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Η απόφαση της Επιτροπής Αναφορών να επισκεφτεί την Ιταλία την παρούσα χρονική στιγμή 
προκειμένου να διερευνήσει περαιτέρω τα προβλήματα διαχείρισης των αποβλήτων 
υποκινήθηκε κυρίως από το ότι συνεχίζονται να εκφράζονται ανησυχίες από αναφέροντες 
από τις περιφέρειες του Λάτσιο και της Καμπανίας, μολονότι τα μέλη γνωρίζουν ότι και άλλα 
μέρη της Ιταλίας πλήττονται από την ανικανότητα των πολιτικών αρχών να τηρήσουν τις 
νομικές υποχρεώσεις τους σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και τη χρήση 
εγκαταστάσεων υγειονομικής ταφής. Η Επιτροπή Αναφορών είχε ήδη επισκεφθεί την 
Καμπανία τον Απρίλιο 2012 και είχε υποβάλει πλήρη αναφορά για την εν λόγω επίσκεψη.1
Ακολούθησε σειρά συζητήσεων στις Βρυξέλλες στις οποίες συμμετείχαν οι περιφερειακές 
αρχές της Καμπανίας και αναφέροντες. Έκτοτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει 
ειδικό ψήφισμα σχετικά με την επίσκεψη στην Καμπανία καθώς επίσης έκθεση 
πρωτοβουλίας σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων στην ΕΕ.2

Μια εβδομάδα πριν από το ταξίδι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την 
Ιταλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκοντας την επιβολή προστίμων λόγω 
της αδυναμίας των ιταλικών αρχών να εφαρμόσουν τις προηγούμενες αποφάσεις του 
Δικαστηρίου της ΕΕ οι οποίες είχαν ληφθεί τον Απρίλιο 2007 και αφορούσαν ελλιπή 
συμμόρφωση με την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (99/31/ΕΚ). Η 
Επιτροπή εντόπισε περίπου 255 χώρους υγειονομικής ταφής, από τους οποίους οι 16 
περιείχαν επικίνδυνα απόβλητα, των οποίων εκκρεμούσε η απορρύπανση. Επιπλέον, η 
Επιτροπή επισήμανε επίσης ότι δεν έχει καθοριστεί αποτελεσματική παρακολούθηση ώστε να 
αποτραπεί το άνοιγμα και νέων παράνομων χώρων ταφής.

Είναι πράγματι προφανές σε πολλούς ιταλούς πολίτες ότι υπάρχει ενδημική ανεπάρκεια, η 
οποία διαρκεί εδώ και δεκαετίες, όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
αποβλήτων στην Ιταλία. Αυτή η ανεπάρκεια είχε εξαιρετικά αρνητικό και επιβλαβή 
αντίκτυπο στην υγεία του πληθυσμού που ζει κοντά στις μεγάλες εγκαταστάσεις αποβλήτων 
καθώς και στο φυσικό περιβάλλον το οποίο έχει πληγεί από τοξική ρύπανση, ιδίως οι 
υδροφόροι ορίζοντες.

Είναι επίσης προφανές ότι υπάρχουν βαθιές διαρθρωτικές ανεπάρκειες στο καθαυτό ιταλικό 
πολιτικό σύστημα οι οποίες φαίνεται εν μέρει να εξηγούν την αναποτελεσματικότητα της 
διαχείρισης των αποβλήτων γενικότερα και την έλλειψη συνοχής στη λήψη αποφάσεων όσον 
αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για τα απόβλητα –εκεί όπου υπάρχει 
τέτοιου είδους πολιτική. Είναι προφανής, όπως διαπίστωσαν ιδίοις όμμασι μέλη της εν λόγω 
αντιπροσωπείας, η έλλειψη σαφών αρμοδιοτήτων των πολιτικών δομών ανάμεσα σε 
περιφερειακό και επαρχιακό επίπεδο για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν π.χ. τη 
δημιουργία εγκαταστάσεων υγειονομικής ταφής. 

Αυτές οι συστημικές ανεπάρκειες οδήγησαν, με τη σειρά τους, στην έγκριση νομοθεσίας 
έκτακτης ανάγκης (καθώς τα πράγματα όλο και περισσότερο έβγαιναν εκτός ελέγχου), και 
στο διορισμό πρώην νομαρχών ως ειδικών επιτρόπων με ανέφικτη εντολή να επιβάλλουν 
λύσεις οι οποίες, είναι πλέον σαφές, δεν μπορούν να σταθούν απέναντι σε πολλές διατάξεις 

                                               
1 Έγγραφο εργασίας σχετικά με την διερευνητική επίσκεψη στην Καμπανία 28-30 Απριλίου 2010. DT/833560.
2 Ψήφισμα σχετικά με την κρίση αποβλήτων στην Καμπανία RC/855622 του Ιανουαρίου 2011 και Έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, Εισηγητής C Iturgaiz. Οκτωβρίου
2011.
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της νομοθεσίας της ΕΕ. 

Οι εν λόγω αποφάσεις, που λαμβάνονται υπό αυτές τις συνθήκες, επιβάλλονται σε τοπικές 
κοινότητες χωρίς την κατάλληλη εξέταση ή διαβούλευση, γεγονός που έχει επιδεινώσει μια 
ήδη σοβαρή κατάσταση. Το γεγονός ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να 
αναδιοργανώσει τις πολιτικές δομές για να αντιμετωπίσει αυτό το ουσιώδες και, μέχρι 
στιγμής, άλυτο πρόβλημα γίνεται δεκτό, υπό αυτές τις συνθήκες, με μεγάλη ικανοποίηση.

Δομικές αδυναμίες και κακή, ασυνεπής διαχείριση έχουν διευκολύνει με την πάροδο του 
χρόνου την παρείσφρηση του οργανωμένου εγκλήματος στον εν δυνάμει κερδοφόρο χώρο 
της διαχείρισης των αποβλήτων. Πράγματι, πολλοί κατηγορούν τη «μαφία» ότι επιδείνωσε 
την κρίση αποβλήτων προκειμένου να αποκομίσει περισσότερα κέρδη από τα καταστροφικά 
αποτελέσματα της κρίσης στις τοπικές κοινότητες, οδηγώντας σε καταστάσεις όπου οι δήμοι 
εκβιάζονταν ή πιέζονταν να δεχτούν «προστασία». Η ιταλική Βουλή θέσπισε ειδική επιτροπή 
για να εξετάσει ακριβώς αυτές τις καταστάσεις πιο εμπεριστατωμένα και δημοσίευσε μέχρι 
τώρα αρκετές εκθέσεις.1

Ένα πρόσθετο υποκείμενο πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
αφορά τη χορήγηση χρηματοοικονομικών πόρων ειδικά για τη διαχείριση των αποβλήτων. 
Αυτό είναι κρίσιμης σημασίας ώστε να δημιουργηθεί ένας αποδοτικός και λειτουργικός 
κύκλος αποβλήτων, προϋπόθεση εκ των ουκ άνευ για τη μείωση των αποβλήτων. Η Ιταλία 
πρέπει να διασφαλίσει τόσο την αποτροπή δημιουργίας όσο και την ουσιαστική μείωσή τους, 
ότι όταν αυτά παράγονται θα γίνεται σωστή διαλογή και όταν γίνεται διαλογή τα απόβλητα 
θα ανακυκλώνονται, θα ανακτούνται ή θα διατίθενται σωστά με τον πλέον ενδεδειγμένο για 
το περιβάλλον τρόπο, ενώ οι χώροι υγειονομικής ταφής και οι αποτεφρωτές θα 
χρησιμοποιούνται μόνο ως έσχατη λύση. 2

