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Indledning

Afgørelsen i Udvalget for Andragender om at aflægge besøg i Italien på dette tidspunkt for 
yderligere at undersøge problemerne med affaldsforvaltning var primært begrundet i de 
permanente bekymringer, som andragerne fra regionerne Lazio og Campania havde givet 
udtryk for, selv om medlemmerne er klar over, at andre dele af Italien også er præget af, at de 
politiske myndigheder ikke er i stand til at efterkomme deres juridiske forpligtelser med 
hensyn til affaldsforvaltning og anvendelse af deponeringsanlæg. Udvalget havde tidligere 
aflagt besøg i Campania i april 2010 og aflagt fuldstændig rapport om dets besøg1. Der blev 
efterfølgende afholdt en række drøftelser i Bruxelles med deltagelse af de regionale 
myndigheder i Campania og andragerne. Siden da har Europa-Parlamentet vedtaget en særlig 
beslutning om besøget i Campania og også en initiativbetænkning om affaldsforvaltning i 
EU2.

En uge før denne undersøgelsesrejse fandt sted, vedtog Kommissionen på ny at indbringe 
Italien for Domstolen med henblik på idømmelse af bøder, eftersom de italienske 
myndigheder ikke havde gennemført Domstolens tidligere dom fra april 2007 vedrørende 
manglende overholdelse af direktivet om deponering af affald (99/31/EF). Kommissionen 
havde konstateret, at der fandtes omkring 255 pladser med affaldsdeponering, hvoraf der i 16 
tilfælde var tale om farligt affald, som endnu manglede at blive renset. Endvidere bemærkede 
Kommissionen også, at der ikke var blevet etableret effektiv overvågning for at forhindre, at 
der blev åbnet yderligere illegale deponeringspladser.

Det er rent faktisk klart for mange italienske statsborgere, at der i årtier har været tale om en 
systemisk mangel på håndtering af problemerne i forbindelse med affaldsforvaltning i Italien.
Denne mangel har haft yderst negative og ødelæggende følger for sundheden blandt 
befolkningen, som lever i nærheden af de store affaldsdeponeringsanlæg, såvel som for det 
naturlige miljø, som er blevet forurenet af giftige stoffer, især grundvandet.

Det er ligeledes klart, at der er tale om gennemgribende strukturbetingede mangler i selve det 
italienske politiske system, hvilket til dels synes at give en forklaring på den manglende 
effektivitet i vandforvaltningen generelt og manglen på kohærent beslutningstagning med 
hensyn til en effektiv gennemførelse af affaldspolitikken – hvor der findes en sådan. Der er 
tale om manglende klarhed med hensyn til, hvem der inden for de politiske strukturer på 
regionalt plan og på provinsplan er ansvarlig for afgørelser om f.eks. oprettelsen af 
deponeringsanlæg, hvilket medlemmer af denne delegation kunne konstatere.

Denne systemiske mangel har igen medvirket til, at der er blevet vedtaget kriselovgivning (da 
man i stigende grad mistede kontrollen over tingene), og at tidligere præfekter er blevet 
udpeget som særlige kommissærer med et umuligt mandat til at gennemføre løsninger, som, 
hvilket nu synes at være indlysende, ikke vil kunne leve op til en nøje undersøgelse, for så 
vidt angår mange af EU-lovgivningens bestemmelser.

Det faktum, at der under sådanne omstændigheder pålægges de lokale myndigheder afgørelser 
                                               
1 Arbejdsdokument om undersøgelsesrejsen til Campania den 28.-30. april 2010. DT 833560.
2 Beslutning om affaldskrisen i Campania (RC 855622) fra januar 2011 og rapport om gennemførelse af direktiv 
om affald, ordfører C. Iturgaiz, fra oktober 2011.
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uden behørig overvejelse eller høring, har gjort en allerede alvorlig situation langt værre.
Under disse omstændigheder bør man hilse det særdeles velkomment, at den nuværende 
nationale regering er fast besluttet på at omorganisere de politiske strukturer, så de tager højde 
for dette grundlæggende problem, som indtil nu har været meget vanskeligt at løse.

Strukturbetingede svagheder og dårlig, usammenhængende forvaltning har i årenes løb gjort 
det nemt for organiseret kriminalitet at trænge ind på det potentielt lukrative område 
affaldsforvaltning. Rent faktisk lægger mange skylden på "mafiaen" for at have forværret 
affaldskrisen for bedre at kunne drage fordel af de katastrofale følger, som dette har haft for 
lokalsamfundene, hvilket fører til situationer, hvor kommunerne udsættes for afpresning eller 
tvang. Det italienske parlament har nedsat et særudvalg, som skal behandle dette mere 
udtømmende, og det har indtil nu offentliggjort adskillige rapporter1.

Et yderligere grundlæggende problem, som der må tages effektivt fat på, drejer sig om 
tildelingen af finansielle ressourcer, der er øremærket til affaldsforvaltning. Dette er af 
altafgørende betydning for etableringen af en effektiv og fungerende affaldscyklus, hvilket er 
en absolut grundlæggende forudsætning for at reducere affaldet. Italien skal sikre, at affaldet 
både forhindres og reduceres betydeligt, at det, når det er produceret, sorteres 
hensigtsmæssigt, og når det er sorteret hensigtsmæssigt genindvindes, nyttiggøres eller 
deponeres på den mest miljøvenlige måde, hvor der først i sidste instans gøres brug af 
deponeringspladser og forbrændingsanlæg2.

I mange år har de italienske myndigheder ikke investeret nok i affaldsforvaltning, og de har 
ofte beskæftiget sig mere med kortsigtede løsninger til den billigste pris frem for at udarbejde 
bæredygtige affaldspolitikker og sikre, at der foretages passende investeringer, som overvåges 
og forvaltes korrekt. Dette har også været en af de grundlæggende årsager til, at antallet af 
deponeringsanlæg er blevet mangedoblet, at mange af dem er ulovlige, og at der er mangel på 
alternative løsninger i forbindelse med bortskaffelse af affald.

Det står nu mere end klart, at sådanne såkaldte billige løsninger i sig selv har forårsaget meget 
omfattende mellem- og langsigtede omkostninger for samfundet, herunder omkostninger i 
form af dårligt helbred. EU's strukturfonde kunne og burde have været anvendt mere effektivt 
til dette formål, og både de nationale og regionale myndigheder og provinsmyndighederne 
burde have lagt større vægt på og have prioriteret forvaltningen af husholdnings- og 
industriaffald meget højere. Selv om så mange mennesker har lidt under følgerne af dårlig 
affaldsforvaltning, er det ikke desto mindre opmuntrende at se, at der er sket politiske 
ændringer, og at store byer, som f.eks. Napoli, endelig er begyndt at udarbejde planer for 
affaldsforvaltning, som er deres navn værdigt. De bør have adgang til de nødvendige midler, 
herunder EU-midler, som ville gøre det muligt for dem at gennemføre sådanne planer og 
projekter i fuldt omfang.

Både under det tidligere besøg og under dette besøg fik medlemmerne indgående kendskab til 
den manglende kommunikation mellem civilsamfundet – de lokale myndigheder og frivillige 

                                               
1 Commissione parlementare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
2 Direktiv 2008/98/EF om affald – affaldshåndteringsdirektivet. Direktivet fastlægger en juridisk ramme, som 
medlemsstaterne er forpligtet til at gennemføre for affaldsforvaltningen i EU. Formålet er at beskytte miljøet og 
folkesundheden via forebyggelse af skadelige virkninger af affaldsdannelse og affaldsforvaltning.
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organisationer, der er blevet oprettet som følge af affaldskrisen og borgernes dertil knyttede 
legitime interesser – og de politiske myndigheder. Det har rent faktisk alt for ofte været 
tilfældet, at manglen på en regulær og konstruktiv dialog sammen med gensidig respekt også 
har ført til, at der er blevet fulgt en mere konfrontationsagtig kurs, hvilket yderligere har 
undergravet borgernes tro og tillid til de valgte politikeres evne til at løse de akutte problemer, 
som så mange andragere har indbragt for Europa-Parlamentet. Andragerne kunne næsten uden 
undtagelse yde et omfattende og vigtigt bidrag, hvis bare de ansvarlige myndigheder ville 
gøre sig det klart.

