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Ievads

Sākotnējā motivācija Lūgumrakstu komitejas lēmumam par vizīti Itālijā šajā laikā, lai rūpīgāk 
izpētītu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās problēmas, bija lūgumrakstu iesniedzēju no 
Lacijas un Kampānijas reģiona pastāvīgi paustās bažas, kaut gan delegācijas locekļiem ir 
zināms, ka arī citos Itālijas reģionos politiskās iestādes nespēj pildīt savus juridiskos 
pienākumus attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un atkritumu poligonu izmantošanu.
Komiteja iepriekš apmeklēja Kampāniju 2010. gada aprīlī un sagatavoja pilnīgu ziņojumu par 
savu vizīti1. Pēc tam Briselē notika vairākas diskusijas, piedaloties Kampānijas reģiona 
iestāžu pārstāvjiem un lūgumrakstu iesniedzējiem. Kopš tā laika Eiropas Parlaments ir 
pieņēmis īpašu rezolūciju par vizīti Kampānijā un arī patstāvīgo ziņojumu par atkritumu 
apsaimniekošanu Eiropas Savienībā2.

Vienu nedēļu pirms šīs misijas Eiropas Komisija nolēma atkārtoti iesniegt prasību pret Itāliju 
Eiropas Savienības Tiesā, pieprasot piemērot sodu, jo Itālijas iestādes nav izpildījušas EKT 
iepriekšējo lēmumu, kas pieņemts 2007. gada aprīlī, par neatbilstību Direktīvai par atkritumu 
poligoniem (Direktīva 99/31/EK). Komisija noteica apmēram 255 atkritumu poligonus — no 
tiem 16 poligonos atradās bīstamie atkritumi —, kuri bija jāsakopj. Turklāt Komisija arī 
norādīja, ka nav ieviesti efektīvi pārraudzības pasākumi, lai novērstu jaunu nelikumīgu 
atkritumu poligonu atvēršanu.

Daudziem Itālijas pilsoņiem ir skaidri redzams, ka jau gadu desmitiem Itālijai raksturīga 
nespēja atrisināt problēmas atkritumu apsaimniekošanas jomā. Šāda nespēja atrisināt 
problēmas ārkārtīgi negatīvi un postoši ietekmē lielo atkritumu poligonu tuvumā dzīvojošo 
iedzīvotāju veselību, kā arī dabisko vidi, jo īpaši gruntsūdeņus, kas pakļauti toksiskajam 
piesārņojumam.

Skaidri redzams arī tas, ka nopietnas strukturālas nepilnības pastāv Itālijas politiskajā sistēmā, 
kas daļēji izskaidro atkritumu apsaimniekošanas neefektivitāti kopumā un to, ka netiek 
pieņemti saskaņoti lēmumi par atkritumu apsaimniekošanas politikas efektīvu īstenošanu, ja 
šāda politika ir pieņemta. Kā pārliecinājās šīs delegācijas locekļi, ir acīmredzams, ka reģiona 
un provinces līmeņa politiskajās struktūrās trūkst skaidrības attiecībā uz atbildību par 
lēmumiem, piemēram, par atkritumu poligonu izveidi.

Savukārt šā sistēmiskā trūkuma sekas ir tās, ka tiek pieņemti ārkārtas tiesību akti (arvien 
biežāk situāciju nav iespējams kontrolēt) un bijušie prefekti tiek iecelti par īpašajiem 
komisāriem, piešķirot tiem neizpildāmu mandātu īstenot risinājums, kas, kā tagad zināms, 
neiztur pārbaudi attiecībā uz atbilstību daudziem Eiropas Savienības tiesību aktu 
noteikumiem.

Tas, ka šādā situācijā lēmumi tiek piemēroti vietējās kopienās, pienācīgi neizvērtējot 
apstākļus vai nerīkojot apspriešanos, padara jau tā nopietno situāciju vēl daudz ļaunāku.
Pašreizējās valsts valdības apņemšanās veikt politisko struktūru reorganizāciju, lai risinātu šo 
būtisko un līdz šim neatrisināto problēmu, šajā situācijā ir vērtējama patiesi atzinīgi.
                                               
1 Darba dokuments par faktu vākšanas vizīti Kampānijā (no 2010. gada 28. līdz 30. aprīlim), DT/833560.
2 2011. gada janvāra rezolūcija par krīzi atkritumu apsaimniekošanas jomā Kampānijā, RC/855622, un Ziņojums 
par Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas piemērošanu, referents C. Iturgaiz, 2011. gada oktobris.
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Strukturālie trūkumi un neveiksmīgā un neatbilstīgā pārvaldība gadu gaitā ir veicinājusi 
organizētās noziedzības attīstību potenciāli ienesīgajā atkritumu apsaimniekošanas jomā.
Daudzi patiesi vaino mafiju krīzes padziļināšanā atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai gūtu 
lielāku labumu no šīs situācijas radītās postošās ietekmes uz vietējiem iedzīvotājiem, un tādēļ 
rodas situācija, ka pašvaldības tiek šantažētas vai pakļautas izspiešanai. Itālijas parlaments ir 
izveidojis īpašu komiteju, kuras uzdevums ir rūpīgi izpētīt šo situāciju, un tā līdz šim 
publicējusi vairākus ziņojumus1.

Vēl viena pamatproblēma, kas efektīvi jārisina, ir saistīta ar atkritumu apsaimniekošanai 
atvēlēto finanšu resursu piešķiršanu. Tas ir būtiski svarīgi, lai izveidotu efektīvu un 
funkcionējošu atkritumu apsaimniekošanas ciklu, kura obligāts priekšnosacījums ir atkritumu 
samazināšana. Itālijai jānodrošina, ka tiek novērsta atkritumu veidošanās un būtiski 
samazināts atkritumu daudzums un ka radušies atkritumi tiek atbilstīgi šķiroti un pēc 
šķirošanas atbilstīgi pārstrādāti, reģenerēti vai apglabāti pēc iespējas ekoloģiski ilgtspējīgākā 
veidā, atkritumu poligonus un sadedzināšanas iekārtas izmantojot tikai kā galējo līdzekli2.

Daudzus gadus Itālijas iestādes nav veikušas pietiekamus ieguldījumus atkritumu 
apsaimniekošanā, un nereti tās lielāku vērību pievērsušas īstermiņa risinājumiem, kas rada 
zemākās izmaksas, nevis izstrādājušas ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas politiku un 
nodrošinājušas pietiekamus ieguldījumus, kas atbilstīgi uzraudzīti un pārvaldīti. Tas ir bijis arī 
viens no galvenajiem iemesliem daudzo atkritumu poligonu izveidei, no kuriem vairāki ir 
nelikumīgi, un tam, ka trūkst alternatīvu risinājumu atkritumu apglabāšanai.

Patlaban ir vairāk kā skaidrs, ka šādi tā sauktie zemo izmaksu risinājumi ir radījuši ļoti lielas 
vidējā termiņa un ilgtermiņa izmaksas sabiedrībai, tostarp izmaksas, kas saistītas ar 
iedzīvotāju veselības stāvokļa pasliktināšanos. Šim mērķim Eiropas Savienības struktūrfondus 
varēja izmantot un tie būtu jāizmanto daudz efektīvāk, un valsts, reģionu un provinču 
iestādēm būtu vajadzējis atvēlēt lielāku finansējumu un piešķirt augstāku prioritāti 
mājsaimniecību un rūpniecisko atkritumu apsaimniekošanai. Tomēr, neskatoties uz sliktas 
atkritumu apsaimniekošanas radītajām būtiskajām sekām, tas ir patiesi daudzsološi, ka 
notikušas politiskas izmaiņas un ka lielās pilsētas, piemēram, Neapole, beidzot ir sākušas 
izstrādāt atkritumu apsaimniekošanas plānus, kas ir šā nosaukuma vērti. Būtu jānodrošina 
lielo pilsētu piekļuve nepieciešamajam finansējumam, tostarp Eiropas Savienības 
finansējumam, kas tām ļautu pilnībā īstenot šos plānus un projektus.

Gan iepriekšējās, gan arī šīs vizītes laikā delegācijas locekļi vairākkārt pārliecinājās, ka trūkst 
komunikācijas starp politiskajām iestādēm un pilsonisko sabiedrību, vietējām kopienām un 
brīvprātīgo apvienībām, kas izveidotas, ņemot vērā krīzi atkritumu apsaimniekošanas jomā un 
sabiedrības tiesiskās intereses. Jāatzīst, ka ļoti bieži arī regulāra un konstruktīva dialoga 
trūkums, kā arī savstarpējās cieņas trūkums ir novedis pie konfrontējošu lēmumu 
pieņemšanas, kas vēl vairāk iedragājuši sabiedrības uzticību un ticību vēlēto politiķu spējai 
atrisināt aktuālās problēmas, uz kurām tik daudzi lūgumrakstu iesniedzēji vērsuši Eiropas 

                                               
1 Commissione parlementare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
2 Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem — Atkritumu apsaimniekošanas direktīva. Direktīva ir tiesiskais 
regulējums, kas dalībvalstīm jāīsteno atkritumu apsaimniekošanas jomā Eiropas Savienībā. Direktīvas mērķis ir 
aizsargāt vidi un cilvēku veselību, novēršot atkritumu radīšanas un apsaimniekošanas negatīvo ietekmi.
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Parlamenta uzmanību. Gandrīz visi lūgumrakstu iesniedzēji var sniegt būtisku un nozīmīgu 
ieguldījumu, ja tikai atbildīgās iestādes būtu gatavas to pieņemt.