Για πολλά χρόνια οι ιταλικές αρχές δεν επένδυαν αρκετά στη διαχείριση των αποβλήτων και 
πολύ συχνά ενδιαφέρθηκαν για τις βραχυπρόθεσμες, φθηνότερες λύσεις, αντί να προβλέψουν 
βιώσιμες πολιτικές για τα απόβλητα και να διασφαλίσουν επενδύσεις, με σωστή 
παρακολούθηση και διαχείριση. Αυτό αποτελεί και μια από τις βαθύτερες αιτίες για τον 
πολλαπλασιασμό των χώρων ταφής, πολλοί από τους οποίους είναι παράνομοι, και την 
έλλειψη οποιασδήποτε εναλλακτικής λύσης για τη διάθεση των αποβλήτων.

Έχει πλέον καταστεί παραπάνω από σαφές ότι τέτοιου είδους, λεγόμενες, φτηνές λύσεις είναι 
υπεύθυνες για τη δημιουργία σημαντικού κόστους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για τις 
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των προβλημάτων υγείας. Τα διαρθρωτικά 
κεφάλαια της ΕΕ μπορούσαν και θα έπρεπε να έχουν χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά για 
αυτόν τον σκοπό, και οι εθνικές, περιφερειακές και επαρχιακές αρχές θα έπρεπε να έχουν 
προβλέψει περισσότερα και να έχουν δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στη διαχείριση των 
οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων. Ωστόσο, έχοντας υποφέρει τόσο από τις συνέπειες 
της κακής διαχείρισης των αποβλήτων είναι πραγματικά ενθαρρυντικό να διαπιστώνεται ότι 
ακολούθησαν πολιτικές αλλαγές και ότι μεγάλες πόλεις, όπως η Νάπολη, αρχίζουν επιτέλους 
                                               
1 Commissione parlementare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
2 Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα – η οδηγία για τη διαχείριση των αποβλήτων. Η οδηγία θεσπίζει νομικό
πλαίσιο το οποίο τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εφαρμόσουν για την επεξεργασία των αποβλήτων στην ΕΕ.
Στόχος της η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας μέσα από την πρόληψη των βλαβερών
συνεπειών της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων.
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να αναπτύσσουν αξιόλογα σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων. Οι εν λόγω πόλεις πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στην αναγκαία χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης 
από την ΕΕ, η οποία θα τους επιτρέψει να φέρουν σε πέρας τα εν λόγω σχέδια και έργα στο 
σύνολό τους.

Τόσο στην προηγούμενη επίσκεψη όσο και σε αυτήν, τα μέλη συνειδητοποίησαν σε μεγάλο 
βαθμό την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών –τοπικές κοινότητες και 
εθελοντικές ενώσεις που δημιουργήθηκαν λόγω της κρίσης αποβλήτων και των θεμιτών 
ανησυχιών– και των πολιτικών αρχών. Πράγματι, πολύ συχνά, η έλλειψη τακτικού και 
εποικοδομητικού διαλόγου σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο αμοιβαίου σεβασμού έχει 
καταλήξει στην περαιτέρω ανάληψη δράσης με στόχο την αντιπαράθεση, η οποία υποσκάπτει 
ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη του κοινού στην ικανότητα των εκλεγμένων πολιτικών 
να επιλύσουν τα οξέα προβλήματα τα οποία έχουν καταγγελθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
από τόσους πολλούς αναφέροντες. Σχεδόν χωρίς καμία εξαίρεση η συμβολή των 
αναφερόντων είναι ουσιαστική και σημαντική, αρκεί οι αρμόδιες αρχές να είναι σε θέση να 
το συνειδητοποιήσουν.

Η επίσκεψη.

Στόχος της επίσκεψης ήταν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω συζητήσεις με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό να γίνουν συστάσεις που, στη συνέχεια, να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των αναφερόντων. Μέσα σε τρεις 
ημέρες, τα μέλη της αντιπροσωπίας είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν στη Ρώμη με τον 
υπουργό περιβάλλοντος, κ. Corrado Clini, και ανώτερους αξιωματούχους από το υπουργείο, 
τον ειδικό επίτροπο για τη διαχείριση των αποβλήτων στην επαρχία της Ρώμης, κ. Goffredo 
Sottile, με περιφερειακούς, επαρχιακούς και δημοτικούς αντιπροσώπους, αρμόδιους για 
θέματα αποβλήτων, καθώς και με τον κ. Gaetano Pecorrella, πρόεδρο, καθώς και μέλη της 
επιτροπής των δύο σωμάτων της ιταλικής Βουλής που ασχολείται με τη μαφία και τη 
διασύνδεσή της με την κρίση αποβλήτων· και στη Νάπολη με τον κ. Giovanni Romano,
περιφερειακό υπουργό περιβάλλοντος για την Καμπανία, με τον κ. Luigi di Magistris, 
δήμαρχο της Νάπολης, και με έναν εκπρόσωπο της επαρχιακής κυβέρνησης της Νάπολης. Τα 
μέλη πραγματοποίησαν πολλές επιτόπιες επισκέψεις στο Λάτσιο και συναντήθηκαν, 
κυριολεκτικά, με εκατοντάδες αναφέροντες και τοπικές κοινότητες τόσο στο Λάτσιο όσο και 
στη Νάπολη.

Ρώμη.
Τα μέλη, έχοντας πραγματοποιήσει προκαταρτικές συζητήσεις με πολλούς αναφέροντες, μετά 
την άφιξή τους στη Ρώμη στην αρχή της αποστολής, αφιέρωσαν την πρώτη ημέρα σε 
επισκέψεις υφιστάμενων χώρων υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεων αποβλήτων στη 
Malagrotta και πιθανών τοποθεσιών για μελλοντικούς χώρους υγειονομικής ταφής στο 
Λάτσιο, στο Monti dell'Ortaccio και το Riano, δύο τοποθεσίες στις οποίες αντιτίθενται 
σθεναρά οι αναφέροντες. 