Besøget

Formålet med denne undersøgelsesrejse var at føre yderligere drøftelser med alle 
interesserede parter med henblik på at komme med nogle henstillinger, som senere kunne 
anvendes som reaktion på andragernes problemer. I løbet af tre dage kunne medlemmerne af 
delegationen holde møder i Rom med miljøminister Corrado Clini og højtstående 
embedsmænd fra ministeriet, med den særlige kommissær for affaldsforvaltning i provinsen 
Rom, Goffredo Sottile, med repræsentanter for regionale og kommunale myndigheder og 
provinsmyndigheder, der er ansvarlige for affaldsanliggender, såvel som med Gaetano 
Pecorrella, formand, og medlemmer af det tokammerudvalg i det italienske parlament, der 
beskæftiger sig med mafiaen og forbindelsen til affaldskrisen; og i Napoli med Giovanni 
Romano, regional miljøminister for Campania, og med Luigi di Magistris, borgmester i 
Napoli, og med en repræsentant for Napolis provinsregering. Medlemmerne aflagde adskillige 
besøg i anlæg i Lazio og mødtes med bogstavelig talt hundredvis af andragere og lokale 
myndigheder i både Lazio og Napoli.

Rom
Efter at medlemmerne havde ført indledende drøftelser med adskillige andragere efter deres 
ankomst i Rom og ved starten af undersøgelsesrejsen, blev den første dag brugt til at aflægge 
besøg i eksisterende deponerings- og affaldsanlæg i Malagrotta og potentielle områder med 
henblik på fremtidige deponeringsanlæg i Lazio-regionen ved Monti dell'Ortaccio og Riano, 
som andragerne på det kraftigste begge havde afvist.

Deponeringsanlægget Malagrotta er et af de største deponeringsanlæg i Europa, og det skulle 
have været lukket. Det er nu fastlagt, at det skal lukkes i april 2013, selv om det anslås, at det 
vil tage op til fem år at rense stedet. Det har modtaget ubehandlet affald, herunder 
hospitalsaffald, og det har været genstand for to omfattende drøftelser tidligere i udvalget, og 
det er på indeværende tidspunkt genstand for en overtrædelsesprocedure, som Kommissionen 
har indledt for krænkelse af artikel 6a i affaldsdirektivet. Andragerne anfægtede den meget 
dårlige vedligeholdelse af stedet, vedvarende luftforurening som følge af støvpartikler og 
affald spredt rundt omkring, yderst ubehagelige lugte og forurening af grundvandet. Det viser 
på mange punkter alt det, der ikke har fungeret, som det burde have gjort under et korrekt 
anvendt system for affaldsforvaltning. De lokale boligområder, som ligger tæt på anlægget, 
har været særdeles hårdt ramt, og der er især givet udtryk for bekymring med hensyn til 
følgerne heraf for den omkringboende befolknings sundhed, hvilket er blevet bekræftet af 
epidemiologiske undersøgelser udført af uafhængige eksperter. Andragerne redegjorde for de 
tusindvis af havmåger, som levede af deponeringspladsen, og som spredte snavs og 
sygdomme i hele området, idet de rev affaldssække op og bidrog til en følelse af fortvivlelse i 
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det lokalsamfund, som myndighederne havde ladt i stikken.

Delegationen fik en kort rundvisning i deponeringsfaciliteterne af ejeren, Manlio Cerroni, og 
medlemmer af personalet i hans virksomhed. De aflagde ikke besøg på selve 
deponeringspladsen eller det omliggende område, selv om de overværede ankomsten af affald 
og den foreløbige behandling heraf. Affaldet blev ikke sorteret, selv om det ikke på afstand 
var muligt at se, hvad det nøjagtigt bestod af1.

I Valle Galleria deltog delegationen i et stort offentligt møde, som var blevet organiseret med 
deltagelse af de lokale myndigheder fra den 15. valgkreds i Rom-distriktet. Godt tre hundrede 
mennesker fyldte de offentlige bygninger for at give udtryk for deres bekymringer over for 
medlemmerne, og adskillige personer gav detaljerede beskrivelser af følgerne af den 
katastrofale situation i forbindelse med deponeringsproblemerne i området og truslen mod 
deres helbred, som de hele tiden var konfronteret med. Medlemmerne fik fortalt, hvordan hele 
området, som havde været "fortryllende" med dets skove, marker og dale, var blevet ødelagt 
og forurenet af lossepladser, hvor jorden og grundvandet var forurenet, og de naturlige kilder 
var forurenet, hvor asken fra forbrændingsanlægget ofte lagde sig over området, og hvor der 
blev truffet afgørelser, som drejede sig om borgerne liv, uden hensyntagen til deres trivsel.

Den manglende affaldsforvaltning og de manglende genanvendelsesfaciliteter blev også 
fremhævet af borgerne; alt affald blev enten gravet ned eller brændt. De var enstemmigt imod 
åbningen af nye deponeringspladser i området, som den der var foreslået for Monti 
dell'Ortaccio og Pian dell'Olmo, og ved et senere besøg på pladsen var det let at forstå, 
hvorfor den blev betragtet som så uegnet. Der var allerede iværksat flere aktiviteter, men de 
var fuldstændigt ulovlige, og domstolene var allerede blevet anmodet om at intervenere for at 
standse denne proces. Nogle borgere henviste til, at der fandtes giftigt affald, som var blevet 
gravet ned i de ulovlige deponeringsanlæg i området, som tidligere havde været brugt som 
stenbrud. Bølgerne gik højt. Området plejede at huse vandrefugle, men de var borte nu, og 
landbruget var blevet ødelagt af den forgiftede jord.

Alle iagttog et minuts stilhed for at mindes Maria Grazia Canutti, som havde organiseret det 
første andragende til Europa-Parlamentet (273-10) om affaldsproblemerne i Malagrotta, og 
som var død for nylig, inden delegationen ankom.

Delegationens medlemmer aflagde besøg ved deponeringspladserne Monti dell'Ortaccio, 
Riano og Pian dell'Olmo (1172-12 og 771-12) og gik imod valget af disse pladser til 
deponeringsformål, da der ikke var blevet foretaget en objektiv konsekvensundersøgelse, og 
da der ikke var blevet taget højde for de samlede følger af nye forslag om et allerede stærkt 
udnyttet område. De lokale myndigheders modstand blev bragt til udtryk, men der blev 
tilsyneladende ikke taget højde herfor under proceduren med de såkaldte 
kriseforanstaltninger.

Det var allerede aften, da delegationen nåede frem til A.M.A, et biomekanisk 
affaldsbehandlingsanlæg for kommunalt affald i Via Salaria, som på indeværende tidspunkt er 
i drift 312 dage om året og forarbejder 700 tons pr. dag. (1203-12). Delegationens medlemmer 
modtog udførlige informationer fra driftsledelsen ved en briefing, hvori andragerne også 

                                               
1 Anlæggets ejere forelagde detaljeret dokumentation, som medlemmerne kan konsultere.



PE502.277v04-00 6/19 DT\927707DA.doc

DA

deltog, og de fik en guidet tur i anlægges faciliteter, som var omfattende og tilsyneladende i 
god stand. (Andragerne mente, at dette ikke var en repræsentativ situation, eftersom de 
ubehagelige lugte, som de klagede over, ikke var så tydelige under besøget på en kold, fugtig 
aften).

Anlæggets forvaltning anførte, at der som et resultat af klagerne fra de lokale beboere, som 
var blevet forelagt af et kontaktpanel, var blevet foretaget forbedringer i biofiltrene for at 
begrænse udslip af ubehagelige lugte. Anlægges kontrolleres med regelmæssige mellemrum;
medlemmerne blev informeret af et team af uafhængige kontrollører fra Mario Negri-
instituttet, som tilsyneladende har et meget godt ry.

Anlæggets driftsledere påpegede, at de var rede til at give tilladelse til, at endnu et team af 
inspektører, som kunne udpeges af lokalbefolkningen, kunne aflægge besøg, men de havde 
endnu ikke forelagt et forslag herom. De var også enige i, at anlægget af mange objektive 
grunde – især dets beliggenhed i nærheden af lokale beboelsesområder, skoler og hospitaler 
samt kontorbygninger – lå det helt forkerte sted. Anlægget var blevet planlagt for 15 år siden 
som led i en afgørelse truffet af regionen, men det var først blevet taget i brug for kun to år 
siden, og ifølge ledelsen var dens opgave i dag at få det bedste ud af den reelle situation. Rent 
faktisk var der formelt blevet anmodet om en udflytning, men der var ikke kommet nogen 
reaktion herpå.

