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Introducere

Decizia Comisiei pentru petiții de a vizita Italia cu această ocazie în scopul de a investiga mai 
departe problemele legate de gestionarea deșeurilor a fost motivată în principal de 
preocupările constante exprimate de către petiționarii din regiunile Lazio și Campania, cu 
toate că membrii sunt conștienți că și alte părți din Italia sunt afectate de incapacitatea 
autorităților politice de a-și îndeplini obligațiile legale în ceea ce privește gestionarea 
deșeurilor și exploatarea instalațiilor de depozitare a deșeurilor. Comisia vizitase anterior 
Campania, în aprilie 2010, și a prezentat rapoarte complete privind vizita sa.1 Ulterior, s-au 
purtat la Bruxelles o serie de discuții la care au participat autoritățile regionale din Campania 
și petiționarii. Între timp, Parlamentul European a adoptat o rezoluție specială referitoare la 
vizita în Campania, precum și un raport din proprie inițiativă privind gestionarea deșeurilor în 
cadrul UE.2

Cu o săptămână înaintea desfășurării acestei misiuni, Comisia Europeană a hotărât să sesizeze 
din nou Curtea Europeană de Justiție în ceea ce privește Italia, solicitând impunerea de 
amenzi, deoarece autoritățile italiene nu au executat hotărârea anterioară pronunțată de CEJ în 
aprilie 2007 cu privire la nerespectarea Directivei privind depozitele de deșeuri (99/31/CE). 
Comisia a identificat aproximativ 255 de depozite de deșeuri, dintre care 16 conțineau deșeuri
periculoase, acestea urmând să fie curățate. Mai mult decât atât, Comisia a mai constatat că nu 
s-au luat măsuri de monitorizare eficiente pentru a împiedica deschiderea altor depozite de 
deșeuri ilegale.

Într-adevăr, un număr important de cetățeni italieni au constatat un eșec endemic, prelungit pe 
mai multe decenii, în ceea ce privește găsirea unor soluții la problema gestionării deșeurilor în 
Italia. Acest eșec a avut un efect negativ și extrem de dăunător asupra sănătății populației care 
locuiește în vecinătatea principalelor instalații de tratare a deșeurilor, precum și asupra 
mediului natural care a avut de suferit din cauza poluării toxice, îndeosebi a pânzelor freatice.

De asemenea, la însuși  sistemul politic italian se constată deficiențe structurale profunde care, 
în parte, ar părea să explice ineficacitatea generalizată a gestionării deșeurilor și lipsa unui 
proces decizional coerent în ceea ce privește implementarea efectivă a politicii în domeniul 
deșeurilor – dacă aceasta există. Lipsa de claritate în ceea ce privește responsabilitatea pentru 
deciziile legate, de exemplu, de amplasarea instalațiilor de depozitare a deșeurilor, este 
evidentă, fapt constatat de membrii acestei delegații, responsabilitate distribuită între 
structurile politice și de la nivel regional și de provincie. 

La rândul său, acest eșec sistemic a condus la adoptarea unei legislații de urgență (pe măsură 
ce lucrurile au început să scape tot mai mult de sub control) și la numirea unor foști prefecți în 
calitate de comisari speciali având misiunea imposibilă de a impune soluții care, este cât se 
poate de clar acum, nu pot fi justificate în raport cu multe dintre dispozițiile dreptului UE. 

În aceste circumstanțe, deciziile respective sunt impuse comunităților locale fără o analiză sau 
consultare corespunzătoare, înrăutățind și mai mult o situație care este deja gravă. În aceste 
                                               
1 Document de lucru referitor la vizita de informare în Campania, 28-30 aprilie 2010. DT/833560.
2 Rezoluția referitoare la criza deșeurilor din Campania (RC/855622) din ianuarie 2011 și Raportul referitor la 
aplicarea Directivei privind gestionarea deșeurilor. Raportor: C Iturgaiz. Octombrie 2011.



DT\927707RO.doc 3/18 PE502.277v04-00

RO

condiții, este de salutat faptul că actualul guvern național este hotărât să reorganizeze 
structurile politice pentru a răspunde acestei probleme fundamentale și, până în prezent, 
delicate.

Slăbiciunile structurale și gestiunea incoerentă și ineficientă au „facilitat” de-a lungul anilor 
înflorirea criminalității organizate într-un domeniu care poate fi profitabil, acela al gestionării 
deșeurilor. Într-adevăr, mulți acuză „mafia” pentru agravarea crizei deșeurilor, în scopul de a 
valorifica mai bine efectele dezastruoase pe care aceasta le-a avut asupra comunităților locale, 
fapt ce a condus la situații în care municipalitățile să fie șantajate sau estorcate. Parlamentul 
italian a înființat o comisie specială tocmai pentru a analiza mai în detaliu acest aspect și a 
publicat, până în prezent, mai multe rapoarte.1

O problemă subiacentă suplimentară care trebuie abordată în mod eficient se referă la 
atribuirea de resurse financiare alocate gestionării deșeurilor. Acest aspect are o importanță 
crucială în punerea bazelor unui ciclu al deșeurilor eficient și funcțional, care reprezintă o 
condiție sine qua non pentru reducerea deșeurilor. Italia trebuie să se asigure că deșeurile sunt 
prevenite și reduse substanțial, că atunci când acestea sunt produse, ele sunt sortate în mod 
corespunzător și, ulterior, corect reciclate, recuperate sau eliminate în condiții cât mai 
ecologice cu putință, depozitele de deșeuri și incineratoarele fiind utilizate doar în ultimă 
instanță.2

Timp de mai mulți ani, autoritățile italiene nu au investit suficient în gestionarea deșeurilor, ci 
au fost deseori mai preocupate să adopte mai degrabă soluții pe termen scurt și cu costuri 
minime decât să prezinte politici durabile în materie de deșeuri și să asigure investiții 
adecvate, corect monitorizate și administrate. Aceasta a fost și una dintre cauzele profunde ale 
creșterii numărului de depozite de deșeuri, multe dintre ele ilegale, și ale lipsei de opțiuni 
alternative pentru eliminarea deșeurilor.

Este mai mult decât clar în acest moment că aceste așa-zise opțiuni necostisitoare au generat 
costuri enorme pe termen mediu și lung pentru comunitate, inclusiv sub aspectul problemelor 
de sănătate. Fondurile structurale acordate de UE ar fi putut și ar fi trebuit să fie utilizate mai 
eficient în acest scop, iar atât autoritățile naționale, cât și cele de la nivel regional și 
provincial, ar fi trebuit să reglementeze într-o mai mare măsură gestionarea deșeurilor 
menajere și industriale și să acorde o mai mare prioritate acestui aspect. Cu toate acestea, 
după atâtea neplăceri cauzate de efectele gestionării ineficiente a deșeurilor, este, într-adevăr, 
încurajator să se constate că schimbările politice nu au întârziat să apară și că mari orașe 
precum Napoli încep în sfârșit să elaboreze planuri de gestionare a deșeurilor, demne de 
denumirile pe care le poartă. Aceste programe ar trebui să aibă acces la finanțarea necesară, 
inclusiv la fonduri UE, care să le permită să realizeze în totalitate astfel de planuri și proiecte.

Atât în cadrul vizitei anterioare, cât și al acestei vizite, s-a adus în mod foarte clar la 
cunoștința membrilor lipsa unei comunicări, pe de o parte, între societatea civilă, comunitățile 
locale și asociațiile de voluntariat, care au fost înființate ca urmare a crizei deșeurilor și a 
                                               
1 Commissione parlementare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. 
2 Directiva 2008/98/CE privind deșeurile – Directiva privind gestionarea deșeurilor. Directiva instituie un cadru 
juridic pe care statele membre sunt obligate să îl implementeze pentru tratarea deșeurilor în cadrul UE. Acesta 
vizează protecția mediului și a sănătății umane prin prevenirea efectelor dăunătoare ale generării deșeurilor și ale 
gestionării deșeurilor.
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preocupărilor lor legitime, și, pe de altă parte, între autoritățile politice. Într-adevăr, s-a 
întâmplat de prea multe ori ca lipsa unui dialog periodic și constructiv, dublată de insuficiența 
respectului reciproc, să conducă la adoptarea de măsuri generatoare de conflicte, ceea ce a 
subminat și mai mult încrederea în capacitatea politicienilor aflați la putere de a soluționa 
preocupările acute semnalate de numeroși petiționari Parlamentului European. Aproape fără 
excepție, petiționarii au o contribuție importantă și substanțială în a determina autoritățile 
responsabile măcar să conștientizeze problema.