Vizīte

Vizītes mērķis bija iesaistīties turpmākās diskusijās ar visām ieinteresētajām personām, lai 
sagatavotu ieteikumus, kurus turpmāk varētu izmantot, lai risinātu lūgumrakstu iesniedzēju 
minētās problēmas. Trīs dienu laikā delegācijas locekļi rīkoja tikšanās Romā ar vides ministru 
Corrado Clini un ministrijas vecākajiem ierēdņiem, ar īpašo komisāru atkritumu 
apsaimniekošanas jautājumos Romas provincē Goffredo Sottile, ar reģionu, provinču un 
pašvaldību pārstāvjiem, kas atbildīgi par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem, kā arī ar 
Itālijas parlamenta divpalātu komitejas, kas risina ar mafiju saistītos jautājumus un jautājumus 
par mafijas saistību ar krīzi atkritumu apsaimniekošanas jomā, priekšsēdētāju Gaetano 
Pecorrella un šīs komitejas locekļiem; Neapolē delegācijas locekļi tikās ar Kampānijas vides 
reģionālo ministru Giovani Romano, ar Neapoles mēru Luigi di Magistris, kā arī ar Neapoles 
provinces pašvaldības pārstāvi. Delegācijas locekļi apmeklēja vairākus objektus Lacijā un 
tikās burtiski ar simtiem lūgumrakstu iesniedzēju un vietējo kopienu pārstāvju gan Lacijā, gan 
Neapolē.

Roma
Pēc sākotnējām diskusijām ar vairākiem lūgumrakstu iesniedzējiem, kuri misijas sākumā 
ieradās Romā, pirmā diena tika veltīta esošā atkritumu poligona un atkritumu 
apsaimniekošanas objekta Malagrotta apmeklējumam un iespējamo teritoriju, kur iecerēts 
izveidot atkritumu poligonus nākotnē un pret kuru izmantošanu aktīvi iebilda lūgumrakstu 
iesniedzēji, apmeklējumiem Lacijas reģionā Monti dell'Ortaccio un Riano teritorijā.

Malagrotta atkritumu poligons ir viens no lielākajiem poligoniem Eiropā, un tas bija jāslēdz.
Patlaban tiek plānots, ka to slēgs 2013. gada aprīlī, lai gan tiek prognozēts, ka būs 
nepieciešami pat pieci gadi, lai sakoptu šo teritoriju. Šajā poligonā tiek pieņemti neapstrādāti 
atkritumi, tostarp slimnīcu atkritumi, un līdz šim par šo poligonu notikušas divas plašas 
diskusijas Komitejā, turklāt šis atkritumu poligons patlaban ir iemesls Eiropas Komisijas 
uzsāktajai pārkāpuma procedūrai par Direktīvas par atkritumu poligoniem 6.a panta 
pārkāpumu. Lūgumrakstu iesniedzēji iebilda pret poligona ārkārtīgi slikto uzturēšanu, 
pastāvīgu gaisa piesārņojumu ar putekļiem, izmētātajiem atkritumiem, nepatīkamo smaku un 
gruntsūdeņu piesārņojumu. Šis poligons daudzējādā ziņā simbolizē visu, kas nav darbojies tā, 
kā vajadzēja, pareizi piemērojot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Poligons ir radījis 
būtisku negatīvu ietekmi uz vietējiem dzīvojamiem rajoniem, kas atrodas tā tuvumā, un jo 
īpaši ir izskanējušas bažas par poligona ietekmi uz apkārtējo iedzīvotāju veselību, ko 
apstiprinājuši neatkarīgu ekspertu veikti epidemioloģiskie pētījumi. Lūgumrakstu iesniedzēji 
informēja par tūkstošiem kaiju, kas dzīvo poligona tuvumā un kas izplata netīrību un slimības 
šajā teritorijā, plēš atkritumu maisus un palielina vietējo iedzīvotāju izmisumu par to, ka 
iestādes par viņiem aizmirsušas.

Atkritumu poligona īpašnieks Manlio Cerroni un viņa uzņēmuma personāla pārstāvji nedaudz 
izrādīja poligonu delegācijai. Delegācija neapmeklēja pašu poligonu vai teritoriju ap to, bet 
vēroja atkritumu pievešanu un to sākotnējo apstrādi. Atkritumi netika šķiroti, lai gan no 



DT\927707LV.doc 5/18 PE502.277v04-00

LV

attāluma nebija iespējams noteikt atkritumu veidu1.

Valgalerijā delegācija piedalījās lielā publiskā sanāksmē, kas ar vietējo varas iestāžu 
līdzdalību tika organizēta Romas 15. vēlēšanu apgabalā. Krietni vairāk nekā trīs simti cilvēku 
bija sanākuši vietējās varas iestādes telpās, lai paustu bažas delegācijas locekļiem, un vairākas 
personas sniedza plašu informāciju par postošās situācijas, kas saistīta ar atkritumu poligonu 
problēmām reģionā, ietekmi un pastāvīgo apdraudējumu iedzīvotāju veselībai. Delegācijas 
locekļiem tika stāstīts, ka viss reģions, kas reiz „apbūris” ar saviem mežiem, laukiem un 
ielejām, ir izpostīts un atvēlēts atkritumu poligoniem, ka ir piesārņota augsne un ūdeņi, un 
dabiskie avoti, ka zemi šajā reģionā nereti klāj pelni no sadedzināšanas iekārtām un ka 
lēmumi, kas ietekmē cilvēku dzīvi, tiek pieņemti, neņemot vērā viņu labklājību.

Iedzīvotāji uzsvēra arī to, ka trūkst atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes iekārtu; visi 
atkritumi tiek vai nu apglabāti, vai aprakti. Iedzīvotāji vienprātīgi iebilda pret jaunu poligonu 
atvēršanu reģionā, tostarp pret ierosināto poligonu Monti dell'Ortaccio un Pian dell'Olmo 
teritorijā, un vēlāk, apmeklējot šo teritoriju, kļuva saprotams, kādēļ šī teritorija tika uzskatīta 
par tik nepiemērotu. Vairākas darbības jau ir uzsāktas, taču tās tiek veiktas pilnīgi nelikumīgi, 
un tiesas ir aicinātas iejaukties, lai apturētu šo procesu. Daži klātesošie norādīja uz toksisku 
vielu klātbūtni, kas apglabātas nelikumīgajos poligonos reģionā, izmantojot pamestas 
akmeņlauztuves. Klātesošie bija ļoti saniknoti. Reģions kādreiz bijis migrējošo putnu 
uzturēšanās vieta, taču tagad to vairs nav, un lauksaimniecība ir iznīcināta piesārņotās augsnes 
dēļ.

Klātesošie ar klusuma brīdi izrādīja cieņu Maria Grazia Canutti, kas bija organizējusi pirmā 
lūgumraksta iesniegšanu Eiropas Parlamentam (Lūgumraksts Nr. 0273/2010) par atkritumu 
apsaimniekošanas problēmām Malagrotta poligonā un kas nesen, pirms delegācijas ierašanās, 
bija mirusi.

Delegācijas locekļi apmeklēja teritorijas Monti dell'Ortaccio, Riano un Pian dell'Olmo 
(Lūgumraksts Nr. 1172/2012 un Nr. 0771/2012) un pauda savu viedokli par šo teritoriju 
atrašanās vietas izvēli atkritumu poligonu izveidei, jo nebija veikts objektīvs ietekmes uz vidi 
novērtējums un netika ņemta vērā jauno priekšlikumu kumulatīvā ietekme uz jau tā pārmērīgi 
izmantoto reģionu. Vietējo kopienu iebildumi tika skaidri izteikti, taču acīmredzot nebija 
ņemti vērā, piemērojot tā sauktās ārkārtas procedūras.

Jau bija pienācis vakars, kad delegācija sasniedza A. M. A. mehāniski bioloģisko sadzīves 
atkritumu pārstrādes iekārtu Via Salaria teritorijā, kas patlaban darbojas 312 dienas gadā un 
ik dienas uzņem 700 tonnas atkritumu (Lūgumraksts Nr. 1203/2012). Piedaloties arī 
lūgumrakstu iesniedzējiem, uzņēmuma vadība sniedza plašu informāciju un izvadāja 
klātesošos pa iekārtas telpām, kas bija plašas un acīmredzami labā kārtībā. (Lūgumrakstu 
iesniedzēji uzskatīja, ka šajā situācijā netika sniegts atbilstošs priekšstats, jo nepatīkamās 
smakas, par kurām viņi sūdzējās, vizītes laikā, proti, vēsā un mitrā vakarā, nebija tik 
izteiktas.)
Iekārtas vadība norādīja, ka, ņemot vērā vietējo iedzīvotāju sūdzības, kas iesniegtas, 
izmantojot saziņas iespējas, ir atjaunoti un uzlaboti biofiltri, lai ierobežotu izplūstošo 

                                               
1 Poligona īpašnieki iesniedza sīki izstrādātu dokumentāciju, un delegācijas locekļi varēja ar to iepazīties.
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nepatīkamo smaku. Iekārta tiek regulāri pārbaudīta; neatkarīgi vērtētāji no Mario Negri
Institūta, kuram acīmredzot ir ļoti laba reputācija, sniedza informāciju delegācijas locekļiem.

Iekārtas vadība norādīja, ka labprāt uzņemtu vēl vienu — vietējo iedzīvotāju izvēlētu —
pārbaudes veicēju komandu, taču iedzīvotāji līdz šim nav nākuši klajā ar šādu priekšlikumu.
Iekārtas vadība arī piekrita, ka vairāku objektīvu iemeslu dēļ, jo īpaši tādēļ, ka iekārtas 
tuvumā atrodas dzīvojamie rajoni, skolas un veselības aprūpes iestādes, kā arī biroju 
kompleksi, tā atrodas pilnīgi nepiemērotā vietā. Lēmums par iekārtas būvniecību reģiona 
līmenī tika pieņemts pirms 15 gadiem, taču tā uzsāka darbību tikai pirms diviem gadiem, un 
vadība norādīja, ka tās uzdevums šodien ir pēc iespējas labāk rīkoties esošajā situācijā.
Iekārtas pārvietošana ir oficiāli pieprasīta, taču atbildes nav.

