pprotestaw kontra s-sitwazzjoni jew li ppruvaw jipproponu approċċi alternattivi 
ġew marġinalizzati jew injorati. Il-petizzjonanti lmentaw, pereżempju, li ma setgħux jiksbu 
informazzjoni ċara dwar x’verament kien qed jiġri fit-territorju tagħhom, li f’ħafna każijiet 
sofra storja twila ta’ rimi illegali jew tniġġis. Mill-banda l-oħra, uħud fil-midja jsostnu li r-
responsabilità ewlenija tal-problema tal-iskart hija tal-poplu u tal-partiti, li ma ridux 
inċineraturi u landfills fit-territorju tagħhom. Huma jinsabu akkużati li ċedew għas-sindromu 
“mhux wara biebi” (NIMBY, “not in my backyard”).

Ir-rispons ewlieni mill-awtoritajiet politiċi nazzjonali kien li jqiegħdu s-siti tal-iskart u tal-
inċineratur ta’ Ancerra taħt il-kontroll strett tal-armata. Saħansitra l-pulizija lokali ma 
kellhomx aċċess għal dawn iż-żoni, kif rat id-delegazjoni. Reċentement, kien hemm xi arresti 
matul dimostrazzjonijiet pubbliċi. Ir-rappreżentanti lokali eletti, inkluż is-sindku ta’ Marano 
(viċin ta’ Chiaiano) ġew projbiti l-aċċess għall-kostitwenza tagħhom stess għal bosta xhur. 
Huwa ċar li r-relazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-awtoritajiet saritilha ħsara severa, u dan jidher 
mir-rapport dwar l-immaniġġjar tal-iskart għall-provinċja ta’ Benevento, li jgħid: “L-
emerġenza tal-immaniġġjar tal-iskart u t-tmexxija mtawla mill-Kummissarju pproduċew 
qatgħa fonda fir-rabtiet bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet, klima ta’ nuqqas ta’ fiduċja, li 
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assolutament jeħtieġ li tissewwa permezz ta’ patt sabiex jiġi evitat li jerġa’ jkun hemm 
sitwazzjoni simili .” 

Huwa ċar li l-aspetti ewlenin tal-leġiżlazzjoni Ewropea, li ġew speċifikament maħsuba biex 
iħarsu l-ambjent u s-saħħa taċ-ċittadini u biex jipprovdu programm koerenti tal-immaniġġjar 
tal-iskart pubbliku, ġew miksura b’mod gravi, l-ewwel bil-perjodu twil ta’ kompjaċenza, 
korruzzjoni u inerzja, li ġie segwit b’tentattiv mingħajr suċċess biex tissolva l-problema, u 
mbagħad bil-perjodu qasir ta’ miżuri ta’ emerġenza li dgħajfu l-fiduċja tal-pubbliku fl-
istituzzjonijiet tagħhom.

Fi Frar tal-2010, ir-Reġjun tal-Kampanja adotta l-“Linji gwida għall-immaniġġjar tal-iskart 
urban 2010-2013”1 u daħlet fis-seħħ il-liġi li temmet 15-il sena ta’ mmaniġġjar ta’ emerġenza 
tal-iskart. Dan ifisser li r-responsabilità għall-immaniġġjar taċ-ċiklu tal-iskart issa ngħatat lura 
lir-reġjun. Il-ħames provinċji għandhom jimmaniġġjaw il-ġbir u l-għażla tal-iskart domestiku 
u l-iskart li jmur fil-landfills, filwaqt li l-APĊ se tibqa’ tkun responsabbli għal sena oħra 
għall-inċineraturi. Il-provinċji jistgħu wkoll jistaqsu lill-APĊ biex tgħinhom jimmaniġġjaw 
iċ-ċiklu sħiħ għal sena oħra.  Il-liġi swar is-Sigrieti tal-Istat u r-rwol tal-armata ġew ukoll 
imtawla għal sena oħra.

Fl-elezzjonijiet reġjonali fl-aħħar ta’ Marzu 2010 ġiet eletta maġġoranza governattiva ġdida u 
fiż-żmien taż-żjara din kienet fil-proċess li tifforma gvern.

Il-kriminalità organizzata

Il-membri ġew mgħarrfa dwar l-implikazzjoni tal-gruppi tal-kriminalità organizzata fil-
proċess lukrattiv tal-iskart. Ir-rabta bejn il-kriminalità organizzata u l-immaniġġjar tal-iskart 
tmur lura sew fiż-żmien. Hemm evidenza li skart tossiku minn industriji fil-Tramuntana tal-
Italja ġie importat u mitfugħ f’mijiet ta’ landfills illegali jew saħansitra fil-baħar, għal 
għexieren ta’ snin mill-Camorra. Jekk l-iskala allegata ta’ din l-attività illegali hija qrib ir-
realtà, huwa inkomprensibbli li l-awtoritajiet, jew tal-anqas xi wħud minnhom, ma kinux 
konxji ta’ dan. L-awtoritajiet li għadhom kif ġew eletti ddikjaraw biċ-ċar li qed jittrattaw il-
problema, i.a. billi jinfurzaw it-traċċabilità tal-iskart li qed jinġieb fil-landfills.

Element forsi anqas magħruf huwa l-impjieg ta’ għadd kbir tal-hekk imsejħa “ħaddiema 
soċjalment utli” fis-snin bikrija tas-seklu 21, biex jaħdmu fl-impjanti ta’ separazzjoni li 
suppost kellhom jipproduċu l-Ecobails. Dan il-grupp imur lura għat-taqliba soċjali u għall-
kriżijiet urbani tas-sebgħinijiet. Kollox beda bl-epidemija tal-kolera fl-1974, li minħabba fiha 
s-sajjieda tal-port ta’ Napli sfaw bla xogħol. L-awtoritajiet ħadu miżuri biex jerġgħu 
jħarrġuhom u biex jagħtuhom impjiegi fis-settur pubbliku. L-effett kien li kategoriji oħra ta 
nies qiegħda ħolqu kooperattivi – ta’ lwien politiċi differenti – biex jitolbu soluzzjonijiet 
simili. L-attivitajiet tagħhom iddeġeneraw u saru dejjem aktar vjolenti, simili għall-gwerilla 
urbana, uħud minnhom b’rabtiet mill-qrib mal-Camorra. B’hekk inħolqot sistema illegali ta’ 
impjiegi fittizzji mmexxija mill-kapijiet tal-kriminalità. Minn dan ir-“riżors” ġew impjegati 
madwar 2300 ruħ. Milli jidher, madwar 200 biss fil-fatt imorru għax-xogħol.2

                                               
1 A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti, Deliberazione Nru 75 tal-5 ta’ Frar 2010 
2 Gabriella Gribaudi: Il ciclo vizioso dei rifiuti campani
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L-immaniġġjar mill-Kummissarji ta’ emerġenza u n-nuqqas ta’ suċċess tagħhom biex isibu 
soluzzjonijiet għall-problemi, aggravati min-nuqqas ta’ kontrolli u ekwilibrji istituzzjonali, 
wasslu biss biex, skont għadd ta’ osservaturi, inħolqu opportunitajiet ġodda għall-kriminalità 
organizzata. Il-Camorra interveniet fejn kienu fallew il-poltiċi u l-awtoritajiet, tat 
soluzzjonijiet u, probabbilment, ippremjat lil min żamm sieket u heddet lil dawk li ssograw 
jitkellmu.