Vizita

Obiectivul vizitei a fost acela de a începe noi dezbateri cu toate părțile interesate în scopul de 
a formula recomandări care ar putea fi valorificate ulterior pentru a răspunde preocupărilor 
petiționarilor. În decursul a trei zile, membrii delegației au avut întâlniri, la Roma, cu 
ministrul mediului, dl Corrado Clini, și cu înalți funcționari din minister, cu comisarul special 
pentru gestionarea deșeurilor în provincia Roma, dl Goffredo Sottile, cu reprezentanții 
regionali și municipali responsabili cu problema deșeurilor, precum și cu dl Gaetano 
Pecorella, președinte, și cu membri ai Comisiei Bicamerale a Parlamentului Italiei, întâlniri 
care au avut ca temă mafia și legătura sa cu criza deșeurilor; apoi, la Napoli, cu dl Giovanni 
Romano, ministrul regional al mediului pentru provincia Campania, cu dl Luigi di Magistris, 
primarul orașului Napoli, și cu un reprezentant al administrației provinciei Napoli. Membrii 
au efectuat mai multe vizite la fața locului, în Lazio, și au avut întâlniri cu sute de petiționari 
și cu comunitățile locale din Lazio și Napoli.

Roma
După discuții preliminare cu mai mulți petiționari la sosirea acestora la Roma în debutul 
misiunii, prima zi a fost dedicată vizitării instalațiilor de deșeuri existente de la Malagrotta și 
a zonelor care au ca posibilă destinație viitoare amplasarea de depozite de deșeuri, în regiunea 
Lazio, la Monti dell'Ortaccio, ambele vehement contestate de către petiționari. 

Depozitul de deșeuri de la Malagrotta este unul dintre cele mai mari depozite de deșeuri din 
Europa și ar fi trebuit închis. În prezent, el este programat pentru închidere în aprilie 2013, cu 
toate că se estimează că vor fi necesari până la cinci ani pentru a curăța situl. Acest depozit a 
primit de-a lungul timpului deșeuri netratate, inclusiv deșeuri de spital, și a făcut obiectul a 
două discuții detaliate purtate anterior în cadrul comisiei și, în plus, reprezintă cauza unei 
proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, inițiată de Comisia Europeană pentru 
încălcarea articolului 6a din Directiva privind depozitele de deșeuri. Petiționarii au contestat 
gradul  foarte scăzut de întreținere a sitului, poluarea persistentă a aerului de particulele de 
praf și de gunoiul dispersat, mirosurile grele și poluarea apelor subterane. Aceasta exemplifică 
sub multe aspecte tot ceea ce nu a funcționat așa cum ar fi trebuit să se întâmple în cadrul unui 
sistem de gestionare a deșeurilor corect aplicat. Zonele rezidențiale locale aflate în 
proximitatea sitului au fost foarte grav afectate și s-au exprimat anumite temeri legate de 
impactul asupra sănătății populației din vecinătate, temeri care au fost confirmate de studiile 
epidemiologice efectuate de experți independenți. Petiționarii s-au plâns în legătură cu miile 
de pescăruși care se hrănesc cu deșeuri și care răspândesc mizerie și boli în întreaga zonă, 
rupând pungile de gunoi și contribuind la sentimentul de disperare al comunității, acela de 
abandonare de către autorități.
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Delegația a fost invitată să facă un mic tur al instalațiilor sitului, însoțită de proprietarul 
depozitului de deșeuri, dl Manlio Cerroni, și de membri ai personalului. Aceștia nu au vizitat 
situl în sine sau perimetrul său, deși au putut să observe sosirea deșeurilor și tratarea lor 
preliminară. Deșeurile nu erau sortate, deși de la distanță nu s-a putut vedea clar de ce natură 
erau.1

În Valle Galleria, delegația a participat la o amplă întrunire publică organizată cu participarea 
autorităților locale cu privire la districtul XV din Roma. Peste trei sute de oameni s-au 
îngrămădit în clădirile municipale pentru a-și exprima îngrijorarea în fața membrilor, iar 
câteva persoane au oferit detalii cu privire la impactul situației dezastruoase privind problema 
depozitelor de deșeuri în această zonă și la pericolul care îi paște în mod constant și care le 
amenință sănătatea. Membrii au aflat cum întreaga zonă care fusese încântătoare prin 
pădurile, câmpurile și văile sale a fost devastată și infectată de zone lăsate în paragină, unde 
solul și apa au fost poluate, izvoarele naturale au fost contaminate, unde cenușa provenită de 
la incinerator a acoperit deseori zona și unde deciziile luate au afectat viețile oamenilor fără a 
se ține seama de bunăstarea lor. 

De asemenea, oamenii au evidențiat lipsa instalațiilor de gestionare a deșeurilor și de 
reciclare; toate deșeurile au fost fie îngropate, fie arse. Aceștia s-au opus în unanimitate 
deschiderii unor situri noi în zonă precum cel propus pentru Monti dell'Ortaccio și Pian 
dell'Olmo, iar cu ocazia vizitării ulterioare a sitului nu a fost greu de înțeles de ce acest proiect 
a fost considerat atât de nepotrivit. Totuși, o mare parte dintre activități au început deja într-o 
manieră total ilegală, solicitându-se intervenția instanțelor pentru a opri procesul. Unii 
petiționari au semnalat prezența unor substanțe toxice care au fost îngropate în depozitele de 
deșeuri ilegale, în zona în care fuseseră exploatate cariere. Spiritele s-au încins. În trecut, zona 
oferea adăpost păsărilor migratoare care acum au dispărut, iar agricultura a fost distrusă din 
cauza solului contaminat. 

Toată lumea a ținut un moment de reculegere în memoria dnei Maria Grazia Canutti, care a 
formulat prima petiție adresată Parlamentului European (273-10) cu privire la problema 
deșeurilor din Malagrotta și care a decedat cu puțin timp înainte de sosirea delegației.

Membrii delegației au vizitat siturile de la Monti dell'Ortaccio, Riano și Pian dell'Olmo (1172-
12 & 771-12) și și-au exprimat opoziția față de selectarea acestor situri în scopul depozitării 
deșeurilor, întrucât nu s-a efectuat nicio evaluare obiectivă a impactului de mediu și nu s-a 
ținut seama de impactul cumulat al unor noi propuneri asupra unei zone deja suprasolicitate. 
Opoziția comunităților locale s-a manifestat în mod evident, însă se pare că nu a fost luată în 
considerare în cadrul așa-ziselor proceduri de urgență aplicate.

Venise seara până ca delegația să ajungă la stația de tratare mecanico-biologică a deșeurilor 
urbane municipale A.M.A., din Via Salaria, care funcționează în prezent 312 zile pe an cu o 
admisie zilnică de 700 de tone. (1203-12). Aceasta a primit informații detaliate din partea 
conducerii, în cadrul căreia au participat și petiționari, și a făcut un tur dirijat al instalațiilor 
stației, care erau robuste și păreau a fi în stare bună. (Petiționarii au considerat aceasta ca fiind 
o situație nereprezentativă deoarece mirosurile neplăcute de care s-au plâns nu s-au făcut atât 
de simțite pe durata vizitei, într-o seară rece și umedă.)

                                               
1 Proprietarii sitului au pus la dispoziție o documentație detaliată, pe care membrii o pot consulta.
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Conducerea stației a precizat că, în urma plângerilor venite din partea localnicilor, exprimate 
prin intermediul unui birou de contact, filtrele biologice au fost modernizate și îmbunătățite 
pentru a limita emanația mirosurilor grele. Situl face obiectul unor inspecții periodice; 
membrii au fost informați de către o echipă de evaluatori independenți a Institutului Mario 
Negri, care ar avea o reputație foarte bună. 