Iekārtas vadība uzsvēra, ka ir mēģinājusi darīt visu, kas ir tās spēkos, lai ierobežotu iekārtas 
negatīvo ietekmi uz vietējiem iedzīvotājiem un tuvumā strādājošiem cilvēkiem. Tai pašā laikā 
tika apšaubīta spēcīgo un kodīgo smaku periodiskā rašanās, uz ko norādīja lūgumrakstu 
iesniedzēji, un delegācijas locekļi tika informēti par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kas 
darbojas netālu, taču tās turpmākai izpētei nepietika laika. Iekārtas zinātnieks norādīja, ka 
sadzīves atkritumu ķīmiskais sastāvs ikdienā mainās tikai nedaudz un ka to īpašības kopumā 
ir stabilas, un arī tādēļ nebija saprotams, kāpēc dažās dienās smaka bija tika spēcīga. No 
piecām pašvaldībām četras ir īstenojušas pasākumus, lai izmantotu staciju atkritumu 
šķirošanai, — vizītes laikā no uzņemtajiem atkritumiem 26 % atkritumu tika šķiroti; līdz 
2012. gada beigām šim apjomam jābūt 30 % un līdz 2013. gada beigām — 40 %, taču 
pašreizējā plānošanas perioda beigās tam vajadzētu sasniegt 65 %.

Delegācijas locekļi ņēma vērā sarežģīto situāciju un iekārtas īpašnieku un vadības veiktos 
pasākumus, lai ierobežotu mehāniski bioloģiskās iekārtas ietekmi uz vietējiem iedzīvotājiem.
Delegācijas locekļi arī atzīmēja, ka šī atšķirībā no sadedzināšanas vai apglabāšanas ir 
salīdzinoši ekoloģiska atkritumu apstrādes metode; būtiskākais jautājums bija tas, ka iekārta 
neapšaubāmi atrodas nepiemērotā vietā. Uzmanība tika vērsta uz nepieciešamību pārbaudīt 
citus iespējamos smaku avotus šajā reģionā.

Vēlāk vakarā delegācijas locekļi apmainījās viedokļiem ar organizācijas Legambiente
pārstāvjiem par dažādiem jautājumiem saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu, kas attiecās uz 
vizīti un uz ko pārstāvji vēlējās vērst delegācijas locekļu uzmanību.

Nākamajā dienā Eiropas Parlamenta Romas birojā notika tikšanās ar iestāžu pārstāvjiem, un, 
klātesot lūgumrakstu iesniedzējiem, tikšanās sākās ar viedokļu apmaiņu ar īpašo komisāru 
atkritumu apsaimniekošanas jautājumos Lacijas-Romas reģionā — Goffredo Sottile.

Viņa kompetencē bija jautājumi, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanu viņa 
atbildībā esošajā reģionā, piemērotāku teritoriju izvēli atkritumu poligonu izveidei, ietekmes 
novērtējumiem un uzlabotu atkritumu atlasi, lai samazinātu atkritumu daudzumu, kā arī 
mehāniski bioloģisko atkritumu apstrādes iekārtu plašāku izmantošanu. Viņš arī sniedza 
paziņojumu, un zināmu satraukumu radīja viņa teiktais, ka, „ja Malagrotta poligons tiks 
paplašināts, turpmāk tas pieņems tikai apstrādātus atkritumus”, tādējādi atzīstot, ka līdz šim 
milzīgajā atkritumu poligonā patiešām pieņemti visu veidu nešķiroti atkritumi. Viņš arī 
paziņoja, ka Monti dell'Ortaccio poligons kļūtu par „pagaidu poligonu”, kas darbotos 
18 mēnešus, līdz tiek izvēlēta alternatīva teritorija. Viņš bija informēts par iebildumiem, taču 
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acīmredzot viņam nebija zināms par šāda priekšlikuma iespējamo nelikumību saskaņā ar 
Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Klātesošie delegācijas locekļi pauda nopietnas bažas par šādu acīmredzami fatālistisku pieeju 
atkritumu apsaimniekošanai un pilnīgu vienaldzību attiecībā uz esošo atkritumu apstrādes 
iekārtu uzraudzību, kā arī par to, ka Manlio Cerroni piederošais uzņēmums Colari, šķiet, 
ieguva tiesības uz visu līgumu slēgšanu reģionā saistībā ar atkritumu poligonu darbību.
Goffredo Sottile atbildēja, sakot, ka viņš „cer”, ka Monti dell'Ortaccio poligonā netiks 
pieņemti nešķiroti atkritumi un ka tas uzsāks darbību 1. janvārī. Viņš norādīja, ka 
neapstrādātie atkritumi tiks nosūtīti uz citām valstīm vai reģioniem. Goffredo Sottile 
neatbildēja uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Nobeigumā viņš teica, ka ir pārbaudījis visus 
apstākļus, un uzskata, ka alternatīvas nav. „Jūs sakāt „nē”, taču es saku „jā”, un ar to viss ir 
izteikts,” viņš pabeidza sarunu.

Taču delegācijas locekļi apšaubīja Goffredo Sottile veikto analīzi, izvēlēto metodi un 
kritērijus, kurus viņš tikšanās laikā nespēja izskaidrot, taču acīmredzot izmantoja, lai izdarītu 
izvēli, kas bija viņa pieņemto lēmumu pamatā.

Delegācijas locekļi arī apšaubīja to, cik lielā mērā atzīta Seveso direktīva (PINK), un 
nepārprotami kritizēja šādas darbības, kas tiek veiktas, pārkāpjot Eiropas Savienības tiesību 
aktus. Kā piemērs tika minēta citos reģionos īstenotā prakse, un Goffredo Sottile tika jautāts, 
kādēļ Lacijas iestāžu pārstāvji neņēma vērā citu pieredzi. Delegācijas locekļi atkārtoti pauda 
bažas par Monti dell'Ortaccio poligona izmantošanu un aicināja komisāru pievērst uzmanību 
šādas izvēles sekām, proti, saistītajām izmaksām, ja tiks uzsākta pārkāpuma procedūra.

Pēc tam Vides ministrijas ģenerālsekretārs runāja par atkritumu apsaimniekošanas likumību 
Lacijā un dažādu pārvaldes līmeņu — reģiona, provinces un pašvaldību — atbildību 
atkritumu apsaimniekošanas politikas īstenošanā. Viņš arī minēja, ka jāmaina vēsturiskā 
pieeja šim jautājumam, kā arī būtiski jāmaina pašreizējā prakse, proti, atkritumi būtu 
uzskatāmi par resursu un atkritumu poligoniem būtu tikai sekundāra nozīme šajā procesā.
Ģenerālsekretārs norādīja, ka ir pieņemta reģionālā atkritumu apsaimniekošanas programma 
un ka tiek veikti sākotnējie pētījumi, ņemot vērā ģeoloģiskos, hidroloģiskos un 
arhitektoniskos kritērijus. Viņš arī uzsvēra, ka prioritāte piešķirta atkritumu atlasei un 
atkritumu dalītai savākšanai.

Vēlāk delegācijas locekļi un lūgumrakstu iesniedzēji sagaidīja Itālijas vides ministru Corrado 
Clini, kurš sniedza ievadrunu un pēc tam atbildēja uz jautājumiem. Ministrs paziņoja, ka 
centrālās valdības uzdevums nav tieši iesaistīties atkritumu apsaimniekošanā, jo dalīta 
atbildība par šo jautājumu ir jāuzņemas reģioniem, provincēm un pašvaldībām. Taču, tā kā 
decentralizētās iestādes vairākkārt nav spējušas uzņemties atbildību par grūto izvēli, kas bieži 
vien jāizdara, valdība ir bijusi spiesta iejaukties, lai pieņemtu lielākā mērā saskaņotu 
atkritumu apsaimniekošanas politiku. Politika vēl netiek īstenota, jo ir pagājis pārāk īss 
laikposms, kopš valdība sākusi darbu, taču viņš norādīja, ka tiek īstenoti vairāki pasākumi, 
tostarp veikta reģionālās un vietējās pārvaldes restrukturizācija. Corrado Clini aicināja 
nodrošināt „atbildīgu solidaritāti” starp dažādiem pārvaldes līmeņiem. Viņš piebilda, ka 
iestādes nevar noraidīt visus ierosinājumus un pēc tam sūdzēties, ka tām nav izvēles iespēju.
Nepiedāvājot piemērotas alternatīvas, ir veikti ārkārtas pasākumi, taču attiecīgajos reģionos 
situācija būtiski atšķiras, un, lai gan daži reģioni patstāvīgi risina mājsaimniecību atkritumu 
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apsaimniekošanas jautājumus, citi eksportē nešķirotus atkritumus uz Nīderlandi vai citām 
valstīm. Tā nav piemērota atkritumu apsaimniekošanas stratēģija vidējā termiņā vai 
ilgtermiņā. Valdība ir ierosinājusi stimulus, lai veicinātu atkritumu samazināšanu un 
atkritumu dalītu savākšanu, un viņš ierosināja, ka atsevišķu Itālijas reģionu, kuru jauda netiek 
pilnībā izmantota, pienākums varētu būt apsaimniekot Lacijas vai Kampānijas atkritumus.