Il-konklużjonijiet tad-Delegazzjoni

Laqgħa mal-awtoritajiet nazzjonali: Task Force, Kunsill tal-Ministri (Prof Roberto Adam), 
Aġenzija tal-Protezzjoni Ċivili (Dr Nicola Dell'Acqua); Gvern tal-Campania: (Dr Raimondo 
Santacroce)

L-APĊ ppreżentat il-progressi li kienu saru mill-aħħar emerġenza u minn mindu daħlet fis-
seħħ il-Liġi 123 (14 ta’ Lulju 2008), meta ġiet imsejħa biex issolvi l-kriżi akuta. Il-mandat 
tagħha kien li l-iskart jisparixxi mit-toroq ta’ Napli u li r-responsabilità għall-immaniġġjar tal-
iskart terġa’ tingħata lir-reġjun sal-aħħar tal-2009. Għaldaqstant l-Aġenzija qieset il-missjoni 
tagħha bħala waħda fuq żmien qasir u tqis li din ġiet imwettqa ladarba:
a) L-inċineratur f’Acerra huwa operazzjonali u jissupplixxi elettriku lill-grid u jiġġenera dħul 

ta’ € 8000 kuljum1, u li kull fjuwil derivat mill-iskart li ttieħed Acerra mill-2010 ġie ttrattat 
minn qabel u għaldaqstant ma huwiex ta’ periklu għall-ambjent, kif turi d-data tal-kejl 
ċertifikat. L-APĊ tistma li fil-ġejjieni qarib se jkun hemm ħtieġa ta’ żewġ inċineraturi 
oħra.

b) Ħamsa mill-10 landfills li kienu oriġinarjament pjanati ġew stabbiliti fuq siti li qabel kienu 
kkontaminati, tnaddfu sabiex jiġu konformi mal-liġi, u issa qed jitħaddmu. Inkiseb il-
permess għal żewġ landfills oħra. Ir-reġjun qed jieħu r-responsabilità bi tliet snin ta’ 
awtonomija f’termini tal-kapaċità tal-landfill.

c) Il-muniċipalitajiet kienu offruti sistema ta’ inċentivi u sanzjonijiet sabiex jilħqu l-objettivi 
ambizzjużi għat-tnaqqis tal-kwantità tal-iskart u għat-titjib tal-perċentwali ta’ skart riċiklat. 
L-objettiv għall-iskart riċiklat kien 25% sal-aħħar tal-2009, ċifra li xi membri wrew dubju 
dwarha. Filwaqt li wieħed jirrikonoxxi li sar progress, hemm differenzi kbar bejn il-
muniċipalitajiet. Jinħtieġu aktar sforzi sabiex titnaqqas il-kwantità ta’ skart, li fil-preżent 
hija stmata li tlaħħaq l-2 200 tunnellta kuljum.

d) Ġie rrappuratat ukoll l-arrest ta’ 1 000 ruħ għar-rimi illegali ta’ skart.

Il-membri għamlu mistoqsijiet lir-rappreżentanti dwar is-sentenza tal-4 ta’ Marzu 2010 tal-
Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, dwar l-enfasi qawwija fuq l-użu tal-landfills u dwar il-kwistjoni 
ta’ kif wieħed jindirizza l-problemi li ntirtu mill-passat. It-tweġiba tagħhom kienet li huma 
kienu lesti li jiggarantixxu s-sikurezza u l-konformità tal-istallazzjonijiet kollha stabbiliti taħt 
ir-responsabbiltà tagħhom, iżda mhux għal dawk ta’ qabel. Id-diskussjoni wriet biċ-ċar li l-
APĊ kienet qed tħejji biex iċċedi l-kompetenza tagħha. Il-membri ex-officio rringrazzjaw lill-
APĊ talli solviet il-kriżi akuta; huma tkellmu dwar il-ħtieġa li jiżdiedu r-rati tar-riċiklaġġ, 
dwar il-problema tal-Ecobails li ntirtu u dwar il-ħtieġa li jinbnew aktar inċineraturi. 

                                               
1 Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet ħa nota tal-evidenza kontradittorja dwar din is-sentenza li ġiet ipprovduta minn 
Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa u Fibe spa. Id-dokumenti jistgħu jiġu kkonsultati fis-segretarjat
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Żjarat fil-landfills ta’ Chiaiano (NA), Terzigno (NA), Basso dell'Olmo (SA), Macchia 
Soprano (SA), Valle della Masseria, u fis-siti tal-ħażna ta’ Taverna del Ré (NA) u Fernadelle 
(CA), u fl-inċineratur ta’ Acerra (NA)

Id-delegazzjoni daħlet fis-sit tal-landfill ta’ Chiaiano mid-daħla li tiġi n-naħa l-oħra tad-daħla 
fejn kienu qed jistennewha l-petizzjonanti u r-rappreżentanti tal-istampa. Bl-iskuża li s-sit 
kien ta’ “interess strateġiku”, l-APĊ ma kellhiex l-intenzjoni li tagħti aċċess lill-petizzjonanti 
jew lill-istampa, għalkemm dan kien intalab uffiċjalment minn qabel.

Il-mexxejja tad-delegazzjoni kellha negozjati fit-tul sabiex tipprova tikseb awtorizzazzjoni. 
Eventwalment intlaħaq kompromess li tiġi approvata lista nominattiva ta’ ġurnalisti biex 
jitħallew jidħlu fis-siti skedati għal żjarat għall-jum tal-għada. Għaldaqstant iż-żjara 
f’Chiaiano seħħet mingħajr il-preżenza ta’ petizzjonanti u ġurnalisti.

Fir-rapport tagħha, il-APĊ ddeskriviet it-tindif tas-sit bejn l-aħħar tal-2008 u l-bidu tal-2009. 
Is-sit kien parzjalment kontaminat minn metalli tqal u asbestos. Skont l-APĊ, ix-xita qawwija 
li niżlet fl-aħħar xitwa għamlet il-ħidma tad-dekontaminazzjoni ferm diffiċli, iżda din il-
problema kienet megħluba.

Ispezzjoni viżwali mill-membri tad-delegazzjoni tat l-impressjoni li l-prekawzjonijiet 
meħtieġa sabiex ma jkunx hemm tnixxija għall-ilma tal-pjan kienu ttieħdu billi tqegħdet 
inforra fuq l-art tal-landfill. Il-petizzjonanti jsostnu li l-inforra tqattgħet qabel ma ntefa’ l-
iskart fuqha u għaldaqstant kien hemm ir-riskju tat-tniġġis tal-ilma ta’ ġol-blat. Kien hemm 
ukoll evidenza li l-iskart tgħatta bil-ħamrija, kif kien meħtieġ. Ovvjament huwa diffiċli li 
wieħed ikun żgur jekk dan isirx b’mod regolari jew jekk kienx biss għall-benefiċċju tal-
viżitaturi. Il-pożizzjoni tagħha f’żona protetta hija problematika.