Conducerea stației a precizat că este dispusă să accepte vizita unei echipe de inspecție 
suplimentare desemnate de localnici, însă, până în prezent, conducerea nu a venit cu o 
propunere. De asemenea, conducerea a convenit că, din multe motive obiective – în special 
proximitatea sa de zonele rezidențiale locale, de școli și clinici, precum și de clădiri de birouri 
– amplasamentul stației este total greșit. Ea a fost planificată în urmă cu 15 ani printr-o 
decizie luată de autoritățile regiunii, însă a început să funcționeze abia acum doi ani iar, în 
prezent, afirmă conducerea, misiunea sa este aceea de a face față cât mai bine realității 
situației. De fapt, s-a solicitat în mod oficial o relocalizare, fără răspuns însă. 

Conducerea stației a subliniat că a încercat tot ce i-a stat în putință pentru a limita impactul 
negativ al stației asupra rezidenților locali și a populației care lucrează în vecinătate. În același 
timp, s-au ridicat semne de întrebare cu privire la proveniența mirosurilor grele și înțepătoare 
simțite de petiționari la intervale periodice, iar membrilor li s-a adus la cunoștință existența 
unei instalații de tratare a apelor reziduale care funcționa în apropiere, dar care, din lipsă de 
timp, nu a putut face obiectul unei investigații ulterioare. Potrivit expertului științific al stației, 
componentele chimice ale deșeurilor municipale variază foarte puțin de la o zi la alta, iar 
caracteristicile sunt în general stabile, ceea ce nu a putut să explice de ce în unele zile 
mirosurile pot fi atât de puternice. De asemenea, patru dintre cele cinci municipalități care 
exploatează stația au făcut eforturi în vederea separării deșeurilor: astfel, selectarea separată 
vizează acum 26 % din deșeurile colectate; până la finele anului 2012, proporția ar trebui să 
atingă 30 %, iar până finele anului 2013 40 %, atingând 65 % la finalul actualei perioade de 
planificare.

Membrii au înțeles situația complicată și eforturile pe care proprietarii și directorii stației le 
depun pentru a limita impactul negativ al stației de tratare mecanico-biologică (TMB) asupra 
populației locale. De asemenea, membrii au remarcat faptul că această metodă de eliminare a 
deșeurilor este una relativ ecologică prin comparație cu incinerarea sau depozitarea ca 
deșeuri; problema fundamentală a reprezentat-o în mod clar amplasamentul greșit. S-a atras 
atenția asupra necesității de a căuta și celelalte posibile surse ale mirosurilor din zonă.

Târziu în cursul serii, membrii au avut un schimb de opinii cu reprezentanții asociației 
Legambiente cu privire la diferitele aspecte privind gestionarea deșeurilor, în legătură cu 
vizita pe care voiau să o aducă în atenția delegației.

Întâlnirile din ziua următoare avute cu autoritățile s-au derulat la Biroul Parlamentului 
European de la Roma și au început cu un schimb de opinii, în prezența petiționarilor, cu 
comisarul special pe problema deșeurilor din zona Lazio/Roma, Goffredo Sottile.

Acesta a vorbit despre îmbunătățirile mult sperate în materie de gestionare a deșeurilor în 
regiunea de care răspunde, o mai bună „selecție a siturilor” având ca destinație depozitarea, 
evaluări ale impactului și o mai bună selecție a deșeurilor în vederea reducerii cantităților de 
deșeuri și un grad sporit de exploatare a instalațiilor de tratare biomecanică a deșeurilor. De 
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asemenea, acesta a făcut următoarea declarație, care a fost primită cu oarece îngrijorare atunci 
când a precizat că „dacă Malagrotta va fi extinsă, din acel moment nu va procesa decât 
deșeuri „tratate”, admițând că până atunci acest sit imens acceptase toate deșeurile 
nediferențiate. El a mai precizat că situl Monti dell'Ortaccio va deveni un „sit temporar” 
pentru o perioadă de optsprezece luni, timp în care se va găsi o alternativă. Acesta a ascultat 
obiecțiile formulate, dar se pare că nu a conștientizat posibila ilegalitate a unei asemenea 
propuneri în raport cu dreptul european.

Membrii prezenți și-au exprimat profunda îngrijorare față de o abordare aparent fatalistă în 
materie de gestionare a deșeurilor și față de lipsa totală de preocupare în ceea ce privește 
monitorizarea actualelor instalații de deșeuri și, de asemenea, au dorit să știe de ce 
întreprinderea Colari, deținută de Manlio Cerroni, pare să fi obținut toate contractele acordate 
în regiune pentru operațiuni de depozitare a deșeurilor. Acesta a răspuns spunând că „are 
speranța” că Monti dell'Ortaccio nu va mai primi deșeuri nesortate, dar că se va deschide la 
1 ianuarie. Deșeurile netratate, a spus el, vor ajunge în străinătate sau în altă regiune. Acesta a 
omis să răspundă la toate întrebările. El a rezumat spunând că a analizat fiecare posibilitate și 
că nu întrevede nicio alternativă: „dumneavoastră spuneți „nu”, iar eu spun „da” și cu asta am 
terminat”, a concluzionat acesta.

Membrii delegației au pus totuși la îndoială analiza sa, metoda și criteriile alese, criterii pe 
care nu a fost în măsură să le descrie în cadrul întâlnirii, dar care se pare că au stat la baza 
opțiunilor asupra deciziei sale.  

De asemenea, membrii au pus sub semnul întrebării măsura în care a fost recunoscută 
Directiva Seveso (IPPC) și au criticat în mod deschis luarea unor astfel de măsuri în afara 
oricărei baze legale europene. S-au făcut comparații cu practicile din alte regiuni și a fost 
întrebat de ce nu s-au desprins învățăminte din experiențele din alte părți pentru a găsi soluții 
la situația din Lazio. Membrii și-au reafirmat îngrijorarea față de utilizarea sitului Monti 
dell'Ortaccio și au îndemnat comisarul să acorde atenție consecințelor unei asemenea opțiuni 
sub aspectul costurilor implicate în cazul unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Secretarul general al Ministerului Mediului a vorbit apoi despre „moștenirea” deșeurilor în 
Lazio și despre responsabilitățile diferitelor niveluri de guvernare în domeniul politicii 
deșeurilor – regional, provincial și municipal. Acesta a vorbit, de asemenea, despre 
necesitatea de a schimba abordarea „istorică” a problemei și de a modifica fundamental 
practicile actuale, astfel încât deșeurile să poată fi văzute ca o resursă, iar depozitele de 
deșeuri să aibă doar un rol marginal în acest proces. El a precizat că a fost adoptat un program 
regional de gestionare a deșeurilor și că se realizează studii preliminare ținând seama de
criterii geologice, hidrologice și arhitecturale. De asemenea, a evidențiat prioritatea acordată 
acum selectării deșeurilor și colectărilor separate.

Membrii delegației și petiționarii au urat bun-venit domnului Corrado Clini, ministrul italian 
al mediului, care a făcut o declarație introductivă înainte să răspundă la întrebări. Ministrul a 
afirmat că nu guvernul central are rolul de a se implica direct în gestionarea deșeurilor, 
deoarece această responsabilitate este împărțită între regiuni, provincii și municipalități. Cu 
toate acestea, întrucât există mai multe cazuri în care autoritățile descentralizate nu și-au 
asumat răspunderea pentru alegerile deseori dificile care trebuiau făcute, guvernul a fost 
obligat să intervină pentru a aplica o politică mai coerentă în materie de gestionare a 
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deșeurilor. Acest obiectiv nu a fost încă realizat deoarece timpul a fost foarte scurt în anul în 
care guvernul a intrat în funcție, însă o serie de elemente au început să fie puse în practică, a 
precizat acesta, inclusiv restructurarea guvernului regional și local. El a făcut apel la o 
„solidaritate responsabilă” între diferitele niveluri de guvernare. Autoritățile nu pot să spună 
„nu” la orice și apoi să se plângă de faptul că nu mai au dreptul de a alege, a adăugat el. În 
lipsa unor alternative clare, s-au luat măsuri extraordinare, însă situația este foarte diferită de 
la o regiune la alta și deși unele regiuni sunt autonome în ceea ce privește gestionarea 
deșeurilor, altele exportă deșeuri nesortate în Țările de Jos sau în alte părți. Pe termen mediu 
sau lung, aceasta nu este o strategie adecvată în materie de deșeuri. Guvernul a propus 
stimulente pentru a încuraja reducerea deșeurilor și o colectare a deșeurilor mai selectivă, iar 
anumite regiuni italiene cu capacitate neutilizată ar putea fi obligate să preia deșeuri provenite 
din Lazio sau Campania, a sugerat el. 