Atbildot uz jautājumiem par uzņēmumu Colari un tā acīmredzamo monopolu Lacijas reģionā, 
ministrs norādīja, ka šāda situācija neapšaubāmi ir pārāk ilgi pastāvējušās sistēmas sekas. Šā 
uzņēmuma pakalpojumi vienmēr ir bijis lētākais risinājums un ir atbilduši politisko iestāžu 
izdarītajai izvēlei atkritumu apsaimniekošanas jomā, dodot priekšroku atkritumu poligoniem, 
nevis atbilstīgai atkritumu apsaimniekošanas politikai, kā paredzēts Eiropas Savienības 
direktīvās.

Ministrs uzsvēra, ka viņš centīsies panākt, lai atkritumu apsaimniekošana kļūtu par atbilstīgu 
sistēmu tāpat kā Milānā, Boloņā un Venēcijā. Taču viņš brīdināja, ka īsākā ceļa nav un ka bez 
skaidras politiskās gribas būs grūti mainīt sistēmu, kas pastāvējusi kopš pēdējā kara. Viņš 
norādīja, ka iedzīvotāji nedrīkst turpmāk novelt atbildību uz citiem, citādi Roma slīgs 
atkritumos. Ministrs minēja, ka atkritumu dalītu savākšanu un pārstrādi nevar veikt valdība un 
armija — vairāk jāiesaistās pašām kopienām.

Lielāka uzmanība tiekot pievērsta tiesību aktu ieviešanai rūpniecisko atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, kas, kā viņš atzina, joprojām ir ļoti nopietna problēma. Viņš norādīja 
uz situāciju Kampānijā, kas radusies, jo gadu desmitiem ilgi pārvalde nav veikusi savas 
funkcijas, un uz to, ka noziedzīgās aprindas aktīvi iesaistījušas toksisko atkritumu, kas nereti 
tiek ievesti no Ziemeļitālijas, apsaimniekošanā un vainojamas piesārņoto nelikumīgo 
atkritumu izgāztuvju dedzināšanā, radot īpaši lielu apdraudējumu vietējām kopienām. Lai 
izskaustu šādas darbības, jāveic stingrāki represīvie pasākumi un jāatjauno normāla pārvalde, 
palielinot armijas nozīmi reģionā. Neskatoties uz to, ir pieņemta jauna programma un ir 
uzsākta atkritumu dalīta savākšana.

Ministrs, atbildot uz jautājumiem par pārstrādi, norādīja, ka nozare attīstās un arvien pieaug 
tās spēja pārstrādāt tādus materiālus kā alumīnijs un plastmasa, kā arī naftas produktus, 
baterijas un citus atkritumus. Viņš norādīja, ka galvenā problēma joprojām ir neapstrādāti un 
nešķiroti sadzīves atkritumi un citu veidu atkritumi, piemēram, slimnīcu atkritumi.

Ministrs minēja, ka pēc tik daudziem gadiem situācija uzlabojas Neapolē, kur uzsākta 
piesārņoto teritoriju attīrīšana un sanācija un tiek uzkoptas vairākas teritorijas. Viņš piebilda, 
ka situācija atkritumu dalītas savākšanas jomā kļūst arvien daudzsološāka arī Neapolē, kur šī 
nozare sākusi attīstīties. Taču daudzas problēmas joprojām netiek risinātas reģionu un 
provinču līmenī, un ikvienam jāuzņemas sava daļa atbildības, lai efektīvi uzlabotu situāciju.

Pēc tam delegācijas locekļi piedalījās Itālijas parlamenta divpalātu komitejas, kas izmeklē 
mafijas saistību ar atkritumu apsaimniekošanas programmām, priekšsēdētāja Gaetano 
Pecorella rīkotās lietišķās pusdienās kopā ar šīs komitejas pārstāvjiem, un šo pusdienu laikā 
delegācijas locekļi darīja zināmas savas bažas par to, ka trūkst efektīvu soda sankciju, kas, 
iespējams, atturētu no iesaistīšanās ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos noziegumos. 
Komiteja savos ziņojumos, jo īpaši ziņojumos par Lacijas reģionu (kā arī iepriekšējos 
ziņojumos par Sicīliju, Kalabriju un Apūliju), bija sniegusi pierādījumus toksisko un 
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radioaktīvo atkritumu apglabāšanai un nelikumīgai izgāšanai jūrā.

Delegācijas locekļi pauda atzinību par veikto darbu un uzdeva jautājumus par pārredzamības 
līmeni atkritumu apsaimniekošanas politikas piemērošanā, par trūkumu konstatāciju dažādos 
administratīvos un politiskos līmeņos, kā arī par atšķirīgo situāciju reģionos, jo ir 
acīmredzams, ka ziemeļos situācija ir labāka nekā dienvidos. Komitejas priekšsēdētāja 
vietnieks De Angelis norādīja, ka Lacijā, piemēram, nav vērojama tik aktīva noziedzīga 
darbība, bet ir izveidojusies monopola situācija, kuru grūti mainīt un kuras izmaksas ir 
līdzvērtīgas pusei no nepieciešamo alternatīvu izmaksām. Senators Coranella no Kampānijas 
norādīja, ka nereti daži ekomafijas klātbūtni izmanto kā aizbildinājumu bezdarbībai. Viņš 
norādīja arī uz problēmu saistībā ar sadedzināšanas jaudas palielināšanu. Kāds cits komitejas 
loceklis di Toni aicināja uzlabot pārredzamības kultūru un izbeigt „atkritumu poligonu 
diktatūru”, kā arī izveidot izmantojamu un ilgtspējīgu atkritumu savākšanas sistēmu.

Priekšsēdētājs nobeigumā norādīja, ka noziedzīgajām aprindām ir vieglāk kontrolēt teritoriju, 
jo atkritumu poligoni tiek aktīvi izmantoti un, kā viņš minēja, vietējās pārvaldes līmenī pastāv 
augsts korupcijas līmenis. Viņš teica, ka nav nepieciešama efektivitāte, ja ir korupcija, un 
tādēļ, lai atrisinātu problēmu, ir būtiski svarīgi rūpīgi izvērtēt pārvaldes organizāciju valstī.
Priekšsēdētājs minēja, ka sistēma vienkārši nedarbojas, jo īpaši dienvidos, un ka atkritumi 
būtu efektīvāk jāpārstrādā, nevis jāuzskata par pastāvīgu problēmu; viņš norādīja, ka valstī 
beidzot notiek pārmaiņas, taču ar ārkārtīgi lielām grūtībām, un ka jauniešiem jānodrošina 
iespēja atrast darbu nevis viņu „sakaru”, bet gan prasmju un centienu dēļ.

Pēcpusdienas sesijas laikā delegācijas locekļiem bija iespēja piekļūt informācijai, ko sniedza 
par vides un atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem atbildīgās amatpersonas no Lacijas 
reģiona un Romas provinces.
Attiecībā uz Lacijas reģionu delegācijas locekļi tika informēti, ka ir apstiprināts atkritumu 
apsaimniekošanas plāns, kas paredz 2012.–2014. gada periodā piešķirt 100 miljonus euro 
atkritumu dalītai savākšanai un kam būtu jākļūst par daļu no integrētas apsaimniekošanas 
sistēmas, kas paredz labāku uzraudzību un jaunu biomasas ražošanas iekārtu būvniecību.
Reģions ir noslēdzis arī tā saukto Romas paktu, kas vēl nav stājies spēkā, taču paredz noteikt 
piemērotas vietas atkritumu apglabāšanai. Izvēles kritēriji nebija aprakstīti.

Provinces delegāts norādīja, ka sadzīves un mājturības atkritumu apsaimniekošana ir 
pašvaldību kompetencē, taču jautājumam par atkritumu poligonu atvēršanu jābūt provinces 
iestāžu atbildības jomā, lai gan, kā viņš norādīja, šis jautājums uzticēts reģiona iestādēm.
Province sniedz palīdzību vairākām pašvaldībām Malagrotta poligona tuvumā un veicina 
atkritumu dalītu savākšanu. Ir izstrādāts arī konkrētāks atkritumu mazināšanas plāns. Viņa 
paziņojums tika uztverts ar zināmu skepticismu no klātesošo lūgumrakstu iesniedzēju puses.

Romas pilsētas pārstāvis norādīja, ka atkritumu dalītas savākšanas apjoms kopš 2008. gada ir 
palielinājies no 16 līdz 26 % un ka pilsētas teritorijā nav atkritumu poligonu. Pilsētas teritorijā 
atrodas četras mehāniski bioloģiskās iekārtas, no kurām vienu — A. M. A. iekārtu —
delegācijas locekļi bija apmeklējuši. Pēc tam sekoja viedokļu apmaiņa par mehāniski 
bioloģisko iekārtu A. M. A., kuras pašreizējā atrašanās vieta tiek uzskatīta par nepiemērotu, un 
tās iespējamo pārvietošanu, ņemot vērā to, ka arī šajā iekārtā paredzēts palielināt apstrādāto 
apjomu. Tika sniegta papildu informācija par to, ka, kā jau iepriekš vizītes laikā tika minēts, 
kaitīgās smakas avots varētu būt nevis atkritumu apsaimniekošanas iekārta, bet gan ACEA
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notekūdeņu attīrīšanas iekārta.

Neviens no klātesošajiem nesniedza atbildes uz delegācijas locekļu jautājumiem par pilsoņu 
iesniegto sūdzību izskatīšanu. Taču tā vietā delegācijas locekļi bija liecinieki dedzīgai vārdu 
apmaiņai starp dažādu iestāžu pārstāvjiem par to atbildību attiecībā uz lēmumiem par 
atkritumu poligoniem un jo īpaši par Monti dell'Ortaccio poligonu — Lacijas reģiona iestāde 
bija iebildusi pret šā poligona izvēli, taču provinces iestāde to bija iekļāvusi iespējamo vietu 
sarakstā, un abu iestāžu pārstāvji sparīgi mēģināja novelt atbildību uz citiem, skaidri parādot 
situāciju, uz kuru ministrs bija iepriekš dienas laikā norādījis. Vārdu apmaiņa bija daiļrunīga.