Anlæggets driftsledelse understregede, at den havde forsøgt at gøre alt, hvad der stod i dens 
magt, for at begrænse de negative følger af anlægget for de lokale beboere og folk, der 
arbejdede i nærheden. Samtidig blev der sat spørgsmålstegn ved oprindelsen til de stærke og 
gennemtrængende lugte, som andragerne til stadighed havde bemærket, og medlemmerne 
blev gjort opmærksom på affaldsbehandlingsanlægget, som også var i drift ikke så langt 
derfra, men som der ikke var tid til at undersøge nærmere. Anlæggets forsker påpegede, at de 
kemiske komponenter i det kommunale affald varierede meget lidt fra dag til dag, og at dets 
karakteristika i reglen var konstante, hvorfor der ikke kunne gives nogen forklaring på, 
hvorfor lugten på visse dage kunne være så stærk. Fire af de fem kommuner, der brugte 
anlægget til affaldssortering, havde også gjort en indsats, jf. følgende: Der var nu tale om 
separat indsamling af 26 % af det indsamlede affald, inden udgangen af 2012 burde andelen 
ligge på 30 % og inden udgangen af 2013 på 40 %, og efter planen skulle den være 65 % ved 
udgangen af den nuværende planlægningsperiode.

Medlemmerne noterede sig den komplicerede situation og den indsats, som anlæggets ejere 
og driftsledelsen gjorde for at begrænse de negative følger af det biomekaniske anlæg for 
lokalbefolkningen. Medlemmerne noterede sig også, at det er en forholdsvis økologisk måde 
til bortskaffelse af affald i modsætning til forbrænding eller deponering; det grundlæggende 
problem var, at anlægget lå det forkerte sted. Der blev gjort opmærksom på, at det var 
nødvendigt at opspore de andre eventuelle lugtekilder i området.

Senere på aftenen førte medlemmerne en drøftelse med repræsentanter fra Legambiente om 
forskellige spørgsmål vedrørende affaldsforvaltning i tilknytning til delegationens besøg, som 
de ønskede at gøre delegationen opmærksom på.

Møderne den næste dag med myndighederne fandt sted på Europa-Parlamentets kontor i Rom, 
og de indledtes med en drøftelse med den særlige kommissær for affald i Lazio/Rom-
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regionen, Goffredo Sottile og under tilstedeværelse af andragere.

Han beskæftigede sig med de forventede forbedringer i affaldsforvaltningen inden for hans 
ansvarsområde, bedre "valg af beliggenhed" for deponeringsanlæg, konsekvensanalyser og en 
forbedret affaldssortering for at mindske affaldsmængderne, øget brug af biomekaniske 
affaldsbehandlingsanlæg. Han fremkom også med følgende udtalelse, som blev modtaget med 
en vis bekymring, nemlig at "hvis Malagrotta skal udvides", vil anlægget fra da af kun tage 
sig af "behandlet" affald, og han indrømmede, at det enorme anlæg hidtil kun havde 
accepteret alle former for ikke-differentieret affald. Han meddelte endvidere, at Monti 
dell'Ortaccio ville blive et "foreløbigt anlæg" i atten måneder, indtil der blev fundet en 
alternativ beliggenhed. Han var klar over, at der ville komme protester, men tilsyneladende 
ikke klar over, at et sådant forslag eventuelt ville være ulovligt i henhold til EU-lovgivningen.

De tilstedeværende medlemmer udtrykte dyb bekymring over en sådan tilsyneladende 
fatalistisk holdning til affaldsforvaltning og den fuldstændige mangel på interesse for at 
overvåge de nuværende affaldsanlæg og også med hensyn til, hvorfor Colari-virksomheden, 
som ejes af Manlio Cerroni, så ud til at opnå alle kontrakterne i regionen for 
deponeringsvirksomhed. Han svarede med at sige, at han "håbede", at der ikke ville være 
usorteret affald, som skulle transporteres til Monti dell'Ortaccio, men at dette anlæg ville åbne 
den 1. januar. Ubehandlet affald ville efter hans udtalelse blive transporteret til udlandet eller 
til en anden region. Han forsømte imidlertid at besvare alle spørgsmål. Han sammenfattede og 
sagde, at han havde undersøgt alt, og at der efter hans opfattelse ikke fandtes noget alternativ:
"De siger nej, og jeg siger ja, og dermed færdig", sluttede han.

Medlemmerne satte imidlertid spørgsmålstegn ved hans analyse, hans metode og de valgte 
kriterier, som han ikke var i stand til at beskrive for mødedeltagerne, men som tilsyneladende 
anvendes til at foretage de valg, som han havde truffet afgørelse om.  

Medlemmerne satte også spørgsmålstegn ved, i hvilket omfang Seveso-direktivet (IPPC) var 
anerkendt, og de kritiserede åbenlyst aktioner, der gennemføres uden europæisk legitimitet.
Der blev foretaget sammenligninger med fremgangsmåder i andre regioner, og han blev 
spurgt, hvorfor man i Lazio ikke havde lært noget af erfaringerne andetsteds. Medlemmerne 
gav igen udtryk for deres bekymring med hensyn til brugen af Monti dell'Ortaccio-anlægget 
og opfordrede indtrængende kommissæren til at tage hensyn til følgerne af et sådant valg, for 
så vidt angår udgifterne ved en overtrædelsesprocedure.

Generalsekretæren i miljøministeriet talte derpå om affaldsarven i Lazio og de forskellige 
myndigheders ansvar på forskelligt politisk plan – det være sig på regionalt og kommunalt 
plan eller på provinsplan – med hensyn til affaldspolitik. Han sagde også, at det var 
nødvendigt at ændre den "historiske" strategi i forbindelse med dette spørgsmål og ændre den 
nuværende praksis på grundlæggende vis, hvor affald kunne ses som en ressource, og hvor 
deponeringspladser kun ville spille en underordnet rolle i processen. Han påpegede, at der var 
blevet vedtaget et regionalt program for affaldsforvaltning, og at der blev foretaget indledende 
undersøgelser efter geologiske, hydrologiske og arkitektoniske kriterier. Han understregede 
også, at man nu prioriterede affaldssortering og separate indsamlinger.

Medlemmer og andragere bød derpå velkommen til Corrado Clini, italiensk miljøminister, 
som kom med en indledende redegørelse, inden han besvarede spørgsmål. Ministeren 
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erklærede, at det ikke er den centrale regerings rolle at gribe direkte ind i affaldsforvaltningen, 
eftersom dette ansvar ligger hos regionerne, provinserne og kommunerne. Da der imidlertid er 
adskillige tilfælde, hvor de decentraliserede myndigheder har undladt at tage ansvaret for de 
ofte vanskelige valg, der skal træffes, har regeringen været tvunget til at gribe ind for, at man 
kan få sat en bedre sammenhængende affaldsforvaltningspolitik i gang. Der var endnu ikke 
opnået resultater hermed, eftersom det kun er kort tid siden, at regeringen trådte til, men en 
række foranstaltninger er blevet iværksat, sagde han, herunder en omstrukturering af selve de 
regionale og lokale regeringer. Han appellerede til "ansvarlig solidaritet" mellem de 
forskellige regeringsniveauer. Myndighederne kan ikke sige nej til alt og derefter klage over, 
at de ikke længere har ret til at vælge, tilføjede han. Uden klare alternativer har det været 
nødvendigt at træffe ekstraordinære foranstaltninger, men der er tale om meget vanskelige 
situationer alt afhængig af de pågældende regioner, og selv om visse regioner er autonome 
inden for forvaltning af husholdningsaffald, så findes der andre, som eksporterer usorteret 
affald til Nederlandene eller andetsteds. Dette er ikke en hensigtsmæssig affaldsstrategi på 
mellemlang og lang sigt. Regeringen har foreslået incitamenter til fremme af reduktion af 
affald og flere separate affaldsindsamlinger, og visse italienske regioner med ledig kapacitet 
vil måske blive tvunget til at håndtere affald fra Lazio eller Campania, antydede han.