Răspunzând la întrebările referitoare la compania Colari și presupusul său monopol în 
regiunea Lazio, ministrul a precizat că acest fapt este tocmai rezultatul sistemului care a fost 
în funcție de atât de mult timp. Aceasta a fost întotdeauna opțiunea cea mai ieftină și a 
corespuns opțiunii alese de autoritățile politice în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, prin 
care depozitele de deșeuri au fost preferate în detrimentul unei politici adecvate în materie de 
deșeuri, prevăzută în directivele UE.

Ministrul a evidențiat ambiția sa ca gestionarea deșeurilor să devină un sistem corect precum 
în Milano, Bologna sau Veneția. El a avertizat însă că nu există căi de acces mai directe și că, 
fără o voință politică hotărâtă, este dificilă reformarea unui sistem care a funcționat de la 
ultimul război încoace. Oamenii nu trebuie să mai paseze responsabilitatea, altfel, Roma se va 
umple pur și simplu de gunoaie. Colectarea separată și reciclarea nu pot fi realizate de guvern 
și de armată, a spus el, comunitățile însele trebuie implicate mai mult.

În prezent, se acordă mai multă atenție aplicării legislației cu privire la eliminarea deșeurilor 
industriale rămase; ministrul a recunoscut o problemă foarte gravă. El a făcut referire la 
situația din Campania, care a apărut din cauza deceniilor de guvernare inexistentă, în care un 
puternic element infracțional a fost implicat în eliminarea deșeurilor toxice, deseori importate 
din nordul Italiei, și în incendieri periculoase ale unor deșeuri ilegale contaminate, 
amenințând deosebit de grav comunitățile locale. Sunt necesare măsuri represive mai ferme 
pentru a eradica astfel de activități și, de asemenea, este necesar să se revină la guvernanța 
normală – cu referire la rolul armatei în zonă. A fost însă pus în aplicare un nou program, iar 
colectarea separată făcea primii pași. 

Ca răspuns la întrebările legate de reciclare, ministrul a precizat că sectorul se află în prezent 
pe traiectoria dezvoltării și că are o capacitate din ce în ce mai mare de a trata aluminiu, 
materiale plastice, uleiuri, baterii etc. Principala problemă rămasă viza deșeurile casnice 
nesortate și netratate și alte deșeuri precum cele provenite de la spitale. 

El a considerat că, după mulți ani, lucrurile se îndreaptă într-o direcție pozitivă în Napoli, 
unde a început curățarea și refacerea zonelor contaminate iar locurile sunt evacuate. De 
asemenea, colectarea separată a deșeurilor este și ea promițătoare având în vedere că începe să 
se dezvolte, a adăugat acesta. Din nefericire, multe lucruri lasă încă de dorit la nivel de 
regiune și de provincie, dar pentru ca situația să se schimbe efectiv, trebuie să își asume 
fiecare responsabilitățile care îi revin.
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Membrii au avut apoi un dejun de lucru cu membrii Comisiei Bicamerale a Parlamentului 
Italiei, găzduit de președintele Gaetano Pecorella, în cadrul căruia au investigat legăturile 
mafiei cu programele în materie de deșeuri și au fost informați asupra preocupărilor 
membrilor legate de lipsa unor sancțiuni eficace care ar putea acționa ca posibil factor 
descurajator în ceea ce privește implicarea în infracțiuni asociate deșeurilor. În rapoartele lor, 
în special cu privire la regiunea Lazio, (dar și în cele anterioare, cu privire la Sicilia, Calabria 
și Puglia), aceștia au găsit dovezi ale îngropării de deșeuri toxice și radioactive și ale 
eliminării acestora în mare.

Membrii delegației și-au exprimat aprecierea față de acțiunile care se întreprind și au adresat 
întrebări cu privire la gradul de transparență în aplicarea politicilor deșeurilor, cu privire la 
identificarea slăbiciunilor la diferitele niveluri politico-administrative, în diverse situații cu 
caracter regional în care „nordul” pare să dea rezultate mai bune decât „sudul”. 
Vicepreședintele comisiei, dl De Angelis, a precizat că în Lazio, de exemplu, Comisia nu s-a 
confruntat cu o activitate infracțională atât de pronunțată, ci cu o situație de monopol care se 
dovedea dificil de schimbat și care presupunea doar jumătate de costuri față de alternativele 
care se impuneau. Senatorul Coranella, din provincia Campania, a considerat că prezența 
„eco-mafiei” este deseori invocată de unii ca scuză pentru lipsa de acțiune. În altă ordine de 
idei, acesta a adus în discuție problema dezvoltării capacității de incinerare. Un alt membru, 
dl di Toni, a făcut apel la un plus de cultură a transparenței și la înlăturarea „dictaturii 
depozitelor de deșeuri”, precum și la crearea unui model viabil și sustenabil de colectare a 
deșeurilor. 

Președintele a concluzionat spunând că infracționalitatea poate să controleze mai ușor 
teritoriul din cauza prevalenței depozitelor de deșeuri și din cauza a ceea ce a identificat 
acesta ca fiind niveluri ridicate ale corupției la nivelul administrației locale. Acesta a afirmat 
faptul că nu poți cere eficiență într-un climat caracterizat prin corupție și că tocmai de aceea, 
pentru a rezolva problema, este esențială o regândire a organizării civile și sociale. Sistemul 
pur și simplu nu funcționează, a spus el, îndeosebi în sud, și că ar fi de preferat ca deșeurile să 
fie mai curând valorificate decât să fie văzute ca o problemă fără rezolvare; în sfârșit, țara se 
îndreaptă în direcția corectă, a subliniat acesta, însă cu o extrem de mare dificultate, iar tinerii 
trebuie să fie capabili să își găsească un loc de muncă pe baza propriilor lor competențe și 
eforturi, și nu datorită „intervențiilor” în favoarea lor.

Sesiunea de după-amiază a permis membrilor să aibă acces la informații puse la dispoziție de 
funcționarii responsabili cu protecția mediului și gestionarea deșeurilor din regiunea Lazio și 
provincia Roma.
Referitor la regiunea Lazio, membrii au fost informați că a fost aprobat un plan de gestionare 
a deșeurilor care a alocat 100 de milioane de euro colectării separate a deșeurilor pentru 
perioada 2012-2014 și care ar trebui să facă parte dintr-un sistem de gestionare integrat care 
implică o mai bună monitorizare și noi stații pe bază de biomasă. De asemenea, regiunea a 
semnat un „pact pentru Roma”, care nu este încă funcțional, destinat să identifice o listă de 
situri adecvate pentru eliminarea deșeurilor. Nu au fost descrise criteriile care au stat la baza 
alegerii făcute.

Delegatul provincial a precizat că responsabilitatea municipală este aceea de a gestiona 
deșeurile urbane și casnice, dar că deschiderea de depozite de deșeuri ar trebui să fie 
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responsabilitatea autorităților provinciale, deși, în acest caz, această responsabilitate a fost 
plasată autorităților regionale. Provincia ajută anumite municipalități din jurul sitului 
Malagrotta și încurajează selectarea separată. De asemenea, s-a conceput un plan mai special 
pentru reducerea deșeurilor. Declarația sa a fost primită cu oarece scepticism în rândul 
petiționarilor prezenți.

Reprezentantul capitalei Roma a precizat că, din 2008, colectarea separată a crescut de la 
16 % la 26 % și că în zona urbană nu există situri de depozitare a deșeurilor. Dintre cele patru 
stații TBM a fost vizitată stația A.M.A. Au urmat câteva schimburi privind stația A.M.A. 
Stația TBM și relocarea sa ulterioară, dat fiind faptul că se urmărea și o creștere a capacității 
sale de tratare, au fost considerate improprii pentru situl respectiv. S-au oferit informații 
suplimentare potrivit cărora, într-adevăr, mirosurile grele emanate de stație ar putea să 
provină de fapt de la instalația de tratare a apei ACEA, după cum s-a sugerat mai devreme în 
cadrul vizitei.