Ο χώρος υγειονομικής ταφής της Malagrotta είναι ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης 
και θα έπρεπε να έχει κλείσει. Επί του παρόντος, έχει προγραμματιστεί να κλείσει τον 
Απρίλιο του 2013, μολονότι εκτιμάται ότι θα χρειαστούν έως πέντε χρόνια για να 
απορρυπανθεί η τοποθεσία. Δέχονταν ανεπεξέργαστα απόβλητα, μεταξύ άλλων και 



DT\942408EL.doc 5/20 PE502.277v04-00

EL

νοσοκομειακά απόβλητα, και, στο παρελθόν, έχει αποτελέσει αντικείμενο δύο διεξοδικών 
συζητήσεων στην Επιτροπή Αναφορών και επί του παρόντος είναι η αιτία της διαδικασίας επί 
παραβάσει που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση του άρθρου 6α της 
οδηγίας για τους χώρους υγειονομικής ταφής. Οι αναφέροντες θέτουν θέμα πολύ χαμηλού 
επιπέδου συντήρησης του χώρου, εμμένουσας ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω σωματιδίων 
σκόνης και διάσπαρτων σκουπιδιών, ενοχλητικών οσμών και ρύπανσης των υπόγειων 
υδάτων. Τα παραπάνω συνοψίζουν με πολλούς τρόπους, όλα όσα δεν λειτουργούν όπως θα 
έπρεπε να λειτουργούν βάσει ενός σωστά υλοποιημένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. 
Οι κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται κοντά στον χώρο έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό 
και υπάρχουν συγκεκριμένες ανησυχίες που εκφράζονται σχετικά με τον αντίκτυπο στην 
υγεία του γύρω πληθυσμού, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από επιδημιολογικές μελέτες που 
διεξήγαγαν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Οι αναφέροντες αναφέρθηκαν στους χιλιάδες 
γλάρους οι οποίοι επιβίωναν χάρη στον χώρο και μετέφεραν βρωμιά και ασθένειες σε 
ολόκληρη την περιοχή, σκίζοντας σκουπιδοσακούλες και συμβάλλοντας στο αίσθημα 
απελπισίας της τοπικής κοινότητας ότι οι αρχές την έχουν εγκαταλείψει.

Η αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε εν συντομία στις εγκαταστάσεις του χώρου από τον ιδιοκτήτη 
κ. Manlio Cerrroni και μέλη του προσωπικού της εταιρείας του. Δεν επισκέφτηκε τον χώρο 
καθαυτό ή την περιμετρική περιοχή, μολονότι ήταν παρούσα όταν έφτασαν απόβλητα και 
έγινε η προκαταρτική τους επεξεργασία. Δεν έγινε διαλογή των αποβλήτων μολονότι δεν 
ήταν δυνατό να διαπιστωθεί από απόσταση η ακριβής φύση τους.1

Στη Valle Galleria, η αντιπροσωπεία συμμετείχε σε μεγάλη δημόσια διάσκεψη που 
οργανώθηκε με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών στην 15η εκλογική περιφέρεια της Ρώμης. 
Πολλά περισσότερα από τριακόσια άτομα συνέρρευσαν στα δημοτικά κτίρια για να 
εκφράσουν τις ανησυχίες τους στα μέλη, και πολλοί περιέγραψαν λεπτομερώς τον αντίκτυπο 
της καταστροφικής κατάστασης λόγω των προβλημάτων του χώρου υγειονομικής ταφής της 
περιοχής και την απειλή για την υγεία τους η οποία ήταν διαρκώς παρούσα. Ανέφεραν στα 
μέλη ότι ολόκληρη η περιοχή, η οποία ήταν «μαγευτική» με τα δάση της, τα χωράφια και τις 
κοιλάδες της, έχει καταστραφεί και μολυνθεί από τις χωματερές, όπου το έδαφος και το νερό 
έχουν μολυνθεί, οι φυσικές πηγές είναι ακάθαρτες, όπου η τέφρα από τον αποτεφρωτή 
καλύπτει συχνά την περιοχή και όπου λαμβάνονταν αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές των 
ανθρώπων χωρίς καμία μέριμνα για την καλή διαβίωσή τους. 

Από τους συμμετέχοντες τονίστηκε επίσης η έλλειψη διαχείρισης των αποβλήτων και 
εγκαταστάσεων ανακύκλωσης· τα πάντα είτε θάβονται είτε αποτεφρώνονται. Οι 
συμμετέχοντες ήταν ομόφωνα αντίθετοι στο άνοιγμα νέων χώρων υγειονομικής ταφής στην 
περιοχή, όπως αυτός που έχει προταθεί για το Monti dell'Ortaccio και το Pian dell'Olmo, και 
όταν αργότερα επισκεφτήκαμε την εν λόγω τοποθεσία ήταν εύκολο να καταλάβουμε γιατί ο 
χώρος θεωρούνταν τόσο ακατάλληλος. Ωστόσο, είχαν ήδη ξεκινήσει πολλές δραστηριότητες 
τελείως παράνομα και είχε γίνει προσφυγή στα δικαστήρια για να παρέμβουν και να 
σταματήσει η διαδικασία. Ορισμένοι ανέφεραν την παρουσία τοξικών ουσιών οι οποίες είχαν 
θαφτεί στους παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής της περιοχής όπου είχαν 
χρησιμοποιηθεί παλιά λατομεία. Τα πνεύματα ήταν οξυμένα. Η περιοχή αποτελούσε, στο 
παρελθόν, καταφύγιο για μεταναστευτικά πουλιά, αλλά αυτά έχουν φύγει πλέον, και η 
γεωργία έχει καταστραφεί εξαιτίας του δηλητηριασμένου εδάφους. 

                                               
1 Διεξοδική τεκμηρίωση παρασχέθηκε από τους ιδιοκτήτες του χώρου και μπορεί να εξετασθεί από τα μέλη.
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Όλοι στάθηκαν σιωπηλοί για να τιμήσουν την Maria Grazia Canutti η οποία είχε οργανώσει 
την πρώτη αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (273-10) σχετικά με τα προβλήματα 
αποβλήτων της Malagrotta, και η οποία απεβίωσε λίγο καιρό πριν από την άφιξη της 
αντιπροσωπείας.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας επισκέφτηκαν τους χώρους στο Monti dell'Ortaccio, το Riano 
και το Pian dell'Olmo (1172-12 & 771-12) και εξέφρασαν και τη δική τους αντίθεση στην 
επιλογή αυτών των χώρων για σκοπούς υγειονομικής ταφής, καθώς δεν έχει διεξαχθεί 
αντικειμενική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν έχει ληφθεί υπόψη ο 
συσσωρευτικός αντίκτυπος τυχόν νέων προτάσεων σε μια ήδη υπερχρησιμοποιημένη 
περιοχή. Η αντίθεση των τοπικών κοινοτήτων εκφράστηκε, αλλά δεν ελήφθη προφανώς 
υπόψη κατά τις, λεγόμενες, διαδικασίες επείγουσας ανάγκης που χρησιμοποιήθηκαν.

Είχε πια νυχτώσει όταν η αντιπροσωπεία έφτασε στη μονάδα μηχανικής-βιολογικής 
επεξεργασίας Α.Μ.Α. για τα δημοτικά αστικά απόβλητα, στη Via Salaria, που επί του 
παρόντος λειτουργεί 312 ημέρες ετησίως και δέχεται 700 τόνους απόβλητα καθημερινά. 
(1203-12). Τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημερώθηκαν διεξοδικά από τη διοίκηση, όπου 
συμμετείχαν και αναφέροντες, και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της μονάδας, οι οποίες 
ήταν εκτεταμένες και, κατά τα φαινόμενα, σε καλή κατάσταση. (Οι αναφέροντες θεώρησαν 
ότι οι περιστάσεις δεν ήταν αντιπροσωπευτικές της κατάστασης που επικρατεί συνήθως, 
καθώς οι δυσάρεστες οσμές για τις οποίες διαμαρτύρονταν δεν ήταν τόσο αισθητές στη 
διάρκεια της επίσκεψης, ένα ψυχρό και υγρό απόγευμα).
Η διοίκηση της μονάδας ανέφερε ότι έπειτα από τις διαμαρτυρίες τους ντόπιων κατοίκων, 
που είχαν εκφραστεί μέσω μιας ειδικής ομάδας επαφής, τα βιο-φίλτρα αναβαθμίστηκαν και 
βελτιώθηκαν προκειμένου να περιοριστεί η διαφυγή των επιβλαβών οσμών. Ο χώρος 
επιθεωρείται τακτικά· τα μέλη ενημερώθηκαν, από ανεξάρτητη ομάδα εκτιμητών από το 
Ινστιτούτο Mario Negri, το οποίο έχει πολύ καλή φήμη κατά τα φαινόμενα. 