Ministeren påpegede som svar på spørgsmål om Colari-virksomheden og dens tilsyneladende 
monopol i Lazio-regionen, at dette nøjagtigt var resultatet af det system, som er blevet 
anvendt alt for længe. Det var altid den billigste løsning, og det svarer til det valg, som de 
politiske myndigheder traf vedrørende affaldsforvaltning, hvor deponeringsanlæg var blevet 
prioriteret i forhold til en hensigtsmæssig affaldspolitik som fastlagt i EU-direktiverne.

Ministeren erklærede, at han havde til hensigt at optimere affaldsforvaltning med Milano, 
Bologna eller Venedig som forbillede. Han advarede imidlertid mod, at der ikke fandtes 
genveje, og at det var vanskeligt at vende et system fuldstændigt på hovedet, som havde 
fundet anvendelse siden den anden verdenskrig i mangel af en meget klar politisk vilje. Folk 
skal ikke længere have lov "at sende sorteper videre", ellers ville affaldet i Rom blot tårne sig 
op. Separat indsamling og genindvinding kan ikke udføres af regeringen og hæren. Han 
sagde, at samfundene selv skal inddrages mere heri.

Der lægges nu større vægt på gennemførelsen af lovgivning vedrørende bortskaffelse af 
industriaffald, og han indrømmede, at det var et meget alvorligt problem. Han henviste til 
situationen i Campania, som er opstået som følge af regeringens passive holdning gennem 
årtier, og hvor et stærkt kriminelt element har været involveret i bortskaffelse af giftigt affald, 
som ofte blev importeret fra Norditalien, og i farlige brande i forurenede illegale 
affaldsdeponier, som har været en alvorlig trussel for lokalsamfund. Det er nødvendigt at 
gennemføre stærkere modforanstaltninger for at bringe sådanne aktiviteter til ophør, og der er 
også behov for at vende tilbage til en normal regeringsførelse – under henvisning til hærens 
rolle i området. Der var imidlertid blevet indført et nyt program, og der indledes nu en separat 
affaldsindsamling.

Ministeren påpegede som svar på spørgsmål om genanvendelse, at industrien nu 
videreudviklede sig og havde voksende kapacitet til at håndtere aluminium, plastic, olie, 
batterier osv. Hovedproblemet var fortsat ubehandlet og usorteret husholdningsaffald og andet 
affald, som f.eks. hospitalsaffald.
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Han var af den opfattelse, at tingene efter mange år nu bevægede sig i en mere positiv retning 
i Napoli, hvor man havde indledt oprydnings- og saneringsarbejder i forurenede områder, og 
hvor deponeringspladser blev renset. Han tilføjede, at separat affaldsindsamling i Napoli nu 
også udgjorde en lovende foranstaltning, efterhånden som der skete fremskridt. Der er 
imidlertid stadig meget at tage fat på regions- og provinsniveau, og alle må påtage sig deres 
ansvar, hvis situationen virkelig skal gå i en helt anden retning.

Medlemmerne deltog derpå i en arbejdsfrokost sammen med medlemmer fra det italienske 
parlaments tokammerudvalg, som undersøger mafiaens forbindelser med affaldsprogrammer, 
og med formanden Gaetano Pecorella som vært; de blev informeret om, at medlemmerne af 
udvalget var bekymret over manglen på effektive sanktioner, som kunne tjene som en 
eventuel afskrækkelse med hensyn til deltagelse i kriminelle handlinger på affaldsområdet. I 
deres rapporter havde de især i rapporter om Lazio-regionen (men også i tidligere rapporter 
om Sicilien, Calabrien og Puglia) fundet beviser for, at der var nedgravet giftigt og radioaktivt 
affald, og at det var blevet deponeret affald illegalt i havet.

Delegationens medlemmer udtrykte anerkendelse af det arbejde, som gennemføres, og de 
stillede spørgsmål til omfanget af gennemsigtighed i anvendelsen af affaldspolitikker, om 
identificering af svagheder på de forskellige administrative og politiske niveauer, i forskellige 
regionale situationer, hvor Norditalien tilsyneladende arbejder bedre end Syditalien.
Næstformanden for udvalget, De Angelis, påpegede, at der f.eks. i Lazio ikke var så stor 
kriminalitet, men at der var tale om en monopolsituation, som – hvilket det havde vist sig –
var vanskelig at ændre, og som kun kostede halvt så meget som de nødvendige alternativer.
Senator Coranella fra Campania mente, at tilstedeværelsen af øko-mafiaen af visse ofte blev 
brugt som en undskyldning for ikke at handle. Han henviste til et andet problem med 
udviklingen af forbrændingskapacitet. Et andet medlem, di Toni, opfordrede til en bedre 
gennemsigtighedskultur og til, at "deponeringspladsernes diktatur" blev bragt til ophør, og at 
der blev skabt en levedygtig og bæredygtig model for affaldsindsamling.

Formanden sluttede med at sige, at kriminaliteten lettere kunne kontrollere området på grund 
af tilstedeværelsen af deponeringssteder dér og på grund af, hvad han fastslog som værende 
en høj grad af korruption i de lokale forvaltninger. Han sagde, at man ikke kunne kræve 
effektivitet, hvis man havde korruption, og dette er grunden til, at det er vigtigt at foretage et 
grundigt eftersyn af landets civile og sociale organisation, hvis man skal kunne løse 
problemet. Systemet fungerer ganske enkelt ikke, sagde han, især i syden, og affaldet kunne 
finde bedre anvendelse end at blive betragtet som et vedvarende problem; landet har endelig 
sat sig i bevægelse, påpegede han, men kun under yderst vanskelige vilkår, og de unge skal 
kunne finde arbejde, hvor de kan forlade sig på deres egne færdigheder og indsats og ikke på 
grund af deres "forbindelser".

Mødet om eftermiddagen gjorde det muligt for medlemmerne at få adgang til oplysninger fra 
de embedsmænd, der er ansvarlige for miljø og affaldsforvaltning fra Lazio-regionen og 
provinsen Rom.

Med hensyn til Lazio-regionen fik medlemmerne oplyst, at der var blevet godkendt en 
affaldsforvaltningsplan, som tildelte 100 mio. EUR til separat affaldsindsamling for perioden 
2012-2014, og som skulle udgøre en del af et integreret forvaltningssystem, som omfattede 
bedre overvågning og nye biomasseanlæg. Regionen havde også undertegnet en "pagt for 
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Rom", som endnu ikke er trådt i kraft, og som tager sigte på at få udarbejdet en liste over 
egnede steder til affaldsdeponering. Kriterierne for valget heraf blev ikke beskrevet.

Den provinsdelegerede påpegede, at det var kommunens ansvar at forvalte by- og 
husholdningsaffald, men åbningen af deponeringspladser skulle være de provinsielle 
myndigheders ansvar, selv om han anførte, at det var blevet overladt til regionen. Provinsen 
havde bistået visse kommuner omkring Malagrotta og tilskyndet dem til at foretage en 
særskilt udvælgelse. Der er også blevet forelagt en mere specifik plan for reduktion af affald.
Hans udtalelse blev modtaget med en vis skepsis blandt de tilstedeværende andragere.

Repræsentanten for hovedstaden Rom (Rome Capital) fremhævede, at den separate 
indsamling var steget fra 16 % til 26 % siden 2008, og at der ikke var deponeringspladser i 
selve byområdet. Der fandtes fire biomekaniske anlæg, hvoraf A.M.A.-anlægget var den ene 
af dem, som der blev aflagt besøg på. Der fulgte en drøftelse af det biomekaniske A.M.A.-
anlæg og dets eventuelle flytning i betragtning af, at man også ønskede at øge dets 
behandlingskapacitet, som blev anset for uhensigtsmæssig i det nuværende anlæg. Der blev 
givet yderligere informationer om, at problemet med ubehagelige lugte fra anlægget rent 
faktisk kunne hidrøre fra vandbehandlingsfaciliteten ACEA, hvilket der var blevet hentydet til 
tidligere under besøget.