Niciunul dintre participanți nu a oferit un răspuns membrilor care au adresat întrebări legate 
de soluționarea plângerilor adresate de cetățeni. În schimb, membrii delegației au fost însă 
martorii unui dialog foarte aprins între diferitele autorități în ceea ce privește responsabilitățile 
fiecăreia în privința deciziilor privind depozitele de deșeuri, îndeosebi situl Monti 
dell'Ortaccio, căruia regiunea Lazio i s-a opus dar pe care provincia l-a inclus pe o listă 
restrânsă, fiecare autoritate făcând eforturi mari în a plasa responsabilitățile în altă parte –
tocmai în chestiunea la care făcuse referire ministrul mai devreme în acea zi. Demonstrația a 
fost elocventă.

În fine, membrii l-au primit la discuții pe primarul comunei Paliano, Maurizio Sturvi, care 
adresase o petiție comisiei (0998-12) despre propunerea de a înființa în comuna sa un centru 
de tratare TBM; primarul se temea de impactul de mediu asupra localității întrucât existau 
deja un depozit de deșeuri și o altă stație de tratare a deșeurilor în Valle del Sacco. Situația 
este deja delicată, a spus el, iar acest proiect ar înrăutăți-o și mai mult, întrebându-se de ce 
această vale superbă este persecutată atât de aspru, deoarece impactul cumulat al tuturor 
acestor factori se răsfrânge asupra populației pe care el o reprezintă. Se vorbește și despre o 
nouă instalație de compostare, a afirmat acesta. El a spus că nici comisarul, nici autoritățile 
provinciale sau regionale, nu au părut să acorde vreo atenție preocupărilor lor; cetățenii sunt 
extrem de  indignați și de nedumeriți, a spus acesta, de faptul că sunt tratați în așa fel, de parcă 
ei nu ar conta. Membrii au dorit să știe dacă planurile au făcut obiectul vreunei evaluări a 
impactului asupra mediului, având în vedere situația evident cumulativă prezentă în zonă.

Nu s-a putut discuta mai departe această chestiune, în stadiul de față, iar primarul a fost rugat 
să ofere detalii suplimentare pentru ca problema să poată fi investigată mai bine de către 
comisie, care intenționează să solicite recomandări și din partea Comisiei Europene.

Napoli
În ziua următoare, membrii delegației au început o serie de întâlniri cu petiționarii care au 
putut să explice în mod direct, în cadrul unei ședințe publice, problemele care îi preocupă cel 
mai mult. Timpul nu a permis vizite la fața locului cu această ocazie, însă membrii au putut să 
se întâlnească cu mulți dintre petiționarii cu care se întâlniseră cu ocazia ultimei lor vizite de 
informare din aprilie 2010, când s-au vizitat mai multe locații și când membrii comisiei și-au 
asumat un angajament ferm că vor reveni pentru a constata rezultatele primei lor investigații. 
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Aceste întâlniri le-au permis să ducă la îndeplinire promisiunea.

Întâlnirea a constat într-o serie de declarații ale petiționarilor și întrebări din partea membrilor, 
referitoare la chestiunile importante pe care aceștia doresc să le abordeze; următoarele 
descrieri reprezintă un rezumat al preocupărilor lor.

787-10 & 1270-11: Petiționarul s-a referit la depozitul de deșeuri de la Ferrandelle din 
provincia Caserta, unde situația s-a deteriorat grav după precedenta vizită a comisiei. 
Deșeurile încă nu sunt tratate și nici sortate, iar mai mulți directori ai sitului au fost arestați. 
Pânza freatică a fost grav poluată prin contaminarea cu levigatul incorect sigilat provenit din 
sit și există îndoieli serioase despre ce s-a întâmplat cu circa 43 de milioane de euro 
reprezentând fonduri destinate îmbunătățirii sitului. La incineratorul din Acera deșeurile nu 
sunt nici acum controlate în mod corespunzător și se pare că aici sunt arse chiar și pneuri de 
autoturism conform unei derogări sistematice de la normele permise de situația de urgență 
care persistă. În pofida angajamentelor privind exploatarea instalațiilor de compostare și a 
„insulelor ecologice”, nimic nu s-a schimbat în ultimii doi ani, a spus petiționarul. A fost 
transmisă o scrisoare, datată 18.2.2012, cu privire la o instalație de compostare, care era 
pregătită să își înceapă activitatea fără a fi funcțională.

1166-10: La depozitul Terzigno, situat în zona parcului național Vezuviu, care a fost vizitat 
anterior de delegație și unde au survenit confruntări grave în octombrie 2010, situația s-a 
deteriorat și mai mult. Deșeurile industriale și toxice continuă să fie deversate acolo, aparent 
fără niciun control, iar cel de-al doilea depozit de deșeuri, cunoscut sub denumirea Cava 
Vitiello, a fost deja utilizat pentru deversarea ilegală a deșeurilor, deși nu este încă autorizat 
oficial. Comunitatea locală este din ce în ce mai disperată iar levigatul din această zonă are și 
el un efect direct asupra apei utilizate în sectorul agricol, fiind exprimate motive serioase de 
îngrijorare cu privire la posibila contaminare a produselor alimentare din această cauză. 
Petiționarii sunt îngrijorați cu privire la faptul că promisiunile de curățare a zonei au fost 
„îngropate” la fel de adânc ca și deșeurile înseși.

1270-11: Petiționarul a pus la dispoziție fotografii care înfățișează situația de la siturile 
Ferrandelle și Maruzella (în prezent, aflat la saturație), unde circa 500 000 de tone de deșeuri 
casnice și de altă natură sunt lăsate neacoperite, generând astfel mirosuri nocive, praf și alte 
resturi care se împrăștie pe o rază de mai mulți kilometri și atrăgând animale care se hrănesc 
cu hoituri, precum și șobolani și milioane de pescăruși. Mai mult decât atât, levigatul a 
provocat contaminarea cursurilor de apă din care se adapă animalele și a pășunilor, generând 
motive serioase de îngrijorare potrivit cărora brânza mozzarella buffala va și ea contaminată, 
făcând-o astfel nevandabilă, ceea ce va distruge mijloacele de trai ale multor fermieri locali. 
Sănătatea populației locale este pusă în pericol, existând temeri legate de creșterea frecvenței 
cazurilor de cancer și de infecții bronhice grave.

0347-08: Oferind membrilor delegației informații suplimentare cu privire la situația 
incineratorului din Acera, petiționarul a vorbit despre emisiile ilegale provenite de la acest sit, 
despre scăderea gradului de transparență și despre sistarea finanțării acordate în favoarea 
observatorului care urma să monitorizeze activitatea stației. Mii de baloturi ecologice („eco-
balle”) au luat foc în perioada de vară și au fost lăsate să ardă, poluând atmosfera. Un protocol 
care a fost semnat de autoritățile regiunii și de cele ale provinciei și care viza efectuarea unor 
analize medicale ale populației locale nu a fost nici el pus în aplicare, ceea ce a condus la 
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motive de îngrijorare din ce în ce mai serioase potrivit cărora autoritățile ascund multe lucruri.

0658-12: Petiționarul, care a ridicat chestiuni de ordin mai general despre aplicarea Directivei 
privind gestionarea deșeurilor în regiunea Campania, a reclamat din nou faptul că articolul 4 
tot nu este respectat și că autoritățile responsabile nu au stabilit nici până acum o ierarhie 
obligatorie a gestionării deșeurilor. Momentul ales pentru construcția instalațiilor de 
producere a compostului, de exemplu, a fost amânat din nou de regiune, iar municipalitățile 
care au început colectarea separată nu au primit nicio finanțare în acest scop.

0955-08: Petiționarul și-a exprimat în mod clar opoziția susținută față de practicile de 
incinerare și de depozitare a deșeurilor, susținând că ele subminează eforturile de creare a 
unui ciclu de reciclare adecvat bazat pe selectarea deșeurilor, pe reciclare și pe o utilizare mai 
eficientă a proiectelor de compostare și biomasă. Depozitul de la Chiano, vizitat anterior de 
delegație, a fost închis, a afirmat acesta, întrucât a intervenit puterea judecătorească având în 
vedere legăturile mafiei cu operațiunile derulate în sit, iar zona înconjurătoare a suferit o 
gravă poluare. Chiar și așa, situl nu a fost securizat; a fost pur și simplu abandonat și, în 
prezent, se află sub sechestru. Petiționarul a evidențiat caracterul extrem de urgent al acestei 
situații având în vedere impactul asupra sănătății și a siguranței comunității locale.