L-APĊ sostniet li l-iskart miġjub fis-sit kien ġie ċċekkjat għal elementi tossiċi, għalkemm 
m’hemm l-ebda evidenza ta’ sistema ta’ monitoraġġ; Fid-dħul tas-sit kien hemm tagħmir ta’ 
monitoraġġ għall-iskart nukleari (l-aktar mill-isptarijiet). Fl-istess post, l-APĊ indikat li kien 
hemm żewġ vidjokameras li jimmoniterjaw id-dħul tal-iskart u li l-immaġini tagħhom huma 
trażmessi 24 siegħa kuljum fuq websajt li huwa aċċessibbli għal kulħadd.

Il-pożizzjoni tal-landfill ta’ Terzigno hija fiha nnifisha anomalija, peress li tinsab fuq il-
perimetru tal-Park Nazzjonali tal-Vessuvju – sit ta’ interess Komunitarju u Żona Speċjali ta’ 
Protezzjoni. Ir-rapport tal-APĊ jgħid li twettaq Studju tal-Impatt Ambjentali u dan ġie 
approvat mill-Ministeru tal-Ambjent. Fid-dawl tal-osservazzjonijiet magħmula matul iż-żjara, 
huwa leġittimu li wieħed jiddubita l-oġġettività u l-validità ta’ dan l-istudju.

Il-landfill li qed jopera bħalissa (SARI) huwa bbażat fuq landfill illegali preċedenti, li kienet 
tnaddfet b’mod pjuttost superfiċjali u kienet ġiet ippreparata biex tirċievi dak li lill-membri 
qalulhom li kellu jkun skart domestiku. Mill-ispezzjoni viżwali mwettqa mill-membri tad-
delegazzjoni – li kienet akkumpanjata mis-Sindku tar-raħal, li kien tħalla jidħol għall-ewwel 
darba, u mill-ġurnalisti – irriżulta li bosta prekawzjonijiet inkluż li l-art tiġi issiġillata 
b’inforra impermeabbli, li saffi tal-iskart jitgħattew regolarment bil-ħamrija, u li jkun hemm 
kontroll għall-iskart nukleari fid-daħla – kienu qed jitttieħdu. Għal darb’oħra l-petizzjonanti 
sostnew li l-inforra mhix konformi mar-regoli, u li kien hemm ir-riskju tat-tniġġis tal-ilma ta’ 
ġol-blat. Fost l-iskart viżibbli, il-mexxej tad-delegazzjoni mill-ewwel lemaħ tajer u tank għal-
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likwidi tossiċi, sinjal li l-iskart ma kienx ġie separat kif suppost qabel ma ġie ddepożitat fil-
landfill. Għalkemm ma kienx possibbli li jaraw il-permess li huma talbu, il-membri ngħataw 
aċċess għal skaner għal materjal radjuattiv fid-daħla tas-sit.

Il-liġi tipprevedi li maġenb din il-landfill tinfetaħ it-tieni waħda (Vitiello), ukoll ġewwa l-Park 
Nazzjonali – li l-petizzjonanti qed jopponu bil-qawwa. Il-membri tad-delegazzjoni setgħu 
jaslu fiż-żona msemmija bil-mixi, akkumpanjati min-nies lokali u minn petizzjonanti u bi 
skorta militari mis-sit SARI, u setgħu wkoll jaraw il-barriera miftuħa li m’għadhiex tintuża u 
li issa ġiet deżinjata bħala landfill. Anke meta wieħed iqis li hija prattika frekwenti li barrieri 
jinqalbu f’landfills, dan is-sit partikolari fil-konfini ta’ żona magħżula bħala żona ta’ 
protezzjoni tan-natura ta’ prestiġju internazzjonali konsiderevoli u ta’ sbuħija naturali tidher 
għal kollox mhix xierqa, u huwa l-każ li jiġu kkunsidrati bir-reqqa alternattivi oħra. Minn 
meta waslet lura, id-delegazzjoni ngħatat ċertezza li mhux se tiġi stabbilita l-landfill ta’ 
Vitiello.

Kull waħda mit-tliet landfills li d-delegazzjoni żaret fil-provinċja ta’ Salerno, landfills 
magħluqa f’Basso dell’Olmo, u f’Macchia Soprano u sit għal landfill proġettata f’Valle 
della Masseria, tinsab f'żona li taqa’ taħt il-Direttiva 92/43/KEE dwar il-Ħabitats, kif ukoll 
taħt liġi Taljana tal-2003 li tikklassifika bħala żona ta’ art mistagħdra ta’ interess nazzjonali. 
It-tliet siti jinsabu fuq art li tiżżerżaq għal ġox-xmara Sele. Ir-riskju tat-tniġġis tal-ilma 
minħabba l-wied tal-ilma tax-xita u tnixxija mill-blat li jilħaq ix-xmara kien evidenti u xieraq 
li jiġu stabbiliti kontrolli u miżuri stretti biex jiġi evitat li dan iseħħ.

Il-landfill ta’ Basso dell’Olmo, fil-muniċipalità ta’ Campagna, ingħalqet minħabba li mtliet. 
Din il-landfill għandha tmexxija privata u tinsab immedjatament fuq żona tal-ilma tal-pjan. Is-
Sindku ta’ Campagna, Biagio Luongo, li, fit-22 ta’ Diċembru 2009 kien ġie ssentenzjat mill-
qorti talli rreżista l-istabbiliment ta’ din il-landfill maħsuba għal skart domestiku organiku u 
skart niexef li ma jinħaraqx, akkumpanja lid-delegazzjoni waqt iż-żjara tagħha. L-estrazzjoni 
tal-bijogass minn din il-landfill għadha għaddejja.

Il-landfill ta’ Macchia Soprano, fil-muniċipalità ta’ Serre, li d-delegazzjoni żaret flimkien ma’ 
Palmiro Cornetta, sindku ta’ Serre, hija wkoll magħluqa minħabba li mtliet u l-ħsieb hu li 
tibda l-estrazzjoni tal-gass minnha. Hija tinsab fuq art wieqfa ħafna b’riskju akbar li r-residwi 
jiskolaw mal-ilma tax-xita lejn ix-xmara.

Il-petizzjonanti qed jissuġġerixxu li jinbnew barrieri ta’ konteniment aktar fil-baxx miż-żewġ 
landfills, biex jiġi żgurat li jitħarsu r-riservi tal-ilma fuq żmien fit-tul.  Din il-proposta tidher 
sensibbli u ta’ importanza kbira.

Is-sit ta’ Valle della Masseria huwa mniżżel fir-regolament bħala żona maħsuba għall-ħolqien 
ta’ landfill f’każ ta’ stat ta’ emerġenza. Dan jidher assurd jekk jitqies il-pajsaġġ idilliku li 
tinsab fih. Aktar tard id-delegazzjoni rċeviet garanzija li l-provinċja ta’ Salerno kienet 
applikat biex dan is-sit jitħassar mill-att legali.