Der blev ikke givet noget svar fra nogen som helst af deltagerne til de medlemmer, som 
stillede spørgsmål vedrørende behandling af klager fra borgerne. I stedet blev medlemmerne 
imidlertid vidne til en meget ophedet drøftelse mellem de forskellige myndigheder vedrørende 
deres respektive ansvar og afgørelser om deponeringsanlæg og især Monti dell'Ortaccio, som 
Lazio-regionen havde sat sig imod, men som provinsen havde sat på en begrænset liste;
deltagerne bestræbte sig ihærdigt på at læsse ansvaret over på andre – hvilket var præcist det, 
ministeren havde henvist til tidligere på dagen. Denne anskueliggørelse var meget sigende.

Endelig modtog medlemmerne Palianos borgmester Maurizio Sturvi, som havde indgivet et 
andragende til Udvalget for Andragender (0998-12) om forslaget om opførelse af et bio-
mekanisk affaldsbehandlingsanlæg i hans kommune, hvor han var bange for de miljømæssige 
følger for lokalområdet, eftersom der allerede lå et deponeringsanlæg og et andet 
affaldsbehandlingsanlæg i Valle del Sacco. Placeringen var allerede dårlig, sagde han, og 
dette ville forværre den yderligere, og han undrede sig over, hvorfor denne smukke dal skulle 
ødelægges på denne måde, da de kumulative følger af alt dette også krævede ofre af den 
lokalbefolkning, som han repræsenterede. Der er også tale om endnu et komposteringsanlæg, 
oplyste han. Han sagde, at hverken kommissæren eller provinsmyndighederne eller de 
regionale myndigheder synes at have taget notits af deres bekymringer; borgerne er ifølge 
ham meget tvivlrådige og indignerede over at blive behandlet på denne måde, som om de 
ingen betydning har. Medlemmerne undrede sig over, om planerne havde været gjort til 
genstand for en miljøkonsekvensanalyse i betragtning af de indlysende kumulative 
følgevirkninger i området.

Det var ikke muligt at komme videre med dette spørgsmål på dette stadium, og borgmesteren 
blev anmodet om at stille yderligere detaljerede oplysninger til rådighed, således at der kunne 
foretages en viderebehandling af dette spørgsmål i Udvalget for Andragender, som også ville 
indhente Kommissionens standpunkt.
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Napoli
Den følgende dag indledte delegationens medlemmer en række møder med andragere, som 
direkte kunne redegøre for de spørgsmål på et offentligt møde, som gav anledning til
umiddelbare bekymringer for dem. Der var ikke tid til at aflægge besøg i anlæg ved denne 
lejlighed, men medlemmerne havde lejlighed til at mødes med mange af de andragere, som de 
havde mødt under deres seneste undersøgelsesrejse i april 2010, hvor der blev aflagt 
adskillige besøg lokalt, og hvor medlemmerne af Udvalget for Andragender gav et klart 
tilsagn om, at de ville vende tilbage for at følge op på deres første undersøgelse. Sådanne 
møder gjorde det muligt for dem at opfylde dette løfte.

Mødet bestod af en række erklæringer fra andragerne og spørgsmål fra medlemmer om de 
vigtigste spørgsmål, som de ønsker at tage op. Følgende er et sammendrag af andragernes 
vigtigste anliggender.

787-10 & 1270-11: Andrageren henviste til deponeringspladsen i Ferrandelle i Caserta-
provinsen, hvor situationen var blevet alvorligt forværret siden det seneste besøg, som 
Udvalget for Andragender havde aflagt. Affaldet hverken behandles eller sorteres, og 
adskillige driftsledere i anlægget var blevet arresteret. Grundvandet var blevet alvorligt 
forurenet af afløbsvand fra anlægget, som ikke var blevet hensigtsmæssigt forseglet, og der 
herskede alvorlig tvivl om, hvad der var sket med omkring 43 mio. EUR i midler til 
forbedring af anlægget. I forbrændingsanlægget Acera foretages der stadig ingen relevant 
kontrol af affaldet, og tilsyneladende brænder man stadig bildæk ved en systematisk omgåelse 
af reglerne, hvilket blev gjort muligt som følge af den vedvarende krisesituation. På trods af 
tilsagn om anvendelsen af komposteringsanlæg og "økologiske øer" er der ikke sket 
ændringer på dette område i de seneste to år, meddelte andrageren. Der var blevet sendt en 
skrivelse af 18. februar 2012 om et komposteringsanlæg, som var færdigt men ikke taget i 
drift.

1166-10: I deponeringsanlægget Terzigno, som er beliggende i nationalparkområdet omkring 
Vesuv, og som delegationen tidligere har aflagt besøg, og hvor der var alvorlige 
konfrontationer i oktober 2010, er der også sket en yderligere forværring. Der bliver fortsat 
dumpet industriaffald og giftigt affald på stedet, uden at der tilsyneladende foretages kontrol 
hermed, og det andetstørste deponeringsanlæg, der er kendt som Cava Vitiello, er allerede 
blevet anvendt til illegal dumpning af affald, selv om det stadig ikke har opnået officiel 
godkendelse. Lokalsamfundet bliver mere og mere desperat, og afløbsvandet har i dette 
område også haft direkte følger for det vand, der anvendes i landbrugssektoren, samtidig med 
at der gives udtryk for alvorlige bekymringer med hensyn til en eventuel forurening af 
fødevarer som et resultat heraf. Andragerne er bange for, at løfterne om sanering af området 
er blevet gravet lige så langt ned som selve affaldet.

1270-11: Andrageren stillede fotografier til rådighed af situationen i Ferrandelle og i Marzella 
(nu fyldt op), hvor der skønsmæssigt er efterladt 500.000 tons husholdningsaffald og andet 
affald i åbent terræn, hvilket medfører giftige lugte, støv og andre ødelæggelser, der spredes 
mange kilometer væk og tiltrækker ådselgribbe, rotter og i millionvis af havmåger. Endvidere 
har afløbsvand forårsaget forurening af vandløb, som dyr drikker fra, og af deres græsgange, 
hvilket medfører alvorlige bekymringer for, at mozzarella buffala-osten ligeledes vil være 
forurenet og følgelig bliver usælgelig, hvilket ødelægger mange lokale landmænds udkomme.
Lokalbefolkningens helbred lider herunder med fare for et stigende antal tilfælde af kræft og 
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alvorlige lungevejsinfektioner.

0347-08: Andrageren ajourførte medlemmerne om situationen i forbindelse med 
forbrændingsanlægget i Acera og talte om de ulovlige emissioner fra anlægget, mindre 
gennemsigtighed og suspension af midlerne til observatoriet, som skulle have overvåget 
anlæggets aktiviteter. Ved en brand i sommerperioden var der gået ild i tusindvis af baller
med presset affald, som man lod brænde og forurene atmosfæren. En protokol, som var blevet 
undertegnet af regionen og provinsen om screening af lokalbefolkningen af sundhedsmæssige 
årsager, er heller ikke blevet gennemført, og dette har også ført til voksende bekymringer for, 
at myndighederne holder en masse skjult for befolkningen.

0658-12: Andrageren, som tog mere almindelige problemer op i forbindelse med anvendelsen 
af direktivet om affaldsforvaltning i Campania-regionen, beklagede igen, at artikel 4 stadig 
ikke blev overholdt, og at der stadig ikke var blevet etableret et obligatorisk affaldshierarki af 
de ansvarlige myndigheder. Fastsættelsen af tidspunktet for bygningen af 
komposteringsanlæg var f.eks. blevet yderligere udskudt tilsyneladende af regionen, og de 
kommuner, som var begyndt med separat indsamling, havde endnu ikke modtaget midler 
hertil.

0955-08: Andrageren gjorde sin fortsatte modstand mod forbrændingsanlæg og 
deponeringsanlæg klar, eftersom de ødelagde bestræbelserne på at etablere en hensigtsmæssig 
affaldscyklus med sorteret affald, genindvinding og bedre udnyttelse af kompostering og 
biomasseprojekter. Andrageren oplyste, at deponeringspladsen Chiano, som delegationen 
tidligere havde aflagt et besøg, var blevet lukket, da domstolen havde grebet ind som følge af 
mafiaens forbindelser til operationer i anlægget, og at der havde været stor forurening af det 
omkringliggende område. Anlægget var imidlertid ikke blevet afsikret. Det var blot blevet 
forladt og er under tvangsforvaltning. Han understregede, at det var tvingende nødvendigt at 
finde en løsning på denne situation som følge af de indvirkninger, den havde på 
lokalbefolkningens sundhed og sikkerhed.