Οι υπεύθυνοι της μονάδας ανέφεραν ότι είναι πρόθυμοι να δεχτούν την επίσκεψη μιας ακόμα 
ομάδας επιθεώρησης, η οποία θα έχει οριστεί από τους ντόπιους, αλλά έως τώρα δεν έχει 
υποβληθεί πρόταση. Επίσης, συμφώνησαν ότι η μονάδα, για πολλούς αντικειμενικούς λόγους 
–ειδικότερα λόγω της εγγύτητάς της με κατοικημένες περιοχές, σχολεία και κλινικές, καθώς 
και συγκροτήματα γραφείων– βρίσκεται σε τελείως λάθος τοποθεσία. Είχε σχεδιαστεί πριν 
από 15 χρόνια με απόφαση της Περιφέρειας, αλλά άρχισε να λειτουργεί μόλις εδώ και δύο 
χρόνια, και καθήκον της σήμερα, είπε η διοίκηση, είναι να αντιμετωπίσει όσο καλύτερα 
μπορεί την πραγματικότητα της κατάστασης. Όντως, η μετεγκατάσταση έχει ζητηθεί 
επισήμως, αλλά χωρίς να ληφθεί απάντηση. 

Η διοίκηση της μονάδας υπογράμμισε ότι έχουν προσπαθήσει να κάνουν ό,τι μπορούν για να 
περιορίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο της μονάδας για τους ντόπιους κατοίκους και τους 
εργαζομένους της περιοχής. Ταυτόχρονα, εκφράστηκαν αμφιβολίες όσον αφορά την 
προέλευση των δυνατών και έντονων οσμών που έχουν επισημάνει οι αναφέροντες κατά 
περιόδους, και τα μέλη ενημερώθηκαν για μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων η οποία 
λειτουργεί επίσης κοντά στο σημείο εκείνο, αλλά η οποία δεν υπήρχε χρόνος να διερευνηθεί 
περαιτέρω. Ο επιστημονικός συνεργάτης της μονάδας ανέφερε ότι τα χημικά συστατικά των 
δημοτικών αποβλήτων διέφεραν ελάχιστα από ημέρα σε ημέρα και τα χαρακτηριστικά ήταν 
γενικώς σταθερά, γεγονός που επίσης δεν εξηγεί γιατί κάποιες ημέρες η οσμή μπορεί να είναι 
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τόσο έντονη. Επίσης, από τους τέσσερις από τους πέντε δήμους που χρησιμοποιούν τη 
μονάδα καταβλήθηκε προσπάθεια για τον διαχωρισμό των αποβλήτων: το 26% των 
αποβλήτων συλλέγεται πλέον χωριστά· έως το τέλος του 2012 αναμένεται το ποσοστό να 
φτάσει στο 30% και έως το τέλος του 2013 στο 40%, αγγίζοντας το 65% στο τέλος της 
παρούσας προγραμματικής περιόδου.

Τα μέλη διαπίστωσαν την περίπλοκη κατάσταση και τις προσπάθειες που κατέβαλλαν οι 
ιδιοκτήτες και οι διοικητές της μονάδας για να περιορίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο της 
μονάδας βιο-μηχανικής επεξεργασίας στον τοπικό πληθυσμό. Τα μέλη διαπίστωσαν επίσης 
ότι αυτή είναι μια μάλλον οικολογική μέθοδος διάθεσης αποβλήτων σε αντίθεση με την 
αποτέφρωση και την υγειονομική ταφή· το βασικό πρόβλημα ήταν ότι βρίσκεται σαφώς σε 
λάθος τοποθεσία. Δόθηκε έμφαση στην ανάγκη να ελεγχθούν οι άλλες πιθανές πηγές οσμών 
στην περιοχή.

Αργότερα το απόγευμα, τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις με εκπροσώπους της Legambiente για 
διάφορα ζητήματα που αφορούσαν τη διαχείριση των αποβλήτων και σχετίζονταν με την 
επίσκεψη, τα οποία επιθυμούσαν να θέσουν υπόψη της αντιπροσωπείας.

Οι συναντήσεις με τις αρχές την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκαν στο Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ρώμης και ξεκίνησαν με ανταλλαγή απόψεων, παρουσία των 
αναφερόντων, με τον ειδικό επίτροπο για τα απόβλητα στην περιοχή του Λάτσιο/Ρώμης, τον 
Goffredo Sottile.

Αναφέρθηκε στις ευκταίες βελτιώσεις στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή 
της αρμοδιότητάς του, την καλύτερη «επιλογή τοποθεσιών» για τους χώρους υγειονομικής 
ταφής, τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και τη βελτιωμένη διαλογή των αποβλήτων ώστε να 
μειώνονται οι ποσότητες αποβλήτων, την αύξηση της χρήσης μονάδων βιο-μηχανικής 
επεξεργασίας αποβλήτων. Επίσης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση, η οποία δημιούργησε 
κάποια ανησυχία όταν είπε ότι «εάν η Malagrotta επεκταθεί» θα δέχεται μόνο  
«επεξεργασμένα» απόβλητα, παραδεχόμενος έτσι ότι έως τώρα ο μεγάλος αυτός χώρος 
υγειονομικής ταφής δεχόταν όντως μη διαφοροποιημένα απόβλητα. Επίσης, ανακοίνωσε ότι 
το Monti dell'Ortaccio θα καταστεί «προσωρινός χώρος υγειονομικής ταφής» για δεκαοκτώ 
μήνες, μέχρι να επιλεγεί εναλλακτικός χώρος. Γνώριζε ότι υπάρχουν αντιρρήσεις, αλλά 
προφανώς δεν γνώριζε τον πιθανώς παράνομο χαρακτήρα μιας τέτοιας πρότασης βάσει του 
ευρωπαϊκού δικαίου.

Τα παρόντα μέλη εξέφρασαν τη βαθιά ανησυχία τους για αυτήν την προφανώς μοιρολατρική 
προσέγγιση για τη διαχείριση αποβλήτων και για την παντελή έλλειψη ανησυχίας όσον 
αφορά την εποπτεία των υφισταμένων εγκαταστάσεων αποβλήτων, καθώς και για τον λόγο 
για τον οποίο η εταιρεία Colari, ιδιοκτησίας του Manlio Cerroni, έμοιαζε να κερδίζει όλες τις 
συμβάσεις στην περιοχή για τις εργασίες υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Ο ειδικός 
επίτροπος απάντησε λέγοντας ότι «ήλπιζε» ότι δεν θα υπάρχουν αδιαχώριστα απόβλητα που 
θα καταλήγουν στο Monti dell'Ortaccio, αλλά ότι ο χώρος θα άνοιγε την 1η Ιανουαρίου. Τα 
ανεπεξέργαστα απόβλητα, είπε, θα πηγαίνουν στο εξωτερικό ή σε άλλη περιοχή. Δεν 
απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Συνόψισε λέγοντας ότι έχει εξετάσει τα πάντα και ότι 
φαίνεται ότι δεν υπάρχει εναλλακτική: «εσείς λέτε όχι και εγώ λέω ναι, κι έτσι τελειώνει η 
συζήτηση», κατέληξε.
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Ωστόσο, τα μέλη ρώτησαν για τις αναλύσεις του, τη μέθοδό του και τα κριτήρια που είχαν 
επιλεγεί, τα οποία δεν μπορούσε να περιγράψει στη συνάντηση, αλλά τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν προφανώς για τις επιλογές που είχε κάνει.  