1211-12: Petiționarul, preot local, și-a exprimat neliniștea sa, precum și pe cea a comunității 
sale din apropierea orașului Caserta, din cauza incendiilor care măturau un sit de deșeuri 
industriale și care produceau un fum toxic ce afecta populația locală. Deși, potrivit acestuia, 
rata cancerului a crescut considerabil în zonă, nu s-a făcut nimic pentru a asigura în mod clar 
un remediu la situația creată, cu toate că prefectul vizitase situl.

0413-10: Această petiție se referea, de asemenea, la deteriorarea situației de la Terzigno unde, 
deși se pare că situl urmează să fie închis, există temeri serioase din cauza lipsei de informații 
cu privire la curățarea sitului și, de asemenea, din cauza pericolului pe care îl prezintă 
deschiderea sitului vecin tot în zona parcului național Vezuviu. 18 autorități municipale locale 
au semnat un pact pentru a crea premisele dezvoltării proceselor de reciclare și a instalațiilor 
de compostare, însă nu s-a întâmplat încă nimic în această privință. Un alt petiționar a adăugat 
că localnicii nu sunt nici acum informați și li se refuză efectiv orice acces la informații despre 
sit. Mamele sunt foarte îngrijorate în legătură cu impactul acestui sit imens și necontrolat 
asupra sănătății copiilor lor. Alți petiționari din aceeași zonă au menționat deversări de azbest 
– au fost prezentate fotografii, iar oamenii sunt alarmați de toxicitatea solului în care sunt 
cultivate și produse legume pe arii întinse. El a pledat în favoarea plantării unor plante 
specifice în zonă, cum ar fi cânepa, care are capacitatea de a curăța solul în mod ecologic.

0587-07: S-a exprimat îngrijorarea cu privire la abandonarea istorică și în plan financiar a 
regiunii și la puterea încă tot mai mare a mafiei și a elementelor infracționale implicate în 
afacerile cu deșeuri, care împiedică în continuare orice schimbare la situația de criză de care 
atât de mulți oameni continuă să sufere. Situația devine, într-adevăr, din ce în ce mai disperată 
și nimeni nu alocă fonduri pentru a rezolva problemele de care se teme petiționara. Populația 
s-a simțit exclusă din mediul politic și uitată de autoritățile de la Roma. (Ea și mulți petiționari 
au mulțumit membrilor prezenți întrucât nimeni din partea autorităților nu s-a deranjat 
vreodată să le solicite punctul de vedere, fie ele autorități politice regionale sau centrale din 
Italia.)
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0031-06: Abordând o preocupare generală în privința impactului crizei deșeurilor asupra 
sănătății localnicilor, petiționarul și-a exprimat furia că nu se face nimic în legătură cu 
deșeurile toxice care sunt deversate în lacuri și în râuri, dar și în mare, în cantități masive. De 
asemenea, o parte importantă din aceste deșeuri este îngropată și lăsată în sol, neperturbată și 
lăsată să polueze apele subterane. S-au realizat unele studii care prezintă rezultate alarmante, 
iar un institut de sănătate la nivel foarte înalt evaluează în prezent situația; petiționarul a făcut 
apel însă la o implicare internațională mai pronunțată deoarece, se temea acesta, nu se poate 
avea încredere în autorități că vor face ceva pentru a remedia problema reală cu care se 
confruntă cetățenii în acea zonă.

În cadrul unei discuții mai deschise însă, petiționarii au precizat că au sentimentul că unele 
schimbări s-au produs chiar la Napoli, unde s-a instalat un observator în materie de deșeuri, 
care implică populația locală și autoritățile municipale. S-a considerat că provincia este totuși 
complet absentă în ceea ce privește vreo implicare. Mulți au întrebat dacă n-ar putea fi 
deblocate fonduri UE pentru a sprijini eforturile depuse cu precădere în Napoli; de asemenea, 
aceștia au insistat și mai mult asupra colectării separate a deșeurilor și a costurilor de 
eliminare a deșeurilor și au semnalat faptul că unele zone din oraș sunt împiedicate să 
dezvolte această opțiune din lipsă de fonduri.

Membrii au răspuns la întrebările și nemulțumirile petiționarilor cu privire la disponibilitatea 
resurselor necesare pentru colectarea separată, instalațiile de compostare, deșeurile umede, 
precum și cu privire la efectul negativ al stării de urgență asupra aplicării corecte a dreptului 
UE, ceea ce a condus la proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, la aplicarea de 
amenzi și la blocări de fonduri.

Au fost comunicate în mod direct unele preocupări din partea membrilor delegației, cu ocazia 
întâlnirii avute cu Giovanni Romano, ministrul regional al mediului, responsabil cu politica în 
domeniul deșeurilor. În special, membrii au căutat informații cu privire la ce s-a realizat de la 
ultima vizită, care este legătura între planul Napoli și planul regional și dacă provincia 
Campania respectă în sfârșit legislația UE în domeniul deșeurilor.

Dl Romano a precizat că va oferi un răspuns oficial la multe chestiuni aduse în atenția sa și 
semnalate în petițiile primite de comisie1. Acesta a precizat că se depun toate eforturile pentru 
a garanta compatibilitatea legislației naționale cu dreptul UE, dar că cei 17 ani în care s-au 
adoptat legi de urgență își spun și ei cuvântul, moștenirea deșeurilor fiind considerabilă. El a 
evidențiat măsurile care sunt luate în prezent pentru a combate criminalitatea organizată, 
măsuri prin care instalațiile private au fost trecute sub autoritatea publică, oferind mai multe 
garanții în favoarea respectării ciclului deșeurilor, însă unele măsuri necesită finanțare, care 
este încă foarte limitată, a spus acesta. 

Pentru o anumită perioadă, regiunea Campania nu a primit nicio finanțare din partea UE 
deoarece toate fondurile au fost blocate, o măsură ce se dovedește contraproductivă în raport 
cu eforturile depuse. Pe de altă parte, din iunie 2010, regiunea și provinciile au pus la 
dispoziție 150 de milioane de euro reprezentând investiții publice. Dacă aceste resurse ar fi 

                                               
1 A fost transmis membrilor un document de 17 pagini: a se consulta anexa, semnată de Dr. R. Santacroce în 
numele guvernului regional. Documentul conține o sinteză sub formă de tabel și observații cu privire la fiecare 
petiție înaintată de comisie autorităților regionale. (este disponibilă doar versiunea în limba italiană).
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completate de o finanțare din partea UE, a spus acesta, este clar că s-ar putea realiza mult mai 
multe. Departamentul său și-a respectat angajamentul asumat în privința chestiunilor de 
transparență și a răspuns la peste 700 de solicitări de informații prin observații prezentate în 
scris. Planul regional de gestionare fusese convenit, iar acțiunile corective au început să fie 
puse în aplicare utilizând resurse proprii. De asemenea, s-a instituit un plan regional pentru 
deșeuri speciale (deșeuri industriale și portuare/provenite de la nave). Gestionarea zilnică a 
deșeurilor continuă să aparțină municipalităților, a insistat acesta.

S-au depus eforturi în vederea reducerii cantităților de deșeuri care ajung în depozitele de 
deșeuri, de la 7 200 TN/zi în 2009, la 3 850 TN/zi în 2012 până în prezent. Cele 551 de 
autorități municipale depun eforturi considerabile, a adăugat acesta. De asemenea, sunt în curs 
de dezvoltare mai multe stații de tratare organică, a afirmat acesta, iar informațiile despre 
acest subiect au fost comunicate Comisiei Europene.