Id-delegazzjoni osservat minn barra żewġ siti fejn kienu maħżuna l-Ecobails. Is-sit f’Taverna 
del Ré jkopri erja ta’ 2 km2  sa għoli ta’ madwar 5 metri taħt inċirata bil-qatran – dehra 
impressjonanti u imponenti. Parti mis-sit tinsab taħt sekwestru mill-maġistratura fil-kuntest 
ta’ kawża ċivili kontra l-operatur privat li jħaddimha. Fiċ-ċirkostanzi kien diffiċli għall-
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membri li jaraw evidenza ċara ta’ tniġġis jew li jaċċertaw jekk il-materjal kienx fih sustanzi 
tossiċi jew jekk kienx adatt għall-inċinerazzjoni. Madankollu, id-daqs notevoli tal-erja koperta 
hija xhieda drammatika tad-daqs tal-problema tal-ammont akkumulat ta’ skart  li qed jistenna 
li jiġi eliminat. Il-petizzjonanti qed isostnu li hemm tniġġis tal-ilma u tal-arja u impatt 
notevoli fuq l-istatistika tas-saħħa, b’żieda fir-rata tal-imwiet minħabba l-kanser u minħabba 
mard ieħor. Billi d-delegazzjoni ma setgħetx tidħol fis-siti, hija ma setgħetx tara x’kien fihom 
verament l-Ecobails.

It-tieni sit tal-ħażna tal-Ecobails f’Ferandelle huwa mmexxi mill-APĊ. Skont ir-rapport 
tagħha fih jinstabu tliet tipi ta’ skart; mhux magħżul, organiku u fjuwil derivat mill-iskart. Is-
sit kien jidher mhux strutturat, ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ attività ta’ separazzjoni, u 
istallazzjoni għall-iskart organiku kienet tidher mhux użata. Total ta’ 502 000 tunnellata ta’ 
skart għandu jitqiegħed fil-landfill ta’ Tammaro. 

Id-delegazzjoni żaret l-inċineratur li jaħraq l-iskart f’Acerra.  L-impjant inbena mid-ditta 
Partenope Ambiente, sħubija pubblika-privata li tinkludi l-muniċipalitajiet ta’ Brescia u ta’ 
Milan, li bnew impjanti simili. Huma ġew ippremjati għall-eċċellenza mill-Columbia 
University fl-2006. Il-membri kienu mgħarrfa li ma kien jinħtieġ l-ebda studju tal-impatt 
ambjentali skont it-termini tal-leġiżlazzjoni tal-istat ta’ emerġenza.1

Id-direttur, Antonio Buonomo, akkumpanjat ukoll mis-sindku ta’ Acerra, Tommasso 
Esposito, iggwidaw lid-delegazzjoni fl-impjant li beda jaħdem fl-1 ta’ Marzu 2010, u b’hekk 
il-perjodu ta’ evalwazzjoni kien qasir ħafna. L-inċineratur jinsab f’sit li qabel kien kontaminat 
u li issa ġie rriabilitat, prattika li d-delegazzjoni għarfet li kienet koerenti mal-prattika fi Stati 
Membri oħra. L-operaturi jsostnu li l-provvista ta’ Ecobails mill-impjant ta’ separazzjoni ta’ 
Caivano hija ta’ kwalità ogħla mill-fjuwil użat f’Brescia. Il-petizzjonanti allegaw li kien qed 
jintuża skart mhux magħżul u li dan kien qed jikkaġuna problemi tekniċi, affermazzjoni li ġiet 
miċħuda mill-operaturi. Sfortunatament il-membri ma setgħux jikkonfermaw jew jiċħdu dawn 
l-allegazzjonijiet. Id-delegazzjoni osservat iż-żona ewlenija ta’ konteniment, fejn tunnellati ta’ 
skart sfuż, li kien jidher domestiku, jintrefgħu minn krejn u jitqiegħdu fl-inċineratur. 

Fir-rigward tal-emissjonijiet, id-delegazzjoni ġiet mgħarrfa li dawn kienu mmoniterjati 
kontinwament fiż-żewġ ċmieni, li r-riżultati tagħhom huma disponibbli għall-pubbliku 
ġenerali fil-websajt tal-impjant. Il-valuri mkejla s’issa kienu fil-limiti kollha ta’ sikurezza. Il-
petizzjonanti jsostnu li l-valuri tal-partikoli fini (PM10) huma ogħla mil-limiti skont il-liġi, 
għalkemm m’hemm l-ebda evidenza li l-emissjonijiet mill-inċineratur jistgħu jkunu fattur 
kontributorju. Kwistjoni oħra importanti pendenti tirrigwarda kif l-irmied mill-inċineratur se 
jiġu eliminati; l-awtoritajiet tal-impjant qalu li kienu qed jesportawhom lejn sit speċjali fil-
Ġermanja filwaqt li oħrajn qalu li dawn kienu qed jiġu ddepożitati fil-landfill ta’ 
Terzigno/SARI. Il-membri ma kinux preżenti għall-inċinerazzjoni tal-Ecobails u ma rċevewx 
informazzjoni preċiża dwar il-kontenut tal-Ecobails.

Id-delegazzjoni enfasizzat li l-użu ta’ inċineraturi m'għandux jitqies bħala soluzzjoni fit-tul 
għall-rimi tal-iskart, iżda bħala parti minn ċiklu ta’ immaniġġjar integrat tal-iskart, fejn 

                                               
1 Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet ħa nota tal-evidenza kontradittorja dwar dan il-paragrafu li ġiet ipprovduta minn 
Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa u Fibe spa. Id-dokumenti jistgħu jiġu kkonsultati fis-segretarjat
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inċinerazzjoni għandha dejjem tonqos filwaqt li t-tnaqqis u r-riċiklaġġ tal-iskart jiġu 
prijoritizzati.

Laqgħa mal-petizzjonanti

Bejn wieħed u ieħor 60 petizzjonant u membri tal-istampa nġabru biex jiltaqgħu mad-
delegazzjoni fit-tmiem tal-ewwel ġurnata. Forsi l-iktar karatteristika impressjonanti tal-
interventi mill-petizzjonanti kien is-sens ta’ frustrazzjoni tagħhom, tal-kollass totali fil-
komunikazzjonijiet bejn iċ-ċittadini u l-awtoritajiet, u ta’ defiċit ta’ demokrazija. Huma 
tkellmu dwar ir-riskji idroloġiċi u ġeoloġiċi relatati mal-siti fejn il-landfills huma stabbiliti 
(Chiaiano), dwar il-vjolazzjoni tal-parks nazzjonali (Terzigno, Serre), dwar il-vjolenza fiżika 
u psikoloġika li ġarrbu mill-armata (is-Sindku ta’ Marano), dwar il-livelli għolja ta’ tniġġis u 
perikoli għas-saħħa, ikkonfermati mill-istatistika, dwar l-inkapaċità jew in-nuqqas ta’ rieda 
min-naħa tal-livelli kollha tal-istituzzjonijiet Taljani li jfittxu soluzzjoni fit-tul, jew li jagħtu 
widen għal proposti alternattivi ppreżentati mill-ċittadini. 