Επίσης, τα μέλη ρώτησαν σε ποιο βαθμό αναγνωρίζονταν η οδηγία Σεβέζο (IPPC) και ήταν 
σαφείς στις επικρίσεις τους για τέτοιες ενέργειες που πραγματοποιούνται πέραν κάθε 
ευρωπαϊκής νομιμότητας. Έγιναν συγκρίσεις με πρακτικές σε άλλες περιοχές και του τέθηκε 
το ερώτημα γιατί δεν έχουν μάθει τίποτα στο Λάτσιο από εμπειρίες άλλων περιοχών. Τα μέλη 
επανέλαβαν την ανησυχία τους σχετικά με τη χρήση του χώρου του Monti dell'Ortaccio και 
έκαναν έκκληση στον επίτροπο να λάβει υπόψη του τις συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής όσον 
αφορά το κόστος που συνεπάγεται μια διαδικασία επί παραβάσει.

Στη συνέχεια, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου περιβάλλοντος μίλησε για την 
κληρονομιά αποβλήτων στο Λάτσιο και τις ευθύνες των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης 
σε σχέση με την πολιτική για τα απόβλητα –του περιφερειακού, του επαρχιακού και του 
δημοτικού. Επίσης, μίλησε για την ανάγκη να αλλάξει η «ιστορική» προσέγγιση του 
ζητήματος και να αλλάξουν δραστικά οι παρούσες πρακτικές, ώστε να θεωρούνται τα 
απόβλητα ως πόρος και οι χώροι υγειονομικής ταφής να διαδραματίζουν μόνο υπολειμματικό 
ρόλο στη διαδικασία. Ανέφερε ότι εγκρίθηκε ένα περιφερειακό πρόγραμμα διαχείρισης των 
αποβλήτων και ότι διεξάγονται οι προκαταρτικές μελέτες λαμβάνοντας υπόψη γεωλογικά, 
υδρολογικά και αρχιτεκτονικά κριτήρια. Επίσης, υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα δίνεται 
τώρα στη διαλογή των αποβλήτων και στις χωριστές αποκομιδές.

Κατόπιν, τα μέλη και οι αναφέροντες καλωσόρισαν τον Corrado Clini, τον ιταλό υπουργό 
περιβάλλοντος, ο οποίος έκανε μια εισαγωγική δήλωση πριν απαντήσει σε ερωτήσεις. Ο 
υπουργός δήλωσε ότι δεν είναι ρόλος της κεντρικής κυβέρνησης να εμπλέκεται άμεσα στη 
διαχείριση των αποβλήτων, καθώς αυτή η ευθύνη επιμερίζεται σε περιφέρειες, επαρχίες και 
δήμους. Ωστόσο, καθώς υπήρξαν πολλές περιπτώσεις στις οποίες οι αποκεντρωμένες αρχές 
δεν κατάφεραν να αναλάβουν την ευθύνη για τις συχνά δύσκολες επιλογές που έπρεπε να 
γίνουν, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να παρέμβει προκειμένου να εφαρμόσει μια πιο συνεκτική 
πολιτική για τα απόβλητα. Δεν έχουν υπάρξει ακόμα αποτελέσματα καθώς το χρονικό 
διάστημα από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της η κυβέρνηση είναι πολύ μικρό, αλλά 
τακτοποιούνται μια σειρά στοιχείων, είπε, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης της 
ίδιας της περιφερειακής και τοπικής κυβέρνησης. Έκανε έκκληση για «υπεύθυνη 
αλληλεγγύη» μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Οι αρχές δεν μπορούν να λένε 
«όχι» σε όλα και μετά να διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν πια το δικαίωμα να επιλέγουν, 
πρόσθεσε. Επειδή δεν υπήρχαν σαφείς εναλλακτικές, ελήφθησαν έκτακτα μέτρα, αλλά η 
κατάσταση διαφέρει πολύ ανάλογα με την εκάστοτε περιφέρεια, και μολονότι ορισμένες 
περιφέρειες είναι αυτάρκεις όσον αφορά τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων, άλλες 
εξάγουν αδιαχώριστα απόβλητα στις Κάτω Χώρες ή αλλού. Μεσοπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα, αυτή δεν είναι η σωστή στρατηγική για τα απόβλητα. Η κυβέρνηση 
πρότεινε πρωτοβουλίες ώστε να ενθαρρυνθεί η μείωση των αποβλήτων και οι περισσότερο 
διαχωρισμένες αποκομιδές αποβλήτων, και ορισμένες ιταλικές περιφέρειες με πλεονάζουσα 
ικανότητα ενδέχεται να υποχρεωθούν να χειριστούν απόβλητα από το Λάτσιο ή την 
Καμπανία, ανέφερε. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την εταιρεία Colari και το προφανές της μονοπώλιο 
στην περιφέρεια του Λάτσιο, ο υπουργός ανέφερε ότι αυτό ακριβώς ήταν το αποτέλεσμα του 
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συστήματος που ίσχυε για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν πάντα η φτηνότερη επιλογή και 
ανταποκρινόταν στην επιλογή που έκαναν οι πολιτικές αρχές για τη διαχείριση των 
αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία ευνοούνταν οι χώροι υγειονομικής ταφής και όχι μια 
σωστή πολιτική για τα απόβλητα, όπως περιγράφεται στις οδηγίες της ΕΕ.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη φιλοδοξία του να καταστεί η διαχείριση των αποβλήτων ένα 
ενάρετο σύστημα όπως στο Μιλάνο, την Μπολόνια ή τη Βενετία. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι 
δεν υπάρχει σύντομος δρόμος και ότι είναι δύσκολο να ανατραπεί ένα σύστημα που 
υφίσταται από τον τελευταίο πόλεμο, χωρίς ξεκάθαρη πολιτική βούληση. Οι πολίτες δεν 
πρέπει πια «να πετάνε» τις ευθύνες στην κυβέρνηση, γιατί έτσι η Ρώμη απλώς θα γεμίσει με 
σκουπίδια. Η χωριστή αποκομιδή και η ανακύκλωση δεν μπορεί να γίνει από την κυβέρνηση 
και τον στρατό, είπε, οι ίδιες οι κοινότητες πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο.