În prezența ministrului Romano, membrii au inițiat discuții cu primarul orașului Napoli, Luigi 
di Magistris, care a făcut o expunere detaliată a planului său în materie de deșeuri pentru 
orașul Napoli și a descris provocările și realizările sale de până acum. Atunci când a fost ales, 
a moștenit o datorie de 1½ miliarde euro. Acesta s-a lansat imediat în readucerea politicii de 
salubritate urbană înapoi în sectorul public după ce fusese contractată anterior. Singurele 
persoane care aduceau bani privați în sector făceau parte din mafie, a spus acesta, iar în mod 
clar privatizarea nu s-a dovedit a fi răspunsul potrivit la problema gestionării deșeurilor.

El a informat membrii că a creat situri de transfer în interiorul orașului unde deșeurile să fie 
stocate în perioade critice. El se opune construcției de incineratoare sau de noi situri de 
depozitare în municipalitate, toate eforturile fiind îndreptate în direcția colectării separate, din 
ușă în ușă și a reciclării deșeurilor. O treime din populația locală a răspuns pozitiv acestui 
demers, chiar dacă o extindere suplimentară a sa este încetinită de lipsa finanțării, însă 
localnicii cooperează în general în acest proiect, cu toate că sunt necesare eforturi noi pentru a 
garanta că fiecare individ înțelege importanța sa. Până în ianuarie, va beneficia de această 
politică peste jumătate din populație. Pentru o perioadă temporară, două orașe preiau și 
procesează deșeuri solide care nu pot fi tratate în Napoli. Au fost create insule de colectare 
mobile pentru primirea anumitor tipuri de deșeuri, ajutând cetățenii să se debaraseze în 
siguranță de deșeuri precum sticlă, vopsele, ipsos etc. Sunt tratate 40 000 de tone de material 
organic și sunt dezvoltate instalații de sortare, valorificare și reciclare.

Napoli cooperează cu regiunea în vederea îmbunătățirii fluxurilor de trafic și a creat o 
structură de consultare, un observator în materie de deșeuri. În școli se derulează campanii de 
informare. Fiecare efort vizează reducerea volumului de deșeuri produse în oraș, îndeosebi 
deșeuri din plastic și din carton, iar în ansamblurile de locuințe și în condominii este 
încurajată practica auto-compostării. Există totuși o nevoie urgentă de resurse pentru astfel de 
structuri precum instalații de compostare, pentru a garanta că poate fi dezvoltat și menținut un 
ciclu viabil al deșeurilor.

În încheiere, ministrul Romano a vorbit despre măsurile corective care sunt întreprinse în 
prezent la depozitele de deșeuri închise, toate aflate în prezent sub evaluare. Reiterând cele 
spuse de primarul orașului, el a insistat și asupra necesității ca organismele publice să 
gestioneze problema deșeurilor, în condițiile în care privatizarea eșuase, ea fiind într-o mare 
măsură blamată pentru faptul că problema s-a acutizat atât de mult. Primarul di Magistris a 
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fost de acord că deșeurile ar trebui să fie o resursă și că incinerarea nu este decât ultima 
opțiune care ar trebui luată în calcul. Acesta a insistat că este extrem de urgent să se elibereze 
fonduri ale UE pentru instalații de compostare și, de asemenea, cel puțin la fel de important, 
să se permită orașului Napoli să fie curățat cu adevărat printr-o organizare și o structură de 
igienizare durabile. Monitorizarea și supravegherea sunt și ele necesare, a adăugat acesta, în 
lupta împotriva deversării ilegale a deșeurilor. De asemenea, au fost lansate studii 
epidemiologice pentru a monitoriza situația sănătății și a măsura diferențele și corelația cu 
modelele în materie de deșeuri. 

Ambii au făcut apel la mai multă cooperare și înțelegere din partea Uniunii Europene.

Concluzii

Membrii delegației s-au întors cu câteva kilograme de documentație care le fusese transmisă 
de către petiționari și de autorități, iar aceste documente pot fi consultate de membrii Comisiei 
pentru petiții și de Comisia Europeană. 

Importanța misiunii pentru oamenii care au depus un efort considerabil pentru a-i întâlni și 
saluta pe membrii delegației, precum și pe membrii italieni însoțitori care au participat și ei în 
mod activ, nu poate fi subestimată, cu toții așteptând ca „Europa” să facă ceva și să acționeze 
acum în sprijinul inițiativelor care au rezultate palpabile, îndeosebi în Napoli și Campania, 
pentru a crea o politică viabilă în domeniul deșeurilor care să fie corect implementată de 
autoritățile publice responsabile. 

Situația din regiunea Lazio rămâne profund critică, iar pentru membrii delegației s-ar părea că 
guvernul național nu numai că este pe deplin conștient de această situație dezastruoasă, ci este 
și dispus să facă tot ce îi stă în putință pentru ca Roma să nu devină groapa de gunoi a Italiei. 
Abordarea ministrului mediului este pozitivă și constructivă și merită sprijinul Comisiei 
Europene și a Parlamentului European, întrucât ministerul se luptă cu o uriașă moștenire a 
deșeurilor. În ochii membrilor delegației, analiza și observațiile ministrului se bazează pe 
convingerea fermă și pe dorința de a garanta punerea în aplicare de urgență a reformelor 
structurale.

De asemenea, este clar pentru membrii delegației că rolul și autoritatea comisarului special 
din Lazio este total incompatibilă cu problemele reale cu care se confruntă populația, având în 
vedere nivelurile uluitoare de gestionare deficientă pe termen lung. Mai mult decât atât, 
competențele exercitate în regim de urgență sunt în mod evident contraproductive și încalcă 
flagrant multe aspecte ale legislației UE în domeniul deșeurilor. „Spectacolul” divergențelor 
publice deschise dintre autoritățile regionale și cele de provincie este rușinos și trebuie 
abandonat, iar comportamentul iresponsabil al așa-ziselor autorități responsabile va fi 
sancționat de electorat.

Consultările publice rămân la niveluri abisale în regiunea Lazio, deși cunosc o îmbunătățire 
evidentă în Campania. Pe când se afla în Lazio, delegația a înțeles în cele mai mici detalii că 
populația locală se simte complet ignorată de autoritățile publice care i-au neglijat în mod 
fățiș atât de mult timp și nu au intervenit sub nicio formă pentru a combate consecințele 
cumulative grave ale unei politici total inadecvate în materie de deșeuri, care, oriunde se putea 
găsi un sit convenabil, a transformat orice „politică a deșeurilor” în „politică a depozitelor de 
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deșeuri”, fără a ține seama de consecințele sociale sau de mediu și, mai mult decât atât, 
lăsând-o în cea mai mare parte în mâinile unei singure întreprinderi private binevoitoare, 
active în domeniul deșeurilor. Din acest motiv și din multe alte motive, delegația s-a opus 
deschiderii de noi situri de depozitare la Riano, Pian dell'Olmo și Monti dell'Ortaccio. De 
asemenea, autoritățile naționale și regionale trebuie să intervină pentru a asigura și a garanta 
conformitatea sitului Malagrotta, împiedicându-l să aducă și mai mari daune și prejudicii zonei.

Cu toate că stația TBM A.M.A vizitată este în mod clar amplasată greșit, delegația este de 
părere că autoritatea de mediu competentă trebuie să identifice de urgență, și fără alte 
întârzieri, odată pentru totdeauna, cauza exactă a neplăcerilor extreme care au generat situația 
inacceptabilă prin care trec populația și întreprinderile locale din cauza mirosurilor grele.

Delegația este de acord cu primarul orașului Napoli și cu ministrul mediului din Campania în 
sensul că privatizarea a contribuit la spirala descendentă a gestionării deșeurilor, cu consecințe 
dezastruoase pentru populația locală, aducând cele mai mari beneficii bandelor de 
criminalitate organizată cunoscute în general sub numele de Mafia. În același timp, 
organizațiile publice trebuie să fie ele însele mai presus de orice suspiciune, să acționeze cu 
transparență, să evite nepotismul și să promoveze competențele și buna gestiune. Conturile 
acestora, îndeosebi dacă UE va realoca sume adecvate de finanțare, trebuie monitorizate 
îndeaproape și auditate independent, însă resursele trebuie puse la dispoziție suficient de rapid 
pentru a garanta găsirea de remedii efective care sunt prezente acum numai în cadrul 
planurilor de gestionare a deșeurilor.