Laqgħa mal-esperti

Il-president tal-provinċja ta’ Benevento, Aniello Cimitile, ospita laqgħa ma’ ġeologi, 
ambjentalisti, esperti tas-saħħa u soċjologi f’Benevento, li tat lid-delegazzjoni l-opportunità li 
tisma’ l-evidenza xjentifika:
Il-ġeologi tkellmu dwar ir-riskji sismiċi u idroġeoloġiċi. B’mod partikulari, huwa meqjus li, 
f’każ ta’ attività sismika, x’aktarx ikun hemm riskji serji fil-landfills ta’ Terzigno, filwaqt li 
jkun hemm ċans kbir li dawn inixxu xi sustanzi, b’konsegwenzi li jistgħu jkunu serji għall-
komunitajiet u għan-nixxigħat tal-ilma fil-wied taħt il-landfill.
L-esperti tas-saħħa tkellmu dwar data li turi żieda fiċ-ċifri tal-imwiet, għalkemm jidher li kien 
hemm dubji dwar il-validità xjentifika tad-data.
L-ambjentalisti tkellmu dwar il-qagħda ġenerali. Wieħed minnhom tkellem dwar il-fluss ta’ 
skart tossiku lejn il-Campania, li eventwalment jiġi eliminat b’mod illegali u bla kontroll. 
Ieħor tkellem dwar il-ħtieġa ta’ edukazzjoni ċivika u tnaqqis fil-volum tal-iskart.
Is-soċjologa tkellmet dwar ir-riċerka tagħha dwar id-demokrazija parteċipatorja, li 
kkonkludiet li kien hemm nuqqasijiet gravi.

Laqgħa mal-awtoritajiet provinċjali

Il-presidenti tal-ħames provinċji li jiffurmaw ir-reġjun tal-Campania spjegaw il-pjanijiet 
tagħhom, ġaladarba issa reġgħu ngħataw ir-responsabilità għall-immaniġġjar tal-iskart.

Napli, rappreżentata minn Giuseppe Caliendo. Ġiet ikkuntrattata impriża provinċjali għal-
immaniġġjar kollu tal-iskart fil-provinċja ta’ Napli. Ġiet introdotta sistema ta’ inċentivi u 
sanzjonijiet bil-għan li timpenja lill-muniċipalitajiet u liċ-ċittadini fi sforz biex inaqqsu l-
volum tal-iskart u jżidu r-riċiklaġġ tiegħu. Kien hemm differenzi sinifikanti bejn il-
muniċipalitajiet, u dan kien rifless fil-prezz għal kull tunnellata ta’ skart (€60-
€102/tunnellata). L-isforzi kienu kkonċentrati ferm fuq dan l-aspett u jeħtieġ li jingħata 
messaġġ b’saħħtu liċ-ċittadini. Aktar ’l isfel fil-katina, jeħtieġ li jinħolqu impjanti għall-iskart 
organiku u għat-trattament tal-ħġieġ, metal, plastic u karti. Jeħtieġ li Napli żżid il-kapaċità li 
tittratta l-iskart tagħha minflok li tesportah fi provinċji oħra jew barra l-pajjiż. L-awtoritajiet 
kienu lesti li jikkoordinaw l-isforzi mal-pjan reġjonali fil-limiti tar-riżorsi disponibbli.



DT\830539MT.doc 13/18 PE442.870v04-00

MT

Benevento, rappreżentata mill-president tal-provinċja, Aniello Cimitile. Matul l-emerġenza, 
Benevento ġiet ripetutament imsejħa biex tgħin lil provinċji oħra, partikolarment lil Napli. 
Taħt it-tmexxija ta’ emerġenza tal-Kummissarji nfetħu għadd ta’ miżbliet u siti ta’ ħażna 
temporanja għall-Ecobails f’żoni fraġli mil-lat idroloġiku mingħajr ebda konsultazzjoni mal-
popolazzjoni jew mal-awtoritajiet, li, f’ċirkustanzi normali, ma kinux jgħaddu minn dan l-
iskrutinju. Il-provinċja kienet ikkummissjonat studju minn esperti bil-għan li tispjega l-
istrateġija tagħha ta’ ġestjoni tal-iskart għall-perjodu 2010-2012. L-enfasi huwa kollu kemm 
hu fuq it-tnaqqis tal-iskart u fuq ir-riċiklaġġ, li għandu jiżdied għal 75%, segwit minn 
ipproċessar adegwat tal-materjali, inklużi materjali mhux riċiklabbli. Skont il-president, 
jinħtieġ ukoll inċineratur ieħor.
Caserta, rappreżentata mill-president tal-provinċja, Domenico Zinzi. Bħala l-ġara immedjata 
u ifqar ta’ Napli, li fil-fatt tirċievi ħafna mill-iskart ta’ Napli barra li trid tieħu ħsieb tal-iskart 
tagħha stess, l-amministrazzjoni l-ġdida ħassitha mgħobbija wisq mill-isfida li tittratta l-
akkumulazzjoni kbira ta’ skart mill-passat, waqt li fl-istess ħin tibni ċiklu integrat tal-
immaniġġjar tal-iskart. B'mod partikolari l-amministrazzjoni l-ġdida hija konxja b’dispjaċir li 
m’hemmx fondi biex timplimenta l-pjanijiet. Il-president wissa li jekk fi żmien sentejn ma 
jinkisbu ebda riżultati, hemm riskju serju ta’ emerġenza oħra.
Avellino, rappreżentata mill-president tal-provinċja, Cosimo Sibilia. Billi din il-provinċja hija 
ferm iżgħar, u tirrappreżenta biss 7% tal-iskart tal-Campania, is-sitwazzjoni kienet anqas 
kritika minn bnadi oħra. Fit-territorju tagħha hemm żewġ landfills; dik ta’ Ariano Irpino, li 
tinsab magħluqa u qed tistenna li titnaddaf, u dik ta’ Savignano Irpino, li hija ppjanata li 
tibqa’ topera għal tliet snin oħra qabel ma tagħlaq. Ir-rata ta’ riċklaġġ laħqet il-31% 
f’Avellino. L-awtoritajiet jinsabu jistennew il-pjan reġjonali għall-iskart industrijali u speċjali.
Salerno, rappreżentata mid-delegat għall-ambjent, Giovanni Romano. Huwa jqis li l-
problema ewlenija hija l-kwantità ta’ skart prodott u jsostni li l-industrija tal-ippakkjar 
għandha terfa’ r-responsabilità tagħha. Il-landfill li kienet ippjanata f’Valle della Masseria 
mhix se titwettaq u qed tintalab bidla għal-liġi. Kien ipprogrammat li jinbena inċineratur 
f’Salerno. Meta wieħed iħares lura, jista’ jqis li l-ftuħ tal-landfill ta’ Macchia Soprano kien 
żball. Intalbet għajnuna finanzjarja għat-tindif tal-landfills ta’ Macchia Soprano u ta’ Basso 
dell’Olmo. Huwa għaraf li t-tħassib tal-petizzjonanti kien raġonevoli, għalkemm dan ma kien 
konfermat minn ebda evidenza ta’ riskju. Bħall-provinċji l-oħra kollha, il-fondi għall-
implimentazzjoni ta’ pjanijiet ambizzjużi kienu meqjusa bħala ostaklu serju. Il-
muniċipalitajiet intlaqtu ħażin mill-kriżi finanzjarja. Bħall-kollegi tiegħu, huwa jibża’ li jekk 
ma jseħħux riżultati konkreti, jista’ jkun hemm emerġenza ġdida fi ftit snin. Intalab 
finanzjament mill-gvern ċentrali.