Τώρα δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη διάθεση 
των βιομηχανικών αποβλήτων που απομένουν· παραδέχτηκε ότι πρόκειται για πολύ σοβαρό 
πρόβλημα. Αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Καμπανία η οποία προέκυψε λόγω δεκαετιών 
μη διακυβέρνησης, και όπου ένα ισχυρό εγκληματικό στοιχείο έχει εμπλακεί στην απόρριψη 
τοξικών αποβλήτων τα οποία συχνά εισάγονται από τη Βόρεια Ιταλία, και σε επικίνδυνες 
πυρκαγιές παράνομων μολυσμένων χωματερών, πράγμα που αποτέλεσε ιδιαιτέρως σοβαρή 
απειλή για τις τοπικές κοινότητες. Πρέπει να ληφθεί σθεναρότερη κατασταλτική δράση ώστε 
να απαλλαγούμε από τέτοιου είδους δραστηριότητες και πρέπει επίσης να επανέλθουμε σε 
ομαλή διακυβέρνηση –με αναφορά του ρόλου του στρατού στην περιοχή. Εντούτοις, ένα νέο 
πρόγραμμα έχει θεσπιστεί και ξεκινά η χωριστή αποκομιδή. 

Ο υπουργός, απαντώντας σε ερωτήσεις για την ανακύκλωση, ανέφερε ότι τώρα ο κλάδος 
αναπτύσσεται και έχει ολοένα και μεγαλύτερη ικανότητα ώστε να χειριστεί το αλουμίνιο, τα 
πλαστικά, το λάδι, τις μπαταρίες κ.λπ. Το κύριο πρόβλημα συνέχιζαν να είναι τα μη 
επεξεργασμένα και τα αδιαχώριστα οικιακά απόβλητα και άλλου είδους απόβλητα, όπως τα 
απόβλητα που παράγουν τα νοσοκομεία. 

Θεωρεί ότι έπειτα από πολλά χρόνια τα πράγματα κινούνται προς πιο θετική κατεύθυνση στη 
Νάπολη, όπου ξεκινά η απορρύπανση και η ανάκτηση μολυσμένων περιοχών και 
καθαρίζονται τοποθεσίες. Επίσης, πρόσθεσε ότι η χωριστή αποκομιδή στη Νάπολη, που 
αρχίζει να αναπτύσσεται, έχει αρχίσει να δείχνει ελπιδοφόρα σημάδια. Ωστόσο, πολλά 
πράγματα υπολείπονται ακόμα σε περιφερειακό και επαρχιακό επίπεδο και όλοι πρέπει να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους, εάν θέλουμε να ανατρέψουμε αποτελεσματικά την κατάσταση.

Κατόπιν, τα μέλη της αντιπροσωπείας συμμετείχαν σε γεύμα εργασίας, το οποίο οργάνωσε ο 
πρόεδρος της επιτροπής των δύο σωμάτων της ιταλικής Βουλής, Gaetano Pecorella, η οποία 
διερευνά τις διασυνδέσεις της μαφίας με τα προγράμματα για τα απόβλητα, και όπου 
ενημερώθηκαν για τις ανησυχίες των μελών της επιτροπής σχετικά με την έλλειψη 
αποτελεσματικών κυρώσεων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για την 
εμπλοκή σε εγκλήματα σχετιζόμενα με τα απόβλητα. Στις εκθέσεις τους, συγκεκριμένα για 
την περιφέρεια του Λάτσιο (αλλά και σε προηγούμενες για τη Σικελία, την Καλαβρία και την 
Πούλια) έχουν βρει αποδεικτικά στοιχεία για την ταφή τοξικών και ραδιενεργών αποβλήτων 
και για την παράνομη διάθεσή τους στη θάλασσα.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας εξέφρασαν την εκτίμησή τους για την εργασία που έχει γίνει και 
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ζήτησαν να μάθουν το βαθμό διαφάνειας κατά την εφαρμογή των πολιτικών για τα απόβλητα, 
για τον εντοπισμό των αδυναμιών στα διάφορα διοικητικά και πολιτικά επίπεδα σε 
διαφορετικές γεωγραφικές καταστάσεις, όπου ο «Βορράς» λειτουργεί κατά τα φαινόμενα 
καλύτερα από τον «Νότο». Ο αντιπρόεδρος της επιτροπής De Angelis ανέφερε ότι στο 
Λάτσιο, για παράδειγμα, δεν συνάντησαν τόσο πολύ εγκληματική δραστηριότητα όσο 
μάλλον μια κατάσταση μονοπωλίου που είναι τελικά δύσκολο να αλλάξει και που κοστίζει το 
ήμισυ των απαραίτητων εναλλακτικών λύσεων. Ο γερουσιαστής Coranella από την Καμπανία 
θεωρεί ότι η παρουσία της οικο-μαφίας χρησιμοποιείται συχνά από ορισμένους ως 
δικαιολογία για αδράνεια. Σε άλλο σημείο ανέφερε το πρόβλημα με την ανάπτυξη της 
ικανότητας αποτέφρωσης. Ένα άλλο μέλος, ο di Toni, έκανε έκκληση για μια ισχυρότερη 
νοοτροπία διαφάνειας και για τερματισμό «της δικτατορίας των χώρων υγειονομικής ταφής» 
και για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και αειφόρου προτύπου για την αποκομιδή των 
αποβλήτων. 

Ο πρόεδρος έκλεισε λέγοντας ότι η εγκληματικότητα μπορεί να ελέγξει την περιοχή πιο 
εύκολα λόγω της επικράτησης των χώρων υγειονομικής ταφής και λόγω αυτού που ο ίδιος 
χαρακτηρίζει ως υψηλά επίπεδα διαφθοράς στις τοπικές διοικήσεις. Ανέφερε ότι δεν μπορείς 
να απαιτήσεις αποτελεσματικότητα όταν υπάρχει διαφθορά και για αυτόν τον λόγο είναι 
σημαντικό να επανεξεταστεί η πολιτική και κοινωνική οργάνωση της χώρας προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Το σύστημα δεν λειτουργεί, είπε, ειδικά στον Νότο, και τα 
απόβλητα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καλύτερα, αντί να θεωρούνται διαρκές πρόβλημα· 
η χώρα προχωρά μπροστά επιτέλους, τόνισε, αλλά με εξαιρετική δυσκολία και οι νέοι πρέπει 
να μπορούν να βρουν απασχόληση με βάση τα προσόντα και τις προσπάθειές τους και όχι 
χάρη στις «διασυνδέσεις» τους.

Κατά την απογευματινή συνάντηση τα μέλη ενημερώθηκαν από υπαλλήλους, αρμόδιους για 
θέματα διαχείρισης αποβλήτων και περιβάλλοντος από την περιφέρεια του Λάτσιο και την 
επαρχία της Ρώμης. Όσον αφορά την περιφέρεια του Λάτσιο, τα μέλη πληροφορήθηκαν ότι 
έχει εγκριθεί σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο εκχωρεί 100 εκατομμύρια ευρώ για τη 
χωριστή αποκομιδή των αποβλήτων για την περίοδο 2012-2014 και το οποίο θα πρέπει να 
αποτελεί τμήμα ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης που θα περιλαμβάνει 
καλύτερη παρακολούθηση και νέες μονάδες βιομάζας. Η περιφέρεια έχει επίσης υπογράψει 
ένα «σύμφωνο για τη Ρώμη» το οποίο δεν είναι ακόμα λειτουργικό, αλλά έχει στόχο να 
καταρτίσει κατάλογο με τις τοποθεσίες που είναι κατάλληλες για τη διάθεση των αποβλήτων. 
Δεν περιγράφηκαν τα κριτήρια επιλογής.