Visbeidzot, delegācijas locekļi tikās ar Paliāno mēru Maurizio Sturvi, kurš Lūgumrakstu 
komitejai bija iesniedzis lūgumrakstu (Lūgumraksts Nr. 0998/2012) par priekšlikumu izveidot 
mehāniski bioloģisko atkritumu apstrādes centru viņa kompetencē esošajā kopienā, jo viņu 
satrauca priekšlikuma ietekme uz vidi šajā apvidū, kur jau atrodas atkritumu poligons un cita 
atkritumu apstrādes iekārta Sako ielejā. Kā viņš norādīja, situācija jau tā ir slikta un ierosinātā 
projekta īstenošana to vēl vairāk pasliktinātu, un Paliāno mēram nebija saprotams, kādēļ 
skaistā ieleja tiek šādi apdraudēta, ja šo objektu kumulatīvā ietekme rada negatīvas sekas 
vietējiem iedzīvotājiem, ko viņš pārstāv. Mērs minēja, ka tiek runāts arī par vēl vienu 
kompostēšanas iekārtu. Viņš norādīja, ka nedz komisārs, nedz arī provinces vai reģiona 
iestādes, šķiet, nav ņēmušas vērā vietējo iedzīvotāju paustās bažas; mērs apgalvoja, ka pilsoņi 
ir ļoti apjukuši un sašutuši par to, ka pret viņiem izturas tā, it kā viņiem nebūtu nozīmes.
Delegācijas locekļi vēlējās uzzināt, vai, ņemot vērā acīmredzamo kumulatīvo ietekmi reģionā, 
iekārtām veikts ietekmes uz vidi novērtējums.

Šajā posmā nebija iespējams turpināt risināt šo jautājumu, un mērs tika aicināts iesniegt 
papildu informāciju, lai Komiteja varētu efektīvāk izmeklēt jautājumu, lūdzot padomu arī 
Eiropas Komisijai.

Neapole
Nākamā dienā delegācijas locekļi tikās ar vairākiem lūgumrakstu iesniedzējiem, kuri varēja 
sniegt tiešus paskaidrojumus par viņus interesējošiem jautājumiem publiskā sanāksmē. Šajā 
dienā nepietika laika poligonu apmeklējumiem, taču delegācijas locekļi tikās ar daudziem 
lūgumrakstu iesniedzējiem, kurus delegācija bija sastapusi pēdējās faktu vākšanas vizītes 
laikā 2010. gada aprīlī, kad tika apmeklēti vairāki objekti un kad Lūgumrakstu komitejas 
locekļi deva skaidru solījumu atgriezties, lai turpinātu sākotnējo izmeklēšanu. Šī tikšanās deva 
iespēju delegācijas locekļiem izpildīt šo solījumu.

Tikšanās laikā lūgumrakstu iesniedzēji sniedza vairākus paziņojumus un atbildēja uz 
delegācijas locekļu jautājumiem par būtiskākajiem viņus interesējošiem jautājumiem;
turpmāk tekstā izklāstīts viņu minēto problēmu kopsavilkums.

Lūgumraksts Nr. 0787/2010 un Nr. 1270/2011
Lūgumraksta iesniedzējs minēja Ferrandelle atkritumu poligonu Kazertas provincē, kurā 
situācija kopš iepriekšējās Komitejas delegācijas vizītes bija būtiski pasliktinājusies.
Atkritumi joprojām netiek apstrādāti un šķiroti, un ir apcietināti vairāki atkritumu poligona 
vadītāji. Gruntsūdeņus nopietni piesārņojis infiltrāts no atkritumu poligona, kas nav atbilstīgi 
noslēgts, un pastāv nopietnas bažas par to, kā izlietots finansējums aptuveni 43 miljonu euro 
apmērā, kas piešķirts atkritumu poligona uzlabošanai. Acera atkritumu sadedzināšanas iekārtā 
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atkritumi joprojām netiek atbilstīgi kontrolēti, un acīmredzot tur tiek dedzinātas pat 
automašīnu riepas, sistemātiski piemērojot atkāpes no noteikumiem, ko pieļauj esošā ārkārtas 
situācija. Lūgumraksta iesniedzējs norādīja, ka, neskatoties uz saistībām attiecībā uz 
kompostēšanas iekārtu izmantošanu un tā saukto ekoloģisko salu izveidi, pēdējos divos gados 
nekas šajā jomā nav mainījies. Ir saņemta 2012. gada 18. februāra vēstule par kompostēšanas 
iekārtu, kas ir pabeigta, taču nedarbojas.

Lūgumraksts Nr. 1166/2010
Situācija ir pasliktinājusies arī delegācijas iepriekš apmeklētajā Terzigno atkritumu poligonā, 
kas atrodas Vezuva nacionālā parka teritorijā un kur 2010. gada oktobrī notika nopietnas 
konfrontācijas. Turpinās nekontrolēta rūpniecisko un toksisko atkritumu izgāšana šajā 
poligonā, un atkritumu nelikumīgai izgāšanai jau tiek izmantots otrs atkritumu poligons, kas 
zināms ar nosaukumu Cava Vitiello, lai gan tas nav oficiāli apstiprināts. Pieaug vietējo 
iedzīvotāju izmisums, un arī šajā apvidū infiltrāts tieši ietekmē lauksaimniecībā izmantoto 
ūdeni, un tā rezultātā tiek paustas nopietnas bažas par iespējamu pārtikas piesārņojumu.
Lūgumraksta iesniedzējus satrauc tas, ka solījumi sakopt šo teritoriju ir noglabāti tikpat dziļi 
kā atkritumi.

Lūgumraksts Nr. 1270/2011
Lūgumraksta iesniedzējs iesniedza fotogrāfijas, kurās redzama situācija Ferrandelle un 
Maruzella (šobrīd atkritumus nepieņem) atkritumu poligonā, kurā atstātas aptuveni 
500 000 tonnas sadzīves un citu veidu neapglabātu atkritumu, kas rada kaitīgu smaku, 
putekļus un citas paliekas vairāku kilometru attālumā, kā arī piesaista bezpajumtniekus, 
žurkas un miljoniem kaiju. Turklāt infiltrāts ir piesārņojis ūdens avotus, no kuriem dzer 
dzīvnieki, un to ganības, radot nopietnas bažas par to, ka piesārņojums nokļuvis arī 
mozzarella buffala sierā, padarot to tirdzniecībai nederīgu un tādējādi iznīcinot daudzu vietējo 
lauksaimnieku iztikas avotu. Tiek ietekmēta vietējo iedzīvotāju veselība, un satraukumu rada 
arvien pieaugošā saslimstība ar vēzi un nopietnām elpceļu slimībām.

Lūgumraksts Nr. 0347/2008
Turpinot informēt delegācijas locekļus par situāciju saistībā ar Acera atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu, lūgumraksta iesniedzējs runāja par neatļautām iekārtas emisijām, par 
ierobežoto pārredzamību, kā arī par to, ka pārtraukta finansējuma piešķiršana novērošanas 
centram, kuram bija jāuzrauga iekārtas darbība. Vasarā aizdegušies vairāki tūkstoši tā saukto 
ekoķīpu, kas atstātas degot un piesārņojot atmosfēru. Nav īstenots arī reģiona un provinces 
pārstāvju parakstītais protokols par vietējo iedzīvotāju veselības pārbaudi, un arī tas ir viens 
no iemesliem pieaugošajām bažām par to, ka iestādes slēpj no iedzīvotājiem daudz 
informācijas.

Lūgumraksts Nr. 0658/2010
Lūgumraksta iesniedzējs, kas bija izvirzījis vispārīgākus jautājumus par Atkritumu 
apsaimniekošanas direktīvas piemērošanu Kampānijas reģionā, atkārtoti norādīja, ka joprojām 
netiek ievērots 4. pants un ka atbildīgās iestādes joprojām nav izstrādājušas obligāto atkritumu 
hierarhijas sistēmu. Piemēram, ir acīmredzams, ka reģiona iestādes kompostēšanas iekārtu 
būvniecību ir atlikušas uz vēl tālāku nākotni, un pašvaldības, kas uzsākušas atkritumu dalītu 
savākšanu, nav saņēmušas tam nepieciešamo finansējumu.

Lūgumraksts Nr. 0955/2008
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Lūgumraksta iesniedzējs skaidri darīja zināmu, ka joprojām iebilst pret atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu un atkritumu poligonu izmantošanu, jo šie risinājumi traucē 
centieniem ieviest atbilstīgu atkritumu apsaimniekošanas ciklu ar atkritumu dalītu savākšanu, 
pārstrādi un kompostēšanas un biomasas projektu efektīvāku izmantošanu. Lūgumraksta 
iesniedzējs norādīja, ka Chiano atkritumu poligons, ko delegācijas locekļi bija apmeklējuši 
iepriekš, ir slēgts, jo, pamatojoties uz mafijas saistību ar atkritumu poligona darbību, bija 
iejaukusies tiesu vara, turklāt bija ļoti piesārņota apkārtējā teritorija. Taču nav uzlabota 
atkritumu poligona drošība; tas ir tikai pamests, un uz to attiecas sekvestrācijas rīkojums.
Lūgumraksta iesniedzējs uzsvēra, ka, ņemot vērā ietekmi uz vietējo iedzīvotāju veselību un 
drošību, šī situācija nekavējoties jārisina.

Lūgumraksts Nr. 1211/2012
Lūgumraksta iesniedzējs — vietējais mācītājs — pauda satraukumu par savu kopienu 
Kazertas tuvumā ugunsgrēku dēļ, kas plosās rūpniecisko atkritumu poligonā un rada toksiskus 
dūmus, kas apdraud vietējos iedzīvotājus. Viņš norādīja, ka būtiski palielinājusies saslimstība 
ar vēzi šajā reģionā, taču nekas netiek darīts, lai uzlabotu situāciju, neskatoties uz to, ka 
atkritumu poligonu ir apmeklējis prefekts.