1211-12: Andrageren, en lokal præst, gav udtryk for sine egne bekymringer såvel som de 
bekymringer, som hans menighed nær Caserta nærede som følge af de brande, der hærgede et 
deponeringsanlæg for industriaffald, og som afgav giftige dampe, der var til fare for 
lokalbefolkningen. Antallet af kræfttilfælde var efter hans opfattelse steget betydeligt i 
området, men der var endnu ikke blevet gjort noget for klart at afhjælpe denne situation på 
trods af, at selve præfekten havde aflagt besøg i anlægget.

0413-10: Dette andragende drejede sig også om den stadige forværring af situationen i 
Terzigno og om, at der, selv om anlægget tilsyneladende skal lukkes ned, næres alvorlige 
bekymringer som følge af manglende information om rensningen heraf og også som følge af 
den truende åbning af anlægget på det tilgrænsende område, som ligeledes er beliggende i 
nationalparkområdet omkring Vesuv. 18 lokale kommunale myndigheder havde undertegnet 
en pagt, som skulle bidrage til udvikling af genindvindingsprocesser og komposteringsanlæg, 
men der er indtil nu intet sket på dette område. En anden andrager tilføjede, at 
lokalbefolkningen stadig ikke blev informeret og blev fysisk udelukket fra enhver form for 
adgang til informationer om anlægget. De lokale mødre er meget bekymrede over følgerne af 
dette enorme og ukontrollerede anlæg for deres børns helbred. Andre fra det samme område 
nævnte dumpning af asbest – der blev vist fotografier – og folk var bekymret for 
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giftpåvirkningen af jorden, hvor der i stor udstrækning dyrkes og produceres grøntsager. Han 
slog til lyd for plantning af særlige planter, som f.eks. hamp i området, som har evnen til at 
rense jorden økologisk.

0587-07: Der blev givet udtryk for bekymring over den historiske forsømmelse af regionen 
rent finansielt og mafiaens og de kriminelle elementers stadigt voksende magt inden for 
affaldsøkonomi, hvilket endvidere forhindrede enhver ændring i krisesituationen, som så 
mange mennesker fortsat befinder sig i. Situationen bliver rent faktisk mere og mere desperat, 
og andrageren frygtede, at ingen ville stille midler til rådighed for at løse problemerne.
Befolkningen følte sig som udstødte fra de politiske kredse og glemt af myndighederne i 
Rom. (Hun og mange andre andragere var taknemmelige over for de medlemmer, som var til 
stede, da ingen fra myndighederne nogen sinde havde gjort en indsats for at høre deres 
synspunkter, hverken fra regionen eller fra de centrale politiske myndigheder i Italien).

0031-06: Andrageren, som udtrykte generel bekymring over følgerne af affaldskrisen for 
lokalbefolkningens sundhed, gav udtryk for sin vrede over, at der ikke blev gjort noget med 
hensyn til det giftige affald, der blev dumpet i søer og floder såvel som i havet i enorme 
mængder. Meget af det er også gravet ned og efterladt i jorden, uforstyrret og med risiko for, 
at der forurener grundvandet. Der var blevet foretaget nogle undersøgelser, som viste 
alarmerende resultater, og et højtstående sundhedsinstitut foretager i øjeblikket en vurdering 
af situationen. Han opfordrede imidlertid til større international inddragelse, eftersom man 
ikke kunne have tillid til myndighederne til, at de gjorde noget ved det virkelige problem, som 
borgerne i området står over for.

Under en mere åben drøftelse påpegede andragerne imidlertid, at man efter deres opfattelse 
kunne føle visse ændringer fra selve Napoli, hvor der var blevet oprettet et 
affaldsobservatorium med deltagelse af lokalbefolkningen og de kommunale myndigheder.
Man var imidlertid af den opfattelse, at provinsen ikke deltog på nogen måde. Mange spurgte, 
om det ikke ville være muligt at frigive EU-midler for at støtte den indsats, som især sker i 
Napoli. De bemærkede også, at separat indsamling og deponering af affald koster meget 
mere, og at visse områder i byen var forhindret i at udvikle dette alternativ, fordi de ikke 
rådede over midler hertil.

Medlemmerne besvarede andragernes spørgsmål og tog deres bekymringer op med hensyn til, 
om der var midler til rådighed til separate indsamlinger, komposteringsfaciliteter og vådt 
affald og med hensyn til de negative følger af krisesituationen for den korrekte anvendelse af 
EU-lovgivningen, som havde ført til overtrædelsesprocedurer, trusler om sanktioner og 
blokerede midler.

Delegationens medlemmer gav direkte udtryk for disse betænkeligheder, da de mødtes med 
Giovanni Romano, den regionale miljøminister med ansvar for affaldspolitik. Medlemmerne 
søgte især oplysninger om, hvad der var blevet opnået siden sidste besøg, hvilken forbindelse 
der var mellem planen for Napoli og den regionale affaldsplan, og om Campania i sidste 
instans overholdt EU's affaldslovgivning.

Romano påpegede, at han ville forelægge et officielt svar på mange af de spørgsmål, der var 
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blevet forelagt ham gennem andragender, som Udvalget for Andragender havde modtaget1.
Han påpegede, at der blev gjort alt for at sikre, at den nationale lovgivning var i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen, men at 17 år med undtagelseslovgivning også 
fortsat havde virkninger, og at arven på affaldsområdet stadig var omfattende. Han redegjorde 
for foranstaltninger, der blev truffet for at håndtere den organiserede kriminalitet, hvor de 
private faciliteter gik tilbage på offentlige hænder, hvilket gav en bedre garanti for 
overholdelse af affaldscyklussen, men sagde, at det var nødvendigt med midler, som stadig 
var meget begrænsede, til sådanne foranstaltninger.

Campania-regionen havde i nogen tid overhovedet ikke modtaget støtte fra EU, fordi alle 
midler var blevet blokeret, og dette viste sig at være kontraproduktivt til den politiske indsats, 
der var blevet sat i gang. På den anden side havde regionen og provinserne siden juni 2010 
stillet 150 mio. EUR til rådighed som offentlig investering. Hvis dette kunne blive suppleret 
med EU-støtte, sagde han, var det indlysende, at der kunne opnås meget mere. Hans afdeling 
havde fulgt sin forpligtelse om gennemskuelighed op og havde reageret på mere end 700 
anmodninger om oplysninger med skriftlig dokumentation. Den regionale plan for 
affaldsforvaltning var blevet vedtaget, og foranstaltninger til afhjælpning heraf blev 
gennemført ved anvendelse af egne indtægter. Der var ligeledes blevet udarbejdet en regional 
plan for særligt affald (industriaffald og havne-/skibsaffald). Den daglige affaldsforvaltning 
henhører fortsat under de kommunale myndigheder, hævdede han.

Der var blevet gjort en indsats for at mindske den affaldsmængde, der sendes til 
deponeringsanlæg, fra 7 200 tons pr. dag i 2009 til indtil videre 3 850 tons pr. dag i 2012. Han 
tilføjede, at de 551 kommunale myndigheder havde gjort en betydelig indsats. Han nævnte, at 
der også ville blive udviklet mere organiske behandlingsanlæg, og at informationer herom 
ville blive meddelt Kommissionen.

Medlemmerne indledte i nærværelse af minister Giovani Romano drøftelser med Napolis 
borgmester, Luigi di Magistris, som kom med en detaljeret redegørelse for hans affaldsplan 
for Napoli, og han skitserede de hidtidige udfordringer og opnåede resultater. Da han blev 
valgt, havde han arvet 1,5 mia. EUR gæld. Han var øjeblikkeligt gået i gang med at få byens 
hygiejnepolitik, som førhen var blevet privatiseret, lagt tilbage ind under den offentlige
sektor. De eneste, som bragte private penge ind i sektoren, var ifølge ham mafiaen, og 
privatiseringen havde klart vist, at det ikke var svaret på problemet med affaldsforvaltning.