Ο επαρχιακός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η διαχείριση των αστικών και οικιακών αποβλήτων 
ήταν αρμοδιότητα του δήμου, αλλά το άνοιγμα χώρων υγειονομικής ταφής πρέπει να είναι 
αρμοδιότητα των επαρχιακών αρχών, μολονότι εδώ, είπε, επαφίεται στην αρμοδιότητα της 
περιφέρειας. Η επαρχία συνδράμει ορισμένους δήμους γύρω από τη Malagrotta και έχει 
ενθαρρύνει τη χωριστή αποκομιδή. Επίσης, έχει συνταχθεί ένα πιο συγκεκριμένο σχέδιο για 
τη μείωση των αποβλήτων. Οι δηλώσεις του έγιναν δεκτές με κάποια επιφυλακτικότητα από 
τους αναφέροντες που ήταν παρόντες.

Ο εκπρόσωπος από τη Roma Capital ανέφερε ότι η χωριστή αποκομιδή έχει αυξηθεί από 16% 
σε 26% από το 2008 και ότι δεν υπάρχουν χώροι υγειονομικής ταφής στην περιοχή της ίδιας 
της πόλης. Υπάρχουν τέσσερις μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, μία από τις 
οποίες ήταν η μονάδα Α.Μ.Α. που επισκέφτηκαν τα μέλη. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων 
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για τη μονάδα μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας A.M.A. και την ενδεχόμενη 
μετεγκατάστασή της, δεδομένου ότι και αυτή θέλει να αυξήσει την ικανότητα επεξεργασίας 
της, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν θεωρείται ενδεδειγμένο στην παρούσα τοποθεσία. Δόθηκαν 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα των επιβλαβών οσμών από τη μονάδα 
και το γεγονός ότι μπορεί πράγματι να προέρχονται από την εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων ACEA, όπως είχε υπονοηθεί νωρίτερα στην επίσκεψη.

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν απάντησε στις ερωτήσεις που έκαναν τα μέλη σχετικά 
με τη διαχείριση των παραπόνων των πολιτών. Ωστόσο, τα μέλη παραβρέθηκαν σε μια πολύ 
θερμή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των διαφόρων αρχών σχετικά με τις αντίστοιχες ευθύνες 
τους για τους χώρους υγειονομικής ταφής και ειδικά για το Monti dell'Ortaccio, στο οποίο 
είχε αντιταχθεί η περιφέρεια του Λάτσιο, αλλά το οποίο η επαρχία περιέλαβε σε κατάλογο 
επιλογών, ενώ η κάθε πλευρά κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να ρίξει τις ευθύνες αλλού –
ακριβώς το θέμα στο οποίο είχε αναφερθεί ο υπουργός νωρίτερα την ίδια ημέρα. Το σκηνή 
αυτή ήταν εύγλωττη.

Τα μέλη, τελικά, υποδέχτηκαν τον δήμαρχο του Paliano, Maurizio Sturvi, ο οποίος είχε 
υποβάλει αναφορά στην Επιτροπή Αναφορών (0998-12) σχετικά με την πρόταση να 
δημιουργηθεί κέντρο μονάδας μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας στην κοινότητά του, 
επειδή φοβόταν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο για τον τόπο καθώς ήδη υπήρχε ένας χώρος 
υγειονομικής ταφής και μία ακόμα μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στην κοιλάδα του 
Sacco. Η κατάσταση ήταν ήδη άσχημη, δήλωσε, και αυτό θα έκανε τα πράγματα ακόμα 
χειρότερα, και αναρωτήθηκε γιατί η όμορφη κοιλάδα στοχοποιούνταν κατά αυτόν τον τρόπο 
μιας και για τον συσωρευτικό αντίκτυπο όλων αυτών το τίμημα το πλήρωνε ο τοπικός 
πληθυσμός τον οποίο αυτός εκπροσωπούσε. Γίνονται επίσης συζητήσεις για μία ακόμα 
μονάδα λιπασματοποίησης, δήλωσε. Ανέφερε ότι ούτε ο επίτροπος ούτε οι επαρχιακές ή 
περιφερειακές αρχές έμοιαζαν να έχουν δώσει την παραμικρή σημασία στις ανησυχίες τους· 
οι πολίτες είναι, είπε, πολύ μπερδεμένοι και αγανακτισμένοι που τους φέρονται με αυτόν τον 
τρόπο, σαν να μην έχουν καμιά σημασία. Τα μέλη αναρωτήθηκαν εάν έχουν διεξαχθεί 
εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις μονάδες, δεδομένης της προφανούς 
σωρευμένης κατάστασης στην περιοχή.

Δεν ήταν δυνατό να προχωρήσει περαιτέρω το εν λόγω θέμα στην παρούσα φάση και 
ζητήθηκε από τον δήμαρχο να προσκομίσει περισσότερες λεπτομέρειες προκειμένου να 
διερευνηθεί το θέμα περαιτέρω από την Επιτροπή Αναφορών, η οποία θα συμβουλευτεί 
επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Νάπολη.
Την επόμενη ημέρα, τα μέλη της αντιπροσωπείας άρχισαν μια σειρά συναντήσεων με 
αναφέροντες οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να εξηγήσουν ευθέως τα θέματα που τους 
ανησυχούσαν σε μια δημόσια συνάντηση. Δεν υπήρχε χρόνος για επιτόπιες επισκέψεις εκείνη 
την ημέρα, αλλά τα μέλη είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με πολλούς από τους 
αναφέροντες τους οποίους είχαν γνωρίσει στην τελευταία διερευνητική επίσκεψή τους, τον 
Απρίλιο του 2010, τότε που είχαν πραγματοποιηθεί επισκέψεις σε πολλές τοποθεσίες και τα 
μέλη της Επιτροπής Αναφορών είχαν σαφώς δεσμευτεί ότι θα επιστρέψουν για να δώσουν 
συνέχεια στην πρώτη τους διερεύνηση. Οι εν λόγω συναντήσεις τούς επέτρεψαν να τηρήσουν 
αυτή την υπόσχεση.
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Η συνάντηση στράφηκε γύρω από δηλώσεις των αναφερόντων και ερωτήσεις από τα μέλη 
για τα βασικά θέματα που ήθελαν να θέσουν· η ακόλουθη σύντομη αναφορά αποτελεί 
σύνοψη των ανησυχιών τους.