Lūgumraksts Nr. 0413/2010
Arī šis lūgumraksts attiecās uz situācijas pasliktināšanos Terzigno poligonā — lai gan ir 
skaidrs, ka poligons tiks slēgts, pastāv nopietnas bažas par informācijas trūkumu par tā 
sakopšanu, kā arī par blakus esoša poligona iespējamo atvēršanu, kas arī atrastos Vezuva 
nacionālā parka teritorijā. Astoņpadsmit vietējās pašvaldības ir parakstījušas paktu, lai 
panāktu izmaiņas atkritumu pārstrādes un kompostēšanas iekārtu izmantošanas jomā, taču līdz 
šim šai sakarā nav veikti nekādi pasākumi. Kāds cits lūgumraksta iesniedzējs piebilda, ka 
vietējie iedzīvotāji joprojām netiek informēti un viņiem pat tiek liegta piekļuve informācijai 
par atkritumu poligonu. Vietējās mātes ļoti satrauc šī milzīgā un nekontrolētā atkritumu 
poligona ietekme uz viņu bērnu veselību. Citi šā apgabala iedzīvotāji minēja, ka ticis izgāzts 
azbests, — tika rādītas fotogrāfijas, un iedzīvotāji pauda satraukumu par augsnes toksiskumu, 
jo tajā tiek plaši audzēti un ražoti dārzeņi. Lūgumraksta iesniedzējs aicināja šajā apgabalā 
audzēt īpašus augus, piemēram, kaņepes, kas spēj ekoloģiski attīrīt augsni.

Lūgumraksts Nr. 0587/2007
Tika paustas bažas par to, ka jau vēsturiski reģionam netiek piešķirts finansējums un ka arvien 
pieaug mafijas un noziedzīgo aprindu ietekme atkritumu apsaimniekošanas nozarē, kas rada 
vēl lielākus šķēršļus krīzes situācijas risināšanai, kas joprojām skar tik daudz cilvēku.
Lūgumraksta iesniedzēja pauda satraukumu par to, ka situācija patiešām kļūst arvien 
bezcerīgāka un neviens nevēlas piešķirt finansējumu problēmu risināšanai. Iedzīvotāji jūtas kā 
izstumti no politiskās vides un Romas iestāžu aizmirsti. (Lūgumraksta iesniedzēja un vairāki 
citi lūgumrakstu iesniedzēji izteica pateicību klātesošajiem delegācijas locekļiem, jo nedz 
reģiona pārvaldes, nedz arī centrālās valdības pārstāvji nekad nebija jautājuši viņu viedokli.)

Lūgumraksts Nr. 0031/2006
Lūgumraksta iesniedzējs, kas bija izvirzījis vispārīgu jautājumu par krīzes atkritumu 
apsaimniekošanas jomā ietekmi uz vietējo iedzīvotāju veselību, izteica sašutumu par to, ka 
nekas netiek darīts saistībā ar liela daudzuma toksisko atkritumu izgāšanu ezeros un upēs, kā 
arī jūrā. Liela daļa atkritumu tiek aprakti un atstāti augsnē, kur tie netiek kontrolēti un 
piesārņo gruntsūdeņus. Ir veikti vairāki pētījumi, un to rezultāti ir satraucoši, turklāt situāciju 
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patlaban izvērtē augsta līmeņa veselības institūts; taču viņš aicināja lielākā mērā iesaistīties 
starptautisko sabiedrību, jo viņu satrauca tas, ka iestādēm nevar uzticēt risināt aktuālo 
problēmu, ar ko saskaras pilsoņi šajā apgabalā.

Tomēr atklātākā diskusijā lūgumrakstu iesniedzēji norādīja, ka nelielas pārmaiņas ir jūtamas 
Neapolē, kur izveidots atkritumu apsaimniekošanas novērošanas centrs, iesaistot vietējos 
iedzīvotājus un pašvaldību iestādes. Taču tika norādīts, ka provinces iestādes nav iesaistījušās.
Daudzi jautāja, vai nav iespējams atjaunot Eiropas Savienības finansējumu, lai atbalstītu 
īstenotos pasākumus, jo īpaši Neapolē; klātesošie arī norādīja, ka atkritumu dalīta savākšana 
un apstrāde ir daudz dārgāka un ka daudzviet pilsētā nav iespējams attīstīt šo risinājumu 
finansējuma trūkuma dēļ.

Delegācijas locekļi atbildēta uz lūgumrakstu iesniedzēju jautājumiem un paustajām bažām par 
resursu pieejamību atkritumu dalītai savākšanai, kompostēšanas iekārtām un mitriem 
atkritumiem, kā arī par ārkārtas situācijas ietekmi uz Eiropas Savienības tiesību aktu pareizu 
piemērošanu, kā rezultātā nav uzsāktas pārkāpumu procedūras, par iespējamām sankcijām un 
bloķēto finansējumu.

Šos jautājumus delegācijas locekļi tieši darīja zināmus, tiekoties ar vides reģionālo ministru 
Giovanni Romano, kas atbildīgs par atkritumu apsaimniekošanas politiku. Jo īpaši delegācijas 
locekļi vēlējās uzzināt informāciju par paveikto kopš viņu pēdējās vizītes, par saistību starp 
Neapoles plānu un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī par to, vai Kampānijā 
beidzot tiek ievēroti Eiropas Savienības tiesību akti atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Giovanni Romano norādīja, ka viņš sniegs oficiālu atbildi uz daudzajiem jautājumiem, kas 
viņam adresēti Lūgumrakstu komitejai iesniegtajos lūgumrakstos1. Giovanni Romano minēja, 
ka tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu valsts tiesību aktu atbilstību Eiropas Savienības 
tiesību aktiem, taču joprojām jūtama arī 17 gadus spēkā esošo ārkārtas tiesību aktu 
ietekme, — mantojums atkritumu apsaimniekošanas jomā ir ievērojams. Viņš minēja 
pasākumus, kas veikti, lai cīnītos pret organizēto noziedzību, kā arī to, ka privātie objekti tiek 
atdoti atpakaļ valsts īpašumā, tādējādi nodrošinot lielāku atkritumu apsaimniekošanas cikla 
īstenošanas iespējamību, taču viņš piebilda, ka šādiem pasākumiem vajadzīgs finansējums, 
kas joprojām ir ļoti ierobežots.

Kampānijas reģions jau kādu laiku vispār nav saņēmis Eiropas Savienības finansējumu, jo 
finansējums ticis pilnībā bloķēts, un šķiet, ka tas traucē īstenot politiskos centienus. Taču, no 
otras puses, kopš 2010. gada reģiona un provinces pārvalde ir veikusi publiskos ieguldījumus 
150 miljonu euro apmērā. Giovanni Romano norādīja, ka, ja šos ieguldījumus papildinātu 
Eiropas Savienības finansējums, ir skaidrs, ka būtu iespējams paveikt daudz vairāk. Viņa 
vadītais departaments ir pildījis savas saistības attiecībā uz pārredzamības jautājumiem un ir 
rakstiski atbildējis uz vairāk nekā 700 informācijas pieprasījumiem. Reģionālais atkritumu 
apsaimniekošanas plāns ir saskaņots, un tiek īstenoti pasākumi situācijas uzlabošanai, 
izmantojot pašu resursus. Ir pieņemts arī reģionālais plāns īpašu atkritumu apsaimniekošanai 
(rūpnieciskie un ostu/kuģu atkritumi). Taču viņš uzstāja, ka atkritumu apsaimniekošanas 

                                               
1 Delegācijas locekļiem tika iesniegts dokuments uz 17 lpp. (sk. pielikumu), ko reģiona pašvaldības vārdā 
parakstīja Dr. R. Santacroce. Dokumentā bija iekļauts kopsavilkums tabulas veidā un komentāri par katru 
lūgumrakstu, ko Lūgumrakstu komiteja bija iesniegusi reģionālajai iestādei. (Pieejams tikai itāļu valodā.)
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ikdienas pārvaldība joprojām ir pašvaldību kompetencē.

Ir īstenoti pasākumi, lai samazinātu uz atkritumu poligoniem nosūtīto atkritumu daudzumu —
no 7200 tonnām dienā 2009. gadā līdz 3850 tonnām dienā 2012. gadā. Viņš piebilda, ka 
551 pašvaldības iestāde īsteno vērienīgus pasākumus. Giovanni Romano minēja, ka tiek 
attīstītas ekoloģiskākas atkritumu apstrādes iekārtas un ka informācija par to ir nosūtīta 
Komisijai.