Han oplyste medlemmerne om, at han havde oprettet overgangsanlæg i byen, hvor affaldet 
blev deponeret i kritiske perioder. Han er imod opførelsen af forbrændingsanlæg eller nye 
deponeringspladser i kommunen, og man gør alt, hvad man kan, for at gennemføre separat 
indsamling og genanvendelse af affald fra alle husholdninger. En tredjedel af 
lokalbefolkningen er nu i stand til at gøre dette, og en yderligere ekspansion heraf bremses, 
eftersom der mangler midler hertil, men lokalbefolkningen samarbejder generelt med 
projektet, selv om der må gøres en yderligere indsats for at sikre, at alle forstår betydningen 
heraf. Inden januar vil halvdelen af befolkningen drage fordel af denne politik. I en 
midlertidig periode har to nederlandske byer overtaget og forarbejder tørt affald, som ikke kan 

                                               
1 Der blev fremsendt et dokument på 17 sider til medlemmerne, jf. bilag, undertegnet af Dr. R. Santacroce på 
vegne af regionalregeringen. Det indeholder et resumé i tabelform og bemærkninger til hvert enkelt andragende 
forelagt regionen af udvalget. (Det foreligger kun på italiensk.)
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behandles i Napoli. Der er også blevet oprettet mobile indsamlingssteder, der skal modtage 
særlige typer affald, og som hjælper borgerne med at skaffe sig sikkert af med glas, maling, 
gips, osv. 40.000 tons organisk affald behandles, og sorterings-, nyttiggørelses- og 
genanvendelsesanlæg udvikles.

Napoli samarbejder med regionen om at forbedre trafikstrømme og har etableret en 
rådgivningsstruktur, et affaldsobservatorium. Der gennemføres informationskampagner i 
skoler. Man bestræber sig på at mindske mængden af affald, der opstår i byen, især plastic- og 
papaffald, og der tilskyndes til selvkompostering i huse og boliger. Der er imidlertid et 
tvingende behov for ressourcer til sådanne strukturer, som f.eks. komposteringsanlæg, for at 
sikre, at der kan udvikles og opretholdes en positiv affaldscyklus.

Minister Giovani Romano talte i sine afsluttende bemærkninger om de 
afhjælpningsforanstaltninger, som blev gennemført for lukkede deponeringsanlæg, og som 
alle undersøges på indeværende tidspunkt. Ligesom borgmesteren krævede han også, at de 
offentlige instanser tog affaldsspørgsmålet op, eftersom privatiseringen havde slået fejl og i 
stor udstrækning var ansvarlig for, at problemet blev så akut. Borgmester di Magistris var 
enig i, at affald burde være en ressource, og at forbrænding kun var den allersidste 
valgmulighed, som skulle tages i betragtning. Det er også absolut nødvendigt, hævdede han, 
at der frigøres EU-midler til komposteringsanlæg og også, hvilket er mindst lige så vigtigt, at 
det gøres muligt for byen Napoli virkelig at få ryddet op ved hjælp af en bæredygtig 
rengøringsstruktur og -organisation. Han tilføjede, at det også er nødvendigt med kontrol og 
overvågning ved bekæmpelsen af dumpning af ulovligt affald. Der blev iværksat 
epidemiologiske undersøgelser for at overvåge helbredssituationen og måle afvigelser og 
sammenligninger med affaldsmønstre.

Begge appellerede til større samarbejde med og forståelse fra Den Europæiske Union.

Konklusion

Medlemmerne vendte tilbage med adskillige kilo dokumentation, som andragerne og 
myndighederne havde forsynet dem med, og medlemmerne af udvalget og Kommissionen kan 
konsultere disse.

Undersøgelsesrejsens betydning for de mennesker, som gjorde sig stor umage for at mødes 
med og byde delegationens medlemmer velkommen, og de italienske medlemmer, der 
ledsagede dem og også deltog aktivt, må ikke undervurderes, og de forventer alle, at "Europa" 
gør noget og nu støtter de skridt, som man kan se bliver taget, især i Napoli og Campania, for 
at skabe en bæredygtig affaldspolitik, som gennemføres hensigtsmæssigt af de ansvarlige 
offentlige myndigheder.

Situationen i Lazio-regionen er fortsat meget kritisk, og delegationens medlemmer har det 
indtryk, at den nationale regering ikke kun er sig denne katastrofale situation meget bevidst 
men også er rede til at gøre alt, hvad den kan for at forsøge at forhindre, at Rom bliver Italiens 
skraldeplads. Den nuværende miljøministers strategi er positiv og konstruktiv og fortjener 
støtte fra Kommissionen og Europa-Parlamentet, da ministeriet kæmper med et massivt 
affaldsproblem, som det har arvet. Ministerens bemærkninger og analyse forekom 
delegationsmedlemmerne at være baseret på en solid overbevisning og et ønske om at sikre, at 
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der hurtigst muligt gennemføres vigtige strukturreformer.

Det er også klart for delegationsmedlemmerne, at den særlige kommissærs rolle og autoritet i 
Lazio overhovedet ikke er afstemt efter de reelle problemer, som befolkningen står over for i 
betragtning af det forbavsende omfang af forkert forvaltning på lang sigt. Desuden er 
nødbeføjelserne tilsyneladende kontraproduktive og en flagrant krænkelse af mange aspekter 
af EU's affaldslovgivning. Åbenlyse offentlige meningsforskelle mellem regionale 
myndigheder og provinsmyndigheder er et pinligt syn og må ophøre, og det er vælgerne, der 
skal tage fat på såkaldte ansvarlige myndigheders uansvarlige adfærd.

Omfanget af høringer af offentligheden er forsvindende ringe i Lazio-regionen, selv om der 
tilsyneladende sker en forbedring heraf i Campania. Delegationen hørte med al mulig 
tydelighed i Lazio, hvorledes lokalbefolkningen følger sig fuldstændig tilsidesat af de 
politiske myndigheder, som tilsyneladende har forsømt dem i så lang tid og undladt 
overhovedet at træffe foranstaltninger i forbindelse med de alvorlige kumulative følger af en 
fuldstændig utilstrækkelig affaldspolitik, som har efterladt enhver "affaldspolitik" som en 
"deponeringspolitik", ligeså snart der blev fundet en passende lokalitet uanset de sociale og 
miljømæssige følger, og hertil kom, at den i stor udstrækning var i hænderne på en af de mest 
føjelige private affaldsvirksomheder. Af denne og af mange andre grunde er delegationen 
imod, at der etableres nye deponeringsanlæg i Riano, Pian dell'Olmo og Monti dell'Ortaccio.
De nationale og regionale myndigheder skal altså intervenere for at garantere og sikre 
Malagrottas sikkerhed og anlæggets overensstemmelse med de gældende normer, hvilket 
forhindrer det i at forårsage yderligere ødelæggelser og skader på området.

Selv om det biomekaniske affaldsbehandlingsanlæg A.A.A., hvor der blev aflagt besøg, klart 
er beliggende det forkerte sted, er det delegationens opfattelse, at den ansvarlige 
miljømyndighed uden yderligere forsinkelse og hurtigst muligt og en gang for alle skal 
fastlægge den nøjagtige årsag til de ekstreme belastninger, som fører til den utålelige 
situation, som lokalbefolkningen og virksomhederne udsættes for som følger af de 
ubehagelige lugte.

Delegationen er enig med Napolis borgmester og den regionale miljøminister i Campania om, 
at privatiseringen har bidraget til den nedadgående spiral i forbindelse med 
affaldsforvaltningen med katastrofale følger for lokalbefolkningen og har været til størst 
fordel for ingen ringere end de organiserede kriminelle bander, som generelt går under navnet 
mafiaen. Samtidig skal de offentlige myndigheder selv være hævet over enhver tvivl, handle 
gennemskueligt, frasige sig nepotisme og prioritere kvalifikationer og god forvaltning. Der 
bør føres nøje kontrol med deres konti, især hvis EU igen skal stille passende midler til 
rådighed, og der skal foretages uafhængige revisioner heraf. Men midlerne skal stilles rettidigt 
til rådighed for at sikre, at der findes effektive afhjælpningsforanstaltninger, som på 
indeværende tidspunkt kun findes i planerne for affaldsforvaltning.