Recomandări

1. Comisia pentru petiții, în vederea plângerilor petiționarilor în legătură cu deficiențele 
flagrante în ceea ce privește gestionarea deșeurilor casnice și industriale în Lazio și 
Camania, consideră ca fiind necesar în acest sens un efort mai susținut din partea 
autorităților politice la toate nivelurile pentru a garanta aplicarea corectă a directivelor 
UE menționate în prezentul raport. Aceasta ia act de hotărârea Curții Europene de 
Justiție cu privire la aceste chestiuni, ca urmare a procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor, introduse de Comisia Europeană împotriva Italiei. În 
interesul sănătății publice și al protecției și îmbunătățirii mediului, recomandă 
autorităților italiene să acorde o mai mare prioritate acestui sector de activitate și la 
toate nivelurile, să se angajeze într-un dialog constructiv cu petiționarii și cu societatea 
civilă, pentru a pune bazele unei abordări mai viabile și care să se bucure de un sprijin 
public sporit în materie de gestionare a deșeurilor, în locul abordării conflictuale care a 
predominat de multe ori până în prezent.

2. Invită Comisia Europeană să elibereze finanțarea necesară care se impune pentru a 
veni în sprijinul eforturilor depuse de autoritățile municipale din Napoli care și-au 
demonstrat angajamentul total de a implementa pentru oraș o politică a deșeurilor 
credibilă în cadrul sectorului public și de a garanta așadar că UE este dispusă să ofere 
sprijin, pe cât posibil, în vederea asigurării unor condiții de viață mai bune pentru 
populația locală în ceea ce privește sănătatea și protecția mediului și a salubrității 
urbane. Pentru a asigura utilizarea eficientă a resurselor și ținând seama de practicile 
trecute, îndeamnă Comisia Europeană și autoritățile din Napoli să efectueze audituri 
periodice asupra cheltuielilor suportate și să publice aceste audituri anuale într-un 
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registru transparent și deschis publicului, pentru consultare pe internet.

3. Felicită autoritățile regionale din Campania pentru elaborarea, în sfârșit, a unei 
strategii coerente și practice în domeniul deșeurilor pentru regiune, strategie care 
trebuie coordonată în mod corespunzător și eficient cu autoritățile regionale, precum și 
cu cele de la nivel municipal și de provincie, garantând că eforturile depuse pentru a 
păstra sectorul sub control public deplin vor fi continuate. Insistă totodată ca planurile 
de gestionare a deșeurilor care au fost descrise comisiei de Ministerul Regional al 
Mediului în 2011 să fie implementate în mod eficient, înglobând eforturi mai ample în 
ceea ce privește aplicarea corectă a ierarhiei deșeurilor, astfel cum a fost definită în 
Directiva UE privind gestionarea deșeurilor. Salută eforturile întreprinse deja de 
municipalitatea Napoli și angajamentul autorităților regionale în favoarea unei 
participări mai eficiente a opiniei publice în supravegherea și controlul gestionării 
deșeurilor și recomandă aplicarea acestei abordări la toate nivelurile de guvernare din 
regiune.

4. Recomandă ca forțele militare să fie excluse din orice aspect al politicii deșeurilor, în 
special în ceea ce privește securitatea siturilor de depozitare și a oricărei alte instalații 
de eliminare a deșeurilor și ca „starea de urgență” să fie abrogată imediat în Campania 
și în Lazio deoarece s-a dovedit, în orice caz, contraproductivă în ceea ce privește 
gestionarea eficientă a deșeurilor; recunoaște și recomandă acordarea de sprijin în 
favoarea eforturilor autorităților naționale pentru a asigura o mai mare coerență și o 
claritate îmbunătățită în ceea ce privește repartizarea rolurilor și a responsabilităților în 
domeniul gestionării deșeurilor. Reamintește autorităților că dincolo de 
municipalitatea Napoli, multe probleme grave asociate deșeurilor încă persistă în 
regiunea Campania, cu precădere în Caserta; solicită o anchetă aprofundată pentru a 
stabili cauza și impactul asupra sănătății publice și a mediului pe care l-au avut 
incendiile toxice, amintite de petiționari, ce au avut loc vara trecută la un depozit de 
baloturi ecologice (ecoballe), provocând o presupusă poluare foarte toxică a aerului.

5. Cere abrogarea imediată a puterilor conferite comisarului special, utilizând 
instrumentul reprezentat de legislația de urgență, deoarece această funcție s-a dovedit 
a fi incompatibilă cu necesitățile unei gestionări adecvate a deșeurilor, în special având 
în vedere obiectul său limitat și prioritățile sale pe termen scurt, în loc să trateze 
problemele de substanță care au conotații mai largi, mai structurale și pe termen mediu 
și lung. Reamintește responsabilitatea guvernului central italian aflat în funcție și 
solicită ministrului mediului să ia o măsură hotărâtă în privința modificării paradigmei 
pentru a clarifica odată pentru totdeauna nivelurile respective de responsabilitate a 
autorităților politice.

6. Subliniază dezaprobarea sa totală a politicilor derulate în regiunea Lazio în ceea ce 
privește gestionarea deșeurilor, în special dependența excesivă de depozitele de 
deșeuri, o așa-zisă soluție la problemele cauzate de volumul tot mai mare de deșeuri 
casnice și industriale; consideră, în plus, că această politică și caracterul monopolist al 
gestionării deșeurilor a avut cel mai grav impact asupra sănătății și bunăstării 
populației locale; își exprimă profunda îngrijorare față de aparenta incapacitate a 
autorităților regionale și provinciale de a lucra într-o manieră mai transparentă și mai 
coerentă cu municipalitățile în elaborarea unei strategii viabile în materie de deșeuri, 
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care să implice participarea societății civile, bazată pe reducerea deșeurilor, pe sortarea 
deșeurilor și pe reciclare, inclusiv compostare, și pe tratarea biomecanică a deșeurilor, 
înainte de a analiza posibilitatea eliminării în depozite de deșeuri sau prin incinerare, 
aceste două practici fiind utilizate doar în ultimă instanță.

7. Salută totuși „Pactul pentru Roma” din 4 august 2012 privind gestionarea deșeurilor, 
însă solicită implementarea sa efectivă; subliniază necesitatea definirii clare a unor 
măsuri și responsabilități concrete (a se vedea punctul 5 de mai sus) în vederea 
realizării efective a obiectivelor stabilite.

8. Recomandă cu fermitate să se acorde mai multă atenție, în conformitate cu 
directivele UE, selectării instalațiilor de deșeuri și eliminării depozitelor, precizând 
faptul că stația TBM din Villa Spania este în mod cert amplasată incorect și speră că 
va fi mutată, având în vedere apropierea de zonele rezidențiale. 

9. subliniază că municipalitatea Roma IV și Consiliul Orășenesc al acesteia au aprobat în 
mod repetat documente oficiale care confirmă disconfortul mare suferit de mii de 
locuitori și lucrători din întreprinderile locale din jurul stației Via Salaria.

10. subliniază integrarea planului industrial AMA pentru 2013/2015, care prevede 
posibilitatea de a începe procedurile de relocare a stației.

11. Consideră că exportul de deșeuri către țările terțe ar trebui practicat doar în condiții 
excepționale și pentru o scurtă perioadă, până la implementarea unor soluții structurale 
mai coerente și mai viabile, astfel cum se menționează în prezentul raport.

12. Își exprimă ferma opoziție față de desemnarea siturilor de la Monti dell'Ortaccio și 
Pian dell'Olmo drept instalații de depozitare, având în vedere impactul acestor situri 
cumulat cu existența altor instalații și cu proximitatea acestora față de locuințe și de 
cursurile de apă. Recomandă elaborarea unor criterii mai precise pe baza directivelor 
UE relevante, pentru desemnarea siturilor de depozitare, atunci când acestea sunt 
necesare în contextul unei strategii globale în materie de deșeuri, precum și aplicarea 
unor controale mai stricte și a unei supravegheri mai strânse în contextul alocării 
licențelor.

13. Salută crearea comisiei bicamerale pentru anchetarea activităților infracționale care 
implică deșeuri și încurajează propriii membri să mențină un rol activ și constructiv în 
ceea ce privește anchetarea cazurilor conexe de corupție și criminalitate, precum și 
amenințările la adresa bunei organizări a gestionării deșeurilor.