Ir-rappreżentanti provinċjali kollha appellaw lid-delegazzjoni biex jingħatawlhom il-mezzi u 
r-riżorsi biex jitbiegħdu minn immaniġġjar ta’ kriżi lejn sistema ta’ immaniġġjar sostenibbli 
tal-iskart.  

L-ARPAC, l-aġenzija ta’ ħarsien tal-ambjent għall-Campania, tat rendikont tal-attività tagħha 
ta’ monitoraġġ tal-kwalità tal-arja u tal-ilma fil-viċinanza tas-siti tal-immaniġġjar tal-iskart. 
Twettqu 35 kontroll fil-provinċja ta’ Salerno. B’mod ġenerali, l-ammonti mkejla ma qabżux 
livelli koerenti mal-livelli ġenerali, partikolarment fir-rigward ta’ PM10 – li huma ta’ tħassib 
partikolari għall-petizzjonanti – fiż-żona ta’ Napli.

Laqgħa mal-president tar-reġjun ta’ Campania, Stefano Caldoro
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Il-president kien ħa l-kariga biss ftit ġimgħat qabel u kien għadu ma fformax il-gvern tiegħu. 
Huwa ssuġġerixxa li tiġi ppjanata laqgħa oħra mal-ministru għall-ambjent, meta dan jinħatar. 
Huwa afferma li l-kwistjoni tal-immaniġġjar tal-iskart kienet fil-quċċata tal-lista ta’ 
prijoritajiet tiegħu u li kien biħsiebu jikkollabora mill-qrib mal-istituzzjonijiet tal-UE u l-
mudelli ta’ prattika tajba biex jiżviluppa u jimmodernizza programm integrat ta’ mmaniġġjar 
tal-iskart. Huwa rrikonoxxa li skart tossiku kien spiċċa fil-landfills, kwistjoni li kien jeħtieġ li 
tiġi indirizzata mingħajr dewmien. Fuq kollox, innota li kien jinħtieġ sforz serju biex jinbnew 
mill-ġdid id-djalogu u l-fiduċja bejn iċ-ċittadini u l-gvern. Huwa xtaq li jittrażmetti messaġġ 
ta’ spirtu ta’ kooperazzjoni.

Sommarju tal-konklużjonijiet u tar-rakkomandazzjonijiet: mill-immaniġġjar tal-kriżi 
għall-immaniġġjar tal-iskart.

L-isfond u r-raġunijiet għall-kriżi tal-iskart fil-Campania huma estremament kumplessi, kif 
juru partijiet minn dan ir-rapport. Biżżejjed wieħed jgħid li gvernijiet nazzjonali suċċessivi ta’ 
lwien politiċi differenti u d-diversi kummissarji ma rnexxilhomx isolvu din il-problema 
b’għeruq fondi, li tolqot is-saħħa u l-benesseri ta’ mijiet ta’ komunitajiet lokali, minkejja li 
ntefqu ammonti konsiderevoli ta’ fondi pubbliċi. Fuq dan il-punt ikun inutli li jingħata t-tort li 
xi ħadd; huwa importanti li wieħed iħares ’l quddiem, filwaqt li jittieħdu lezzjonijiet 
importanti mill-falliment tal-politiki tal-passat. Bi gvern reġjonali ġdid li ħa postu fil-
Campania, u bl-emerġenza li ntemmet formalment u bid-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja, issa hemm l-opportunità li jinġiebu flimkien il-partijiet kollha interessati sabiex 
jinstabu soluzzjonijiet li jwittu t-triq għal ċiklu integrat ta’ mmaniġġjar tal-iskart li jkun 
konformi għall-aħħar mar-regoli. 

L-APĊ wettqet prattikament il-missjoni tagħha u naqqset il-pressjoni, billi tat lill-awtoritajiet 
reġjonali madwar tliet snin ta’ awtonomija f'termini ta’ kapaċità tal-landfills u inċineratur 
wieħed li jaħdem. Uħud mill-deċiżjonijiet meħuda matul is-superviżjoni tagħha, l-aktar fir-
rigward tal-pożizzjoni tal-landfills, ittieħdu b’għaġla, mingħajr il-konsultazzjoni xierqa u spiss 
fuq parir ħażin. Dan kollu ħalla l-konsegwenzi. Ħalli niftiehmu, il-kriżi tal-iskart fil-
Campania għadha ma spiċċatx; minflok hija tinsab rieqda, u hemm riskju għoli li din tista 
tfaqqa’ għal darb'oħra. Barra minn hekk, ħafna landfills jinsabu f'idejn il-privat u l-awtoritajiet 
jidhru li ftit li xejn għandhom kontroll jew għarfien fuq dak li jseħħ fihom u dwar kif dawn 
jitmexxew.

Iċ-ċiklu tal-iskart preżenti jiddependi ħafna fuq il-landfills u fuq l-inċinerazzjoni. Filwaqt li 
kemm il-landfills kif ukoll l-inċineraturi tal-iskart (biex ma nsemmux l-impjanti tal-
metanizzazzjoni) jintużaw fi bnadi oħra fl-UE, dawn m'għandhomx jitqiesu bħala s-soluzzjoni 
għall-immaniġġjar tal-iskart. Dawn huma, jew għandhom ikunu, parti integrata ta’ programm 
koordinat u effettiv tal-immaniġġjar tal-iskart. Jinħtieġ sforz b’ħafna aktar saħħa biex 
jitnaqqas il-volum tal-iskart u biex il-bilanċ jinqaleb lejn il-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-iskart, 
l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ, billi tiġi pprovduta l-infrastruttura adegwata. Għandha tingħata 
aktar enfasi fuq l-irkupru tal-iskart organiku speċjalment f'dan ir-reġjun prevalentament 
agrikolu - element li jidher li s’issa ftit rċieva attenzjoni. 
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Huwa ta’ importanza kbira għall-awtoritajiet li jerġgħu jistabbilixxu djalogu maċ-ċittadini 
billi juri trasparenza u ftuħ u b'hekk jinvolvu aktar lill-popolazzjoni. Bl-istess mod il-
popolazzjoni jeħtieġ li tikkoopera mal-awtoritajiet billi turi responsabilità ċivika u imġiba fid-
drawwiet ta’ kuljum tagħha fir-rigward tal-iskart billi tagħmel sforzi biex tiġġenera anqas 
skart u biex tiddisponi minnu b’mod xieraq. 

Abbażi tal-osservazzjonijiet tal-membri, huwa ċar li għadd ta’ deċiżjonijiet importanti u 
urġenti huma meħtieġa li, fl-istess ħin, ikunu jikkostitwixxu sinjali importanti ta’ bidla fl-
approċċ.