Henstillinger

1. Udvalget om Andragender er på baggrund af andragernes klager vedrørende de 
massive mangler i forvaltningen af husholdnings- og industriaffald i Lazio og 
Campania af den opfattelse, at der kræves en mere håndfast indsats fra de politiske 
myndigheder på alle niveauer for at sikre en korrekt gennemførelse og anvendelse af 
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de i denne rapport nævnte EU-direktiver. Det tager Domstolens dom vedrørende disse 
sager til efterretning som et resultat af de overtrædelsesprocedurer, som 
Kommissionen har indledt over for Italien. Det henstiller i folkesundhedens og 
miljøbeskyttelsens og en forbedrings interesse, at de italienske myndigheder i langt 
højere grad prioriterer denne aktivitetssektor og på ethvert plan indleder en konstruktiv 
dialog med andragerne og civilsamfundet for at etablere en mere bæredygtig strategi 
med offentlig støtte, for så vidt angår affaldsforvaltning, i stedet for den meget 
konfliktfyldte strategi, som hidtil har været fremherskende.

2. Udvalget opfordrer Kommissionen til at frigive de nødvendige midler, som er 
påkrævet for at støtte den indsats, som Napolis kommunale myndigheder gør, og som 
har vist deres uindskrænkede engagement for at gennemføre en troværdig 
affaldspolitik inden for den offentlige sektor for byen og for at sikre, at EU, når det er 
muligt, er i stand til at bistå med at skabe bedre levevilkår for lokalbefolkningen med 
hensyn til sundhed og miljøbeskyttelse samt rene byer. For at sikre en effektiv 
anvendelse af ressourcer og under hensyntagen til tidligere praksis opfordrer det 
Kommissionen og Napolis myndigheder til at gennemføre regelmæssige revisioner af 
de påløbne udgifter og offentliggøre sådanne årlige revisioner i et gennemsigtigt 
register, der er åbent for inspektion for offentligheden via internet.

3. Udvalget henstiller til de regionale myndigheder i Campania, at de endelig udarbejder 
en mere sammenhængende og praktisk affaldsstrategi for regionen, som skal 
samordnes på hensigtsmæssig og effektiv vis med provinsmyndighederne og de 
kommunale myndigheder, idet det sikres, at bestræbelserne på at bevare de offentlige 
myndigheders kontrol med sektoren ikke aftager. Udvalget kræver endvidere, at 
planerne om affaldsforvaltning, som det regionale miljøministerium beskrev for 
udvalget i 2011, gennemføres effektivt, hvilket kræver en større indsats ved den 
relevante gennemførelse af affaldshierarkiet som defineret i EU's direktiv om 
affaldsforvaltning. Det glæder sig over de bestræbelser, som Napolis kommune 
allerede har gjort, og over de regionale myndigheders tilsagn om en mere effektiv 
deltagelse af offentligheden i overvågningen af og kontrollen med affaldsforvaltning 
og henstiller, at denne tilgang gennemføres på alle offentlige niveauer i regionen.

4. Udvalget henstiller, at militæret trækkes tilbage fra alle aspekter af affaldspolitikken, 
især hvad angår sikkerheden i deponeringsanlæg og andre anlæg til bortskaffelse af 
affald, og at "undtagelsestilstanden" i Campania og Lazio ophæves med det samme, da 
den under alle omstændigheder har vist sig at være kontraproduktiv med hensyn til 
effektiv affaldsforvaltning. Det erkender og henstiller til støtte til de nationale 
myndigheders bestræbelser på at sikre større samordning og øget klarhed i fordelingen 
af roller og ansvar inden for affaldsforvaltning. Det minder myndighederne om, at der 
ud over i Napoli kommune stadig findes mange alvorlige affaldsrelaterede problemer i 
Campania-regionen, især i Caserta. Udvalget anmoder om en grundig undersøgelse for 
at fastslå årsagen til og følgerne for folkesundheden og miljøet af de giftige brande, 
som andragerne henviste til, og som fandt sted sidste sommer i affaldsballer med 
formodentlig en alvorlig giftig forurening af luften som følge.

5. Udvalget opfordrer indtrængende til, at de beføjelser, som er givet til den særlige 
kommissær under den såkaldte kriselovgivning, ophæves øjeblikkeligt, eftersom 
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denne situation har vist sig at være uhensigtsmæssig, hvad angår behovene for en 
relevant affaldsforvaltning, især i betragtning af dens begrænsede omfang og 
kortsigtede prioriteter, i stedet for at der tages fat på de omfattende spørgsmål, som er 
langt mere omfattende og mere strukturbetingede og er mellem- til langsigtede 
problemer. Det minder om den italienske centralregerings ansvar ved udpegelsen og 
anmoder miljøministeren om at tage et afgørende skridt til ændring af paradigmet for 
en gang for alle at klarlægge de politiske myndigheders ansvar på de respektive 
niveauer.

6. Udvalget understreger, at det er absolut modstander af den politik, der føres i Lazio-
regionen med hensyn til affaldsforvaltning, og især den overdrevne afhængighed af 
affaldsdeponier som en såkaldt løsning på problemerne med øget husholds- og 
industriaffald. Det mener endvidere, at denne politik og den monopolistiske karakter i 
affaldsdeponeringsforvaltningen har haft meget alvorlige følger for lokalbefolkningens 
sundhed og velbefindende. Det er dybt foruroliget over, at de regionale myndigheder 
og provinsmyndighederne er ude af stand til at arbejde på en mere gennemsigtig og 
sammenhængende måde med kommunerne med henblik på at etablere en bæredygtig 
affaldsstrategi, der indebærer deltagelse af civilsamfundet, baseret på en reduktion af 
affald, sortering og genindvinding af affald, herunder kompostering og biomekanisk 
affaldsbehandling, førend man overvejer affaldsdeponering via deponeringsanlæg eller 
forbrænding, som kun bør være allersidste udvej.

7. Udvalget glæder sig dog over "Rom-pagten" af 4. august 2012 om affaldsforvaltning, 
men opfordrer til, at den omsættes effektivt; Udvalget understreger, at det er 
nødvendigt, hvis de fastsatte mål skal opnås effektivt, at fastlægge klare konkrete 
foranstaltninger og beføjelser (jf. punkt 5 ovenfor).

8. Udvalget henstiller kraftigt, at der i overensstemmelse med de relevante EU-direktiver 
udvises langt større omhu ved udvælgelsen af affaldsanlæg og affaldsdeponering, og 
bemærker, at det biomekaniske anlæg i Villa Spada uden tvivl er beliggende på et 
uegnet sted, og håber, at det vil blive flyttet som følge af dets beliggenhed tæt på et 
bebygget område.

9. Udvalget understreger, at kommunalforvaltningen og kommunalrådet i Roms 
kommune IV flere gang har vedtaget officielle dokumenter, der bekræfter de kraftige 
gener, som i tusindvis af beboere og arbejdstagere i lokale virksomheder i nærheden af 
anlægget på Via Salaria lider under.

10. Udvalget påpeger, at der i forbindelse med AMA’s udviklingsplan for perioden 2013-
2015 er åbnet mulighed for iværksættelse af procedurerne for anlæggets flytning.

11. Udvalget mener, at eksporten af affald til tredjelande kun bør finde sted som en 
undtagelsesforanstaltning og i en kort periode, inden der gennemføres mere 
sammenhængende og bæredygtige strukturbetingede løsninger som nævnt i denne 
rapport.

12. Udvalget går absolut imod, at lokaliteterne Monti del'Ortaccio og Pian dell'Olmo 
udpeges som deponeringsanlæg i betragtning af de kumulative følger af sådanne anlæg 
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med andre eksisterende anlæg og deres nære beliggenhed ved huse og vandløb.
Udvalget henstiller, at der opstilles klarere kriterier baseret på de relevante EU-
direktiver for udpegningen af affaldsanlæg, når de er nødvendige som et led i en 
samlet affaldsstrategi, og at tildelingen af licenser underkastes strengere kontroller og 
grundigere overvågning.

13. Udvalget glæder sig over nedsættelsen af tokammerudvalget om undersøgelse af 
affaldsrelaterede kriminelle aktiviteter og tilskynder dets medlemmer til fortsat at 
spille en aktiv og konstruktiv rolle i undersøgelserne i forbindelse med spørgsmål om 
korruption, kriminalitet og trusler mod en hensigtsmæssig organisation af 
affaldsforvaltning.