Klātesot ministram Giovanni Romano, delegācijas locekļi uzsāka diskusiju ar Neapoles mēru 
Luigi di Magistris, kurš sniedza plašu informāciju par Neapoles atkritumu apsaimniekošanas 
plānu un izklāstīja līdzšinējās problēmas un panākumus. Ievēlēšanas brīdī viņš no iepriekšējā 
mēra „mantoja” parādu 1,5 miljardu euro apmērā. Viņš bija nekavējoties apņēmies pilsētas 
sanitārhigiēnisko politiku, kuras īstenošana iepriekš tika uzticēta līgumslēdzējiem, atkal 
iekļaut publiskā sektora kompetences jomā. Mērs norādīja, ka vienīgie ieguldītāji, kas piešķīra 
privāto finansējumu nozarei, bija mafijas pārstāvji, un bija skaidrs, ka privatizācija nebija 
risinājums problēmām atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Mērs informēja delegācijas locekļus, ka viņš ir licis izveidot pagaidu poligonus pilsētā, kuros 
atkritumus glabā kritiskos periodos. Luigi di Magistris norādīja, ka ir pret atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu vai jaunu atkritumu poligonu būvniecību pašvaldībā un ka tiek darīts 
viss iespējamais, lai ieviestu atkritumu dalītu savākšanu to rašanās vietā un pārstrādi. Patlaban 
šāda iespēja pieejama vienai trešdaļai vietējo iedzīvotāju — tās turpmāka paplašināšana ir 
palēninājusies, jo trūkst finansējumu, taču vietējie iedzīvotāji kopumā sadarbojas ar projekta 
īstenotājiem, neskatoties uz to, ka jāveic turpmāki pasākumi, lai nodrošinātu, ka ikvienam ir 
saprotama šā projekta nozīme. Līdz janvārim vairāk nekā puse iedzīvotāju izjutīs šīs politikas 
pozitīvo ietekmi. Šajā periodā divas Nīderlandes pilsētas uzņem un pārstrādā sausos 
atkritumus, ko nav iespējams apstrādāt Neapolē. Ir izveidoti arī mobilie savākšanas punkti 
īpašiem atkritumu veidiem, tādējādi palīdzot iedzīvotājiem droši atbrīvoties no stikla, krāsām, 
ģipša un tamlīdzīgiem atkritumiem. Tiek apstrādāts 40 000 tonnu organiskā materiāla, un tiek 
pilnveidotas šķirošanas, apstrādes un pārstrādes iekārtas.

Neapole sadarbojas ar reģionu, lai uzlabotu satiksmes plūsmas, un ir izveidojusi konsultatīvu 
struktūru — atkritumu apsaimniekošanas novērošanas centru. Skolās tiek rīkotas informācijas 
kampaņas. Tiek īstenoti pasākumi, lai samazinātu atkritumu daudzumu, kas rodas pilsētā, jo 
īpaši plastmasas un kartona daudzumu, un dzīvojamos rajonos iedzīvotāji tiek aicināti veikt 
kompostēšanu. Taču steidzami nepieciešami resursi kompostēšanas iekārtu izveidei, lai 
nodrošinātu efektīva atkritumu apsaimniekošanas cikla attīstību un uzturēšanu.

Nobeigumā Giovanni Romano runāja par sanācijas darbiem, ko veic slēgtajos atkritumu 
poligonos, un norādīja, ka visi slēgtie atkritumu poligoni tiek izvērtēti. Atkārtojot mēra teikto, 
viņš uzstāja, ka atkritumu apsaimniekošanas jautājums jārisina valsts iestādēm, jo 
privatizācija nav izdevusies un lielā mērā vainojama tajā, ka problēma tik ļoti saasinājusies.
Mērs Luigi di Magistris piekrita, ka atkritumiem jākļūst par resursu un ka atkritumu 
sadedzināšana ir izmantojama tikai kā galējais līdzeklis. Viņš uzstāja, ka patiešām steidzami 
jāatjauno Eiropas Savienības finansējums kompostēšanas iekārtām un ka tikpat svarīgi ir 
nodrošināt Neapoles sakopšanu, ieviešot ilgtspējīgu pilsētas sakopšanas sistēmu un 
organizāciju. Viņš piebilda, ka ir nepieciešama arī uzraudzība un kontrole cīņā pret 
nelikumīgu atkritumu izgāšanu. Ir uzsākti arī epidemioloģiski pētījumi, lai kontrolētu situāciju 



DT\927707LV.doc 15/18 PE502.277v04-00

LV

veselības jomā un noteiktu izmaiņas un saistību ar tendencēm atkritumu apsaimniekošanas 
jomā.

Gan mērs, gan ministrs aicināja Eiropas Savienību uz ciešāku sadarbību un lielāku izpratni.

Secinājumi

Delegācijas locekļi atgriezās ar vairākiem kilogramiem dokumentu, ko viņiem bija iesnieguši 
lūgumrakstu iesniedzēji un iestādes, lai ar tiem iepazītos Lūgumrakstu komitejas locekļi un 
Eiropas Komisijas pārstāvji.

Nevar par zemu novērtēt misijas nozīmi cilvēkiem, kuri radīja sev lielas neērtības, tiekoties ar 
delegācijas locekļiem un uzņemot viņus, kā arī itāļu izcelsmes deputātiem, kuri arī aktīvi 
piedalījās, un visi šie cilvēki sagaida, ka Eiropa kaut ko darīs un rīkosies, lai atbalstītu 
manāmās pārmaiņas, jo īpaši Neapolē un Kampānijā, un lai izstrādātu dzīvotspējīgu atkritumu 
apsaimniekošanas politiku, ko atbilstīgi īstenotu valsts pārvaldes iestādes.

Situācija Lacijas reģionā joprojām ir ļoti kritiska, un delegācijas locekļi uzskata, ka valsts 
valdībai šī katastrofālā situācija ir labi zināma un tā vēlas darīt visu iespējamo, lai novērstu to, 
ka Roma kļūst par Itālijas atkritumu izgāztuvi. Pašreizējā vides ministra īstenotā pieeja ir 
pozitīva un konstruktīva un ir pelnījusi Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta atbalstu, jo 
ministrijai nākas tikt galā ar milzīgu „mantojumu” atkritumu apsaimniekošanas jomā.
Delegācijas locekļi uzskata, ka ministra komentāru un analīzes pamatā bija stingra pārliecība 
un vēlme nodrošināt, ka steidzami tiek īstenotas vērienīgas strukturālās reformas.

Delegācijas locekļi uzskata arī, ka, ņemot vērā nesaimnieciskās rīcības pārsteidzošos apmērus, 
īpašā komisāra nozīme un pilnvaras Lacijas reģionā absolūti neatbilst reālajām problēmām, ar 
kurām saskaras iedzīvotāji. Turklāt pilnvaras rīkoties ārkārtas situācijā acīmredzot nav 
produktīvas un ir rupjš daudzu Eiropas Savienības tiesību aktu par atkritumiem pārkāpums.
Reģiona un provinces iestāžu pārstāvju atklātās publiskās domstarpības ir apkaunojošas, un 
šīs nesaskaņas jānovērš, un vēlētājiem jāreaģē uz šādu bezatbildīgu rīcību vai tā sauktajām 
atbildīgajām iestādēm.

Lacijas reģionā publiskās apspriedes joprojām tiek rīkotas ļoti reti, taču situācija šajā jomā 
acīmredzami uzlabojas Kampānijā. Delegācijas locekļi Lacijā guva skaidru priekšstatu par to, 
ka vietējie iedzīvotāji izjūt pilnīgu vienaldzību no politisko iestāžu puses, kuras pret viņiem 
tik ilgu laiku izturējušās acīmredzami nevērīgi un nav rīkojušās, neskatoties uz pilnīgi 
neatbilstīgās atkritumu apsaimniekošanas politikas smagajām kumulatīvajām sekām, un kuras 
„atkritumu apsaimniekošanas politiku” padarījušas par „atkritumu poligonu politiku” un 
pieļāvušas poligonu izveidi visās izdevīgajās vietās neatkarīgi no sociālajām vai vides sekām, 
turklāt nodevušas šos poligonus galvenokārt viena ieinteresēta atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmuma pārvaldībā. Šā un vairāku citu iemeslu dēļ delegācija iebilst pret jaunu atkritumu 
poligonu izveidi Riano, Pian dell'Olmo un Monti dell'Ortaccio teritorijā. Ir jāiejaucas arī 
valsts un reģiona iestādēm, lai panāktu un nodrošinātu Malagrotta atkritumu poligona 
drošību, novēršot vēl lielāku kaitējumu un zaudējumus reģionam.

Lai gan ir pilnīgi skaidrs, ka delegācijas apmeklētā mehāniski bioloģiskā iekārta A. M. A. 
atrodas nepiemērotā vietā, delegācijas locekļi uzskata, ka kompetentajai vides iestādei 
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nekavējoties un steidzami reizi par visām reizēm jānosaka ārkārtīgi lielo traucējumu iemesls, 
kas rada neciešamus apstākļus vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem nepatīkamo smaku dēļ.

Delegācija piekrīt Neapoles mēram un vides reģionālajam ministram Kampānijā, ka 
privatizācija ir veicinājusi situācijas būtisku pasliktināšanos atkritumu apsaimniekošanas 
jomā, radot katastrofālas sekas vietējiem iedzīvotājiem, un ka privatizācija devusi labumu 
tikai organizētās noziedzības grupējumiem, kas vispārīgi tiek dēvēti par mafiju. Tajā pašā 
laikā valsts iestādēm pašām jābūt ārpus jebkādām aizdomām, jārīkojas pārredzami, jāizskauž 
nepotisms un jāpiešķir prioritāte prasmēm un labai pārvaldībai. To finansējums, jo īpaši, ja 
Eiropas Savienība atjaunos finansējumu atbilstīgā apmērā, stingri jāuzrauga un jāveic 
neatkarīga revīzija, taču vienlaikus resursiem jābūt pieejamiem pietiekami ātri, lai 
nodrošinātu, ka tiek rasti efektīvi risinājumi, kas patlaban redzami tikai atkritumu 
apsaimniekošanas plānos.