1. Il-landfill f’Terzigno tinsab f’Park Nazzjonali kif ukoll f’sit tal-Wirt Dinji tal-
UNESCO. Din il-landfill bħalissa ma tissodisfax il-ħtiġiet tad-Direttiva dwar il-
Landfills, b'mod partikolari l-Artikolu 11 dwar il-proċeduri tal-aċċettazzjoni ta’ skart, 
u lanqas tad-Direttiva dwar il-Ħabitats. Għalkemm l-infrastruttura tas-sit ġie 
żviluppata reċentament, hemm għadd ta’ nuqqasijiet serji u evidenti li jinkludu fatturi 
ġeoloġiċi. It-theddida imminenti tal-espansjoni tas-sit SARI attwali u l-ftuħ tat-tieni sit 
ippjanat f’Vitiello fil-perimetru tal-park nazzjonali mhumiex aċċettabbli f'dawn iċ-
ċirkustanzi u jeħtieġ li jiġu identifikati b’urġenza alternattivi xierqa li jissodisfaw il-
kriterji tar-regolamenti tal-UE.1

2. Il-kwantitajiet enormi ta’ Ecobails akkumulati f’siti tal-ħażna, speċjalment fuq is-sit 
ta’ Taverna del Ré, għandhom jitneħħew u jiġu eliminati bi prijorità meta l-kontenut 
tagħhom ikun ġiet evalwat sewwa. F’dan il-punt l-inċinerazzjoni huwa l-uniku mezz 
prattiku u jeħtieġ li ż-żona tiġi riabilitata kif jixraq.

3. Ir-rimi illegali u fil-miftuħ ta’ skart imħallat u mhux identifikat, kif rat id-delegazzjoni 
waqt il-missjoni tagħha ħdejn is-sit ta’ Ferandelle, jirrikjedi attenzjoni urġenti u 
għandu jkun suġġett għal kontrolli stretti tal-immaniġġjar. Għandha tingħata 
spjegazzjoni għan-nuqqas ta’ użu tas-sit ippjanat biex jilqa’ l-iskart organiku u, jekk 
tissodisfa l-kriterji stabbiliti mid-Direttiva dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart, dan għandu 
jibda jitħaddem.

Rakkomandazzjonijiet:

Pjan integrat għall-immaniġġjar tal-iskart: Il-“Linji gwida għall-immaniġġjar tal-iskart urban 
2010-2013” għandhom jiġu trasformati f’pjan konkret u ddettaljat ta’ azzjoni fuq żmien 
kemm qasir kif ukoll fit-tul sabiex jiġu sodisfati, b’mod partikolari, l-artikoli 4 u 5 tad-
Direttiva 2006/12/KE. Il-pjan għandu jinkludi punti ta’ referenza biex jitkejjel il-progress u 
jiġu ppreċiżati b'mod ċar ir-responsabbiltajiet għall-implimentazzjoni u r-riżorsi allokati. 
Jinħtieġ ukoll li tidħol fis-seħħ sistema kwalitattiva u trasparenti għall-ġbir tad-data. Id-
deċiżjoni tal-qorti tal-4 ta’ Marzu, 2010 għandha tiġi indirizzata b’dan il-mod. Barra minn 
hekk, l-approvazzjoni mid-DĠ Ambjent ta’ dan il-pjan ta’ azzjoni hija waħda mill-
kundizzjonijiet biex jinħelsu l-€135 miljun f’fondi bblukkati mill-Kummissjoni Ewropea. Il-

                                               
1 Id-Direttiva dwar il-Landfills 1999/31/KE, fl-Anness I, tesiġi mill-awtoritajiet li jqisu l-kundizzjonijiet 
ġeoloġiċi u idroġeoloġiċi fiż-żona, kif ukoll kriterji oħrajn li jinkludu r-riskji ta’ żerżieq tal-art, l-eżistenza ta’ 
żona ta’ prtotezzjoni naturali, eċċ.  
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pjan ta’ immaniġġjar tal-iskart għandu jinkludi t-tindif ta’ żoni mniġġsa kif ukoll il-provvista 
ta’ taħriġ, tagħrif, u faċilitajiet ta’ appoġġ lill-awtoritajiet lokali u lill-operaturi. Hija għandha 
tkun kompatibbli u komplementari ma’ strateġija nazzjonali għall-iskart, (obbligu tal-artikolu 
5 tad-Direttiva tal-Landfills) u reġjuni oħra għandhom ikunu lesti li jadattaw il-pjanijiet 
tagħhom għall-immaniġġjar tal-iskart biex jakkomodaw il-ħtiġijiet urġenti tal-Campania. Għal 
żmien twil wisq, il-Campania kienet riċevitur nett ta’ skart industrijali u domestiku minn 
reġjuni oħra, u ma kinitx ippreparata biex timmaniġġjah; dan kien fattur aggravanti waqt il-
kriżi tal-iskart.

Leġittimità demokratika: Skont id-Direttiva 2003/35/KE, b’mod partikolari l-artikolu 2 “Il-
parteċipazzjoni tal-pubbliku fejn jirrigwarda l-pjani u l-programmi”, id-djalogu bejn iċ-
ċittadini u l-awtoritajiet u bejn il-livelli differenti ta’ gvern għandhom jinbnew mill-ġdid. Iċ-
ċittadini għandhom jiddaħħlu u jkunu mismugħa, u l-fiduċja għandha tiġi stabbilita mill-ġdid. 
Is-sorveljanza militari hija kontroproduċenti għat-trasparenza jew għal kwalunkwe 
perċezzjoni raġonevoli tan-normalità. Madankollu, il-preżenza tal-forzi armati hija bbażata 
fuq deċiżjoni politika, u d-delegazzjoni esperjenzat koperazzjoni tajba ħafna min-naħa tal-
persunal militari. Skont il-Konvenzjoni ta’ Aarhus iċ-ċittadini għandhom id-dritt li jkunu 
mgħarrfa dwar il-qagħda fit-territorju tagħhom stess. Huwa d-dmir tal-awtoritajiet li jipprovdu 
informazzjoni u li jimmotivaw liċ-ċittadin biex jiżviluppaw attitudni u mġiba responsabbli. L-
abolizzjoni formali tat-tmexxija ta’ emerġenza mill-Kummissarju għandha tiġi implimentata 
bis-sħiħ; hija tikkostitwixxi kriterju essenzjali sabiex jinħelsu l-fondi bblukkati tal-Komunità.

Riżorsi: Għandu jiġi allokat baġit xieraq mill-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali Taljani, li 
għandu jipprevedi l-finanzjament taċ-ċiklu, struttura u l-operat tal-iskart kollu. L-infrastruttura 
meħtieġa hija kbira u tiswa’ l-flus; tinkludi impjanti ta’ riċiklaġġ u netwerk adegwat ta’ siti 
għall-iskart għaċ-ċittadini li fihom huma jieħdu l-iskart barra dak li jinġabar minn wara l-bieb, 
u apparti l-impjanti diġà eżistenti għas-separazzjoni tal-iskart fi skart għall-fjuwil u f’residwi 
organiċi. Jinħtieġ pjan direzzjonali preċiż, li jispjega l-kundizzjonijiet u li jinkorpora 
kalendarju għall-UE biex mill-ġdid tipprovdi l-appoġġ finanzjarju tagħha. Madankollu, il-
fondi sospiżi għandhom jintużaw biex jgħinu jagħtu bidu lill-proċess ta’ twettiq, dment li l-
Italja tkun tista’ turi sforz u ambizzjoni reali biex tikkonforma mal-liġi tal-UE. Il-fondi sospiżi 
mill-Kummissjoni jammontaw għal €135 miljun għall-perjodu ta’ finanzjament 2007-2013 u 
€10.5 miljuni oħra mill-perjodu ta’ finanzjament 2000-2006, soġġetti għall-proċedura ta’ ksur 
li fuqha ħadet deċiżjoni l-Qorti tal-Ġustizzja fl-4 ta’ Marzu 2010. 