Ieteikumi

1. Lūgumrakstu komiteja, ņemot vērā lūgumrakstu iesniedzēju sūdzības par būtiskajiem 
trūkumiem sadzīves un rūpniecisko atkritumu apsaimniekošanā Lacijā un Kampānijā, 
uzskata, ka politiskajām iestādēm visos līmeņos jāveic stingrāki pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka šajā ziņojumā minētās Eiropas Savienības direktīvas tiek piemērotas 
pareizi. Lūgumrakstu komiteja ir ņēmusi vērā Eiropas Savienības Tiesas spriedumus 
par šiem jautājumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz Eiropas Komisijas ierosināto 
pārkāpumu procedūru pret Itāliju. Lūgumrakstu komiteja sabiedrības veselības un 
vides aizsardzības un uzlabošanas interesēs iesaka Itālijas iestādēm piešķirt daudz 
augstāku prioritāti šai nozarei un visiem pārvaldes līmeņiem iesaistīties konstruktīvā 
dialogā ar lūgumrakstu iesniedzējiem un pilsonisko sabiedrību, lai izstrādātu 
ilgtspējīgāku sabiedrības atbalstītu pieeju atkritumu apsaimniekošanai, izslēdzot lielā 
mērā uz konfliktiem balstīto pieeju, kas dominējusi līdz šim.

2. Lūgumrakstu komiteja aicina Eiropas Komisiju piešķirt nepieciešamo finansējumu, 
kas vajadzīgs, lai atbalstītu centienus, ko īsteno Neapoles pašvaldības iestādes, kas 
uzskatāmi parādījušas savu apņemšanos īstenot uzticamu atkritumu apsaimniekošanas 
politiku pilsētas publiskā sektora atbildības jomā, un tādējādi nodrošināt, ka Eiropas 
Savienība pēc iespējas spēj palīdzēt nodrošināt labākus dzīves apstākļus vietējiem 
iedzīvotājiem gan veselības un vides aizsardzības, gan arī pilsētu tīrības ziņā. Lai 
nodrošinātu resursu efektīvu izmantošanu, Lūgumrakstu komiteja, ņemot vērā iepriekš 
gūto pieredzi, aicina Komisiju un Neapoles iestādes regulāri veikt radušos izdevumu 
revīziju un šādus revīzijas gada ziņojumus publicēt pārredzamā reģistrā, kas 
sabiedrībai pieejams internetā.

3. Lūgumrakstu komiteja izsaka atzinību Kampānijas reģiona iestādēm par to, ka tās
beidzot ir izstrādājušas saskaņotāku un praktiski īstenojamu reģiona atkritumu 
apsaimniekošanas stratēģiju, kas iestādēm, tostarp provinces un pašvaldību līmenī, 
atbilstīgi un efektīvi jākoordinē, nodrošinot, ka tiek turpināti centieni saglabāt pilnīgu 
publiskā sektora kontroli pār šo nozari. Lūgumrakstu komiteja arī uzstāj, ka efektīvi 
jāīsteno atkritumu apsaimniekošanas plāni, ar kuriem Komiteju 2011. gadā 
iepazīstināja Vides reģionālās ministrijas pārstāvji, ietverot aktīvākus pasākumus, lai 
nodrošinātu atkritumu hierarhijas sistēmas atbildīgu piemērošanu, kā noteikts ES 



DT\927707LV.doc 17/18 PE502.277v04-00

LV

Direktīvā par atkritumu apsaimniekošanu. Komiteja atzinīgi vērtē Neapoles 
pašvaldības jau veiktos pasākumus un reģiona iestāžu apņemšanos panākt efektīvāku 
sabiedrības līdzdalību atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības un kontroles jomā un 
iesaka šādu pieeju īstenot visos reģiona pārvaldes līmeņos.

4. Lūgumrakstu komiteja iesaka atteikties no militāro spēku dalības atkritumu 
apsaimniekošanas politikas jautājumu risināšanā, jo īpaši saistībā ar atkritumu 
poligonu un citu atkritumu pārstrādes iekārtu drošību, un nekavējoties atcelt „ārkārtas 
situāciju” Kampānijā un Lacijā, jo katrā ziņā ir skaidrs, ka šāda rīcība nav produktīvs 
risinājums efektīvai atkritumu apsaimniekošanai; atzīst un iesaka atbalstīt valsts 
iestāžu centienus nodrošināt lielāku saskaņotību un palielināt skaidrību attiecībā uz 
pienākumu un atbildības sadali atkritumu apsaimniekošanas jomā. Lūgumrakstu 
komiteja atgādina iestādēm, ka, izņemot Neapoles pašvaldību, Kampānijas reģionā, jo 
īpaši Kazertā, atkritumu apsaimniekošanas jomā joprojām pastāv daudzas nopietnas 
problēmas; pieprasa veikt rūpīgu izmeklēšanu, lai noteiktu, kāds ir lūgumrakstu 
iesniedzēju minēto toksisko ugunsgrēku iemesls un ietekme uz sabiedrības veselību un 
vidi; šie ugunsgrēki notika pagājušā vasarā ekoķīpu novietnē un, iespējams, radīja 
nopietnu un toksisku gaisa piesārņojumu.

5. Lūgumrakstu komiteja aicina nekavējoties atsaukt pilnvaras, kas piešķirtas īpašajam 
komisāram saskaņā ar ārkārtas tiesību aktiem, jo ir skaidrs, ka šis amats nav piemērots 
atbilstīgas atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām, jo īpaši ņemot vērā tā ierobežoto 
jomu un īstermiņa prioritātes tā vietā, lai risinātu būtiskus jautājumus, proti, plašākas, 
lielākā mērā strukturētas vidējā termiņa un ilgtermiņa problēmas. Lūgumrakstu 
komiteja atgādina par Itālijas centrālās valdības atbildību, ieceļot šo amatpersonu, un 
aicina vides ministru spert izlēmīgu soli un mainīt šo modeli, lai reizi par visām 
reizēm precizētu politisko iestāžu attiecīgos atbildības līmeņus.

6. Lūgumrakstu komiteja atklāti nosoda Lacijas reģionā īstenoto politiku atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, jo īpaši pārāk lielo paļāvību uz atkritumu poligoniem kā tā 
saukto risinājumu sadzīves un rūpniecisko atkritumu daudzuma pieauguma 
problēmām; turklāt Komiteja uzskata, ka šāda politika un atkritumu poligonu 
monopolistiska apsaimniekošana ir radījusi būtiskāko ietekmi uz vietējo iedzīvotāju 
veselību un labklājību; pauž nopietnas bažas par reģiona un provinces iestāžu 
acīmredzamo nespēju strādāt pārredzamāk un saskaņoti ar pašvaldībām, lai izstrādātu, 
tostarp nodrošinot pilsoniskās sabiedrības līdzdalību, īstenojamu atkritumu 
apsaimniekošanas stratēģiju, kuras pamatā ir atkritumu samazināšana, atkritumu 
šķirošana un pārstrāde, tostarp kompostēšana un biomehāniskā atkritumu apstrāde, un 
tikai kā galējais līdzeklis tiek apsvērta iespēja likvidēt atkritumus poligonos vai 
atkritumu sadedzināšanas iekārtās.

7. Lūgumrakstu komiteja tomēr atzinīgi vērtē 2012. gada 4. augustā pieņemto Romas 
paktu par atkritumu apsaimniekošanu un aicina to efektīvi īstenot; uzsver, ka, lai 
efektīvi sasniegtu noteiktos mērķus, skaidri jānosaka konkrēti pasākumi un atbildība 
(sk. 5. punktu iepriekš tekstā).

8. Lūgumrakstu komiteja stingri iesaka daudz rūpīgāk izvēlēties atkritumu apstrādes un 
apglabāšanas iekārtas, ievērojot attiecīgās Eiropas Savienības direktīvas, un norāda, ka 
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Villa Spada mehāniski bioloģiskā iekārta neapšaubāmi atrodas nepiemērotā vietā, un 
cer, ka tā tiks pārvietota, jo atrodas blakus dzīvojamajiem rajoniem.

9. Lūgumrakstu komiteja uzsver, ka Romas Pilsētas domes IV iecirknis un tā pašvaldības 
padome ir vairākkārt apstiprinājusi oficiālus dokumentus, kuros vēlreiz apliecinātas 
milzīgās neērtības, no kurām cieš tūkstošiem iedzīvotāju un darbinieku, kuri strādā 
vietējos uzņēmumos Via Salaria atkritumu pārstrādes iekārtas tuvumā.

10. Lūgumrakstu komiteja norāda uz A.M.A. uzņēmējdarbības plāna 2013./2015. 
iekļaušanu, kas paredz iespēju sākt procedūras atkritumu pārstrādes iekārtas 
pārvietošanai.

11. Lūgumrakstu komiteja uzskata, ka atkritumu eksports uz trešām valstīm būtu jāveic 
tikai izņēmuma gadījumos un īslaicīgi, līdz tiek īstenoti saskaņotāki un ilgtspējīgāki 
strukturālie risinājumi, kā minēts šajā ziņojumā.

12. Lūgumrakstu komiteja stingri iebilst pret Monti dell'Ortaccio un Pian dell'Olmo 
teritorijas izmantošanu atkritumu poligonu izveidei, ņemot vērā šo teritoriju un citu 
esošo poligonu kumulatīvo ietekmi un to atrašanos tuvu mājokļiem un ūdenskrātuvēm.
Lūgumrakstu komiteja iesaka noteikt skaidrākus kritērijus, pamatojoties uz 
attiecīgajām Eiropas Savienības direktīvām par vietas izvēli atkritumu poligonu 
izveidei, ja poligoni ir nepieciešami, lai īstenotu vispārīgu atkritumu apsaimniekošanas 
stratēģiju, un veikt licenču piešķiršanas procedūru stingrāku kontroli un ciešāku 
uzraudzību.

13. Lūgumrakstu komiteja atzinīgi vērtē divpalātu komitejas izveidi jautājumos par 
noziedzīgām darbībām saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu un aicina tās locekļus 
arī turpmāk aktīvi un konstruktīvi strādāt, izmeklējot saistītos jautājumus, kas attiecas 
uz korupciju, noziedzību un apdraudējumiem atbilstīgai atkritumu apsaimniekošanas 
organizēšanai.