Implimentazzjoni: L-implimentazzjoni tal-pjan ta’ ġestjoni tal-iskart u r-rispett għall-ġerarkija 
taċ-ċiklu tal-iskart huma elementi essenzjali. Għandha tingħata prijorità lill-prevenzjoni u t-
tnaqqis tal-iskart, lill-użu mill-ġdid u lir-riċiklaġġ u lill-organizzazzjoni tal-ġbir ta’ skart 
separat, skont l-Artikolu 3 (l-aktar il-punt b(i)) tad-Direttiva 2006/12/KE. Is-sistema biex tiġi 
ppremjata l-imġiba tajba u li tippenalizza n-nuqqas ta’ konformità għandha tissaħħaħ u 
għandhom jittieħdu miżuri biex jipprevjenu li l-iskart jintrema barra miċ-ċiklu uffiċjali u
organizzat. Diversi petizzjonanti spjegaw li fil-każijiet ta ġbir separat tal-iskart, wara l-ġbir l-
iskart jintefa’ fl-istess landfill. Dan huwa totalment inaċċettabbli u jrid jintemm 
immedjatament.  Barra minn hekk, fil-mument jiswa’ ħafna anqas flus lill-muniċipalitajiet u 
lill-provinċji li jibgħatu l-iskart fil-landfills (€ 90/tunnellata) milli li jisseparawh 
(€200/tunnellata). Il-gvern reġjonali għandu jikkunsidra li jadotta approċċ ta’ tolleranza żero 
sabiex b’mod deċiżiv jinqata’ mill-passat u biex jibni organizzazzjoni li tikkorrispondi għall-
livelli ta’ ambizzjoni tal-pjan. L-immaniġġjar tal-iskart ma jikkonċernax biss il-ġbir ta’ skart 
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iżda wkoll il-politiki li jwasslu għat-tnaqqis tiegħu. Mill-aktar fis għandu jinħoloq djalogu 
strutturali mal-industriji tal-ippakkjar kif ukoll tad-distribuzzjoni, u mal-ħwienet tal-prodotti u 
tal-konsum, li għandu jkun parti integrali tal-pjan. 

L-akkumulazzjoni mill-passat: L-inċineratur f’Acerra nbena mingħajr ma ċ-ċittadini jew il-
komunitajiet lokali kellhom aċċess għal informazzjoni dwar jekk ir-regoli eżistenti dwar l-
istudji tal-impatt ambjentali kinux ġew rispettati. Għad hemm dubji serji dwar il-karatteristiċi 
tal-iskart li jinħaraq u dwar ir-residwi ta’ sustanzi tossiċi prodotti li jista’ jkun hemm u li 
jibqgħu fl-art f’forma ta’ irmied jew ħama likwida.1 Fil-pjan tal-immaniġġjar tal-iskart, 
għandha tiġi indirizzata l-eliminazzjoni tal-Ecobails immummifikati b’teknoloġija xierqa. 
Għandhom jintużaw biss is-siti tal-landfills uffiċjalment akkreditati, li huma kumpatibbli 
mad-Direttiva tal-Landfills tal-UE. Il-pożizzjoni tagħhom għandha tiġi indikata b’mod ċar; Is-
siti l-oħra għandhom gradwalment jingħalqu u jiġu ddikjarati illegali. Bħala deterrent, il-
penali għar-rimi mhux ikkontrollat ta’ skart għandhom jiżdiedu sostanzjalment. 

Skart industrijali u speċjali: Peress li petizzjoni waħda biss kienet tikkonċerna l-immaniġġjar 
tal-iskart industrijali, tossiku u speċjali, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet ma ffukax fuq dawn is-
suġġetti matul il-missjoni u fir-rapport tiegħu. Madankollu, l-immaniġġjar ta’ skart 
industrijali, li huwa potenzjalment aktar dannuż u tossiku mill-iskart domestiku, għandu jkun 
konformi bis-sħiħ mad-Direttiva IPPC (id-Direttiva Seveso) li bħalissa qed tiġi riveduta. L-
awtoritajiet għandhom jistabbilixxu kontroll strett fuq it-trattament ta’ dawn it-tipi speċifiċi 
ta’ skart, irrispettivament mill-oriġini tiegħu, u għandhom jiġu stabbiliti siti apposta li jkunu 
kompatibbli mad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi tal-UE. Għandha tiġi żviluppata infrastruttura 
xierqa għall-iskart industrijali, speċjali u tossiku. 

Id-disinn u l-implimentazzjoni ta’ ċiklu koerenti tal-iskart hija r-responsabbiltà tal-awtoritajiet 
Taljani. Madankollu, il-Kumitati Petizzjoni jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex 
b’attenzjoni tissorvelja u tappoġġa lill-Italja fl-isforzi mġedda tagħha li tikkonforma mal-liġi 
tal-UE. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jitlob li jkun mgħarraf dwar il-tweġibiet mogħtija mill-
Italja. L-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali jistgħu jibdew proċessi ta’ skambju u 
appoġġ bilaterali jew multilaterali, filwaqt li jitgħallmu mill-aħjar prattiki adottati fi bnadi 
oħra. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet huwa lest u ppreparat li jieħu rwol attiv f'dan il-proċess u 
jimpenja ruħu li jsegwi l-iżviluppi mill-qrib u li jirritorna fir-reġjun fl-aħħar tal-2011 jew fil-
bidu tal-2012.

Id-delegazzjoni tixtieq tirringrazzja lil dawk li ospitawha għall-appoġġ li tawha matul il-
missjoni tagħha u jilqa’ b’sodisfazzjon il-prospettiva ta’ djalogu miftuħ kontinwu fil-ġejjieni.

PS. Fit-22 ta’ Ġunju 2010, id-delegazzjoni u l-Membri ex-officio ltaqgħu mal-Assessur tal-
komun għall-Ambjent u l-Ġestjoni tal-Iskart għal Campania, is-Sur Giovanni Romano. Huwa 
għamel stqarrija komprensiva li pprovdiet dettalji dwar l-istrateġija l-ġdida għall-ġestjoni tal-
iskart. Huwa wera r-rieda tal-awtoritajiet li jaħdmu mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet biex 
jiżguraw ir-rispett sħiħ tad-Direttivi Ewropej fil-politika dwar il-ġestjoni tal-iskart tar-reġjun. 
Huwa talab li l-Kumitat jagħtih appoġġ għar-rilaxx tal-finanzjament miżmum mill-

                                               
1 Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet ħa nota tal-evidenza kontradittorja dwar dan il-paragrafu li ġiet ipprovduta minn 
Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa u Fibe spa. Id-dokumenti jistgħu jiġu kkonsultati fis-segretarjat.
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Kummissjoni Ewropea taħt il-kundizzjonijiet li diġà ġew stabbiliti.1

                                               
1 Is-Segretarjat għandu nota aktar iddettaljata dwar il-laqgħa, li hija disponibbli fuq talba.