787-10 & 1270-11: Ο αναφέρων αναφέρθηκε στον χώρο υγειονομικής ταφής στο Ferrandelle, 
στην επαρχία Caserta, όπου η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά από την τελευταία 
επίσκεψη της Επιτροπής Αναφορών. Εξακολουθεί να μην γίνεται επεξεργασία και διαλογή 
των αποβλήτων και πολλοί υπεύθυνοι του χώρου έχουν συλληφθεί. Ο υδροφόρος ορίζοντας 
έχει μολυνθεί σοβαρά εξαιτίας της ρύπανσης από διασταλάζοντα υγρά προερχόμενα από τον 
χώρο, ο οποίος δεν έχει σφραγιστεί σωστά, και υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την τύχη 
περίπου 43 εκατομμυρίων ευρώ της χρηματοδότησης για τη βελτίωση του χώρου. Στον 
αποτεφρωτή Acera τα απόβλητα ακόμα δεν ελέγχονται σωστά και κατά τα φαινόμενα 
καίγονται ακόμα και ελαστικά αυτοκινήτων κατά συστηματική παρέκκλιση από τους 
κανονισμούς, η οποία επιτρέπεται λόγω της συνεχιζόμενης κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 
Παρά τις δεσμεύσεις σχετικά με τη χρήση μονάδων λιπασματοποίησης και «οικολογικών 
νησίδων», τίποτα δεν έχει αλλάξει ως προς αυτό τα τελευταία δύο χρόνια, είπε ο αναφέρων. 
Αποστάλθηκε επιστολή με ημερομηνία 18.02.12 σχετικά με μονάδα λιπασματοποίησης που 
είναι έτοιμη, αλλά δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

1166-10: Στον χώρο υγειονομικής ταφής του Terzigno, που βρίσκεται στον χώρο του εθνικού 
πάρκου του Βεζούβιου, τον οποίο είχε επισκεφτεί η αντιπροσωπεία στο παρελθόν και όπου 
έγιναν σοβαρές συγκρούσεις τον Οκτώβριο του 2010, η κατάσταση έχει επίσης επιδεινωθεί. 
Τα βιομηχανικά και τοξικά απόβλητα συνεχίζουν να απορρίπτονται εκεί χωρίς κανέναν 
προφανή έλεγχο και ο δεύτερος χώρος υγειονομικής ταφής, γνωστός ως Cava Vitiello, έχει 
ήδη χρησιμοποιηθεί για παράνομη απόρριψη αποβλήτων, μολονότι επισήμως δεν έχει λάβει 
ακόμα άδεια. Η τοπική κοινότητα απελπίζεται όλο και περισσότερο και τα διασταλάζοντα 
υγρά είχαν και σε αυτήν την περιοχή άμεση επίπτωση στο νερό που χρησιμοποιείται στον 
γεωργικό τομέα, ενώ εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες σχετικά με ενδεχόμενη μόλυνση των 
τροφίμων ως αποτέλεσμα των παραπάνω. Οι αναφέροντες ανησυχούν ότι οι υποσχέσεις 
απορρύπανσης της περιοχής έχουν θαφτεί όσο βαθιά έχουν θαφτεί και τα απόβλητα.

1270-11: Οι αναφέροντες προσκόμισαν φωτογραφίες για την κατάσταση στο Ferrandelle και 
το Maruzella (που είναι επί του παρόντος πλήρες) όπου περίπου 500.000 τόνοι οικιακών και 
άλλων αποβλήτων έχουν αφεθεί στο ύπαιθρο, με αποτέλεσμα να διασκορπίζονται επιβλαβείς 
οσμές, σκόνη και άλλα υπολείμματα σε ακτίνα χιλιομέτρων αλλά και να προσελκύονται 
πτωματοφάγα ζώα, αρουραίοι και εκατομμύρια γλάροι. Επιπλέον, τα διασταλάζοντα υγρά 
είχαν ως αποτέλεσμα τη μόλυνση των υδατορρευμάτων από τα οποία πίνουν νερό τα ζώα και 
χάρη στα οποία φυτρώνει το χορτάρι, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες ότι το τυρί 
mozzarella di buffala θα είναι επίσης μολυσμένο και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορεί να 
πωληθεί, με καταστροφικές συνέπειες για τη διαβίωση πολλών γεωργών της περιοχής. Η 
υγεία του τοπικού πληθυσμού κινδυνεύει και υπάρχουν φόβοι για αυξανόμενα κρούσματα 
καρκίνου και σοβαρών βρογχικών λοιμώξεων.

0347-08: Ο αναφέρων, ενημερώνοντας περισσότερο τα μέλη για την κατάσταση όσον αφορά 
τον αποτεφρωτή Acera, ανέφερε παράνομες εκπομπές από τον χώρο, λιγότερη διαφάνεια και 
παύση της χρηματοδότησης για το παρατηρητήριο το οποίο επρόκειτο να παρακολουθήσει τη 
δραστηριότητα των μονάδων. Σε μια πυρκαγιά πήραν φωτιά χιλιάδες «οικομπάλες» κατά τη 
θερινή περίοδο, οι οποίες αφέθηκαν να καούν και να μολύνουν την ατμόσφαιρα. Ένα 
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πρωτόκολλο που υπέγραψε η περιφέρεια και η επαρχία για εξέταση του τοπικού πληθυσμού 
για λόγους υγείας δεν εφαρμόστηκε ούτε αυτό, γεγονός που οδήγησε επίσης σε αυξανόμενες 
ανησυχίες ότι πολλά είναι αυτά που κρύβουν οι αρχές από τους πολίτες.

0658-12: Ο αναφέρων, που έθεσε γενικότερες ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή της
οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων στην περιοχή της Καμπανίας, παραπονέθηκε ξανά 
ότι ακόμα δεν τηρείται το άρθρο 4 και ότι ακόμα δεν είχε θεσπιστεί υποχρεωτική ιεράρχηση 
των αποβλήτων από τις αρμόδιες αρχές. Η χρονική στιγμή για την κατασκευή μονάδων
λιπασματοποίησης, για παράδειγμα, έχει προφανώς αναβληθεί και πάλι από την περιφέρεια, 
και οι δήμοι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τη χωριστή αποκομιδή δεν έχουν λάβει 
χρηματοδότηση για αυτό.

0955-08: Ο αναφέρων κατέστησε σαφή τη συνεχή αντίθεσή του στους αποτεφρωτές και τους 
χώρους υγειονομικής ταφής καθώς αυτοί παραβιάζουν τις προσπάθειες να θεσπιστεί ορθός 
κύκλος αποβλήτων με διαχωρισμένα απόβλητα, ανακύκλωση και καλύτερη χρήση έργων 
λιπασματοποίησης και βιομάζας. Ο χώρος υγειονομικής ταφής Chiano, τον οποίο είχε 
επισκεφθεί η αντιπροσωπεία στο παρελθόν, έκλεισε, είπε, έπειτα από παρέμβαση των 
δικαστικών αρχών λόγω διασυνδέσεων της μαφίας με δραστηριότητες στον χώρο, και επίσης 
είπε ότι υπήρξε μεγάλης έκτασης μόλυνση της γύρω περιοχής. Ωστόσο, ο χώρος δεν είναι 
ακόμα ασφαλής· έχει απλώς εγκαταλειφθεί και βρίσκεται υπό μεσεγγύηση. Ο αναφέρων 
υπογράμμισε το υπερεπείγον της κατάστασης λόγω των επιπτώσεων στην υγεία και την 
ασφάλεια για την τοπική κοινότητα.

1211-12: Ο αναφέρων, ένας ντόπιος ιερέας, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του, καθώς και 
την ανησυχία της κοινότητάς του κοντά στην Caserta, για τις πυρκαγιές που μαίνονταν σε 
χώρο υγειονομικής ταφής βιομηχανικών αποβλήτων και οι οποίες δημιουργούσαν τοξικές 
αναθυμιάσεις που έβλαπταν τον τοπικό πληθυσμό. Τα ποσοστά καρκίνου, όπως πιστεύει, 
έχουν αυξηθεί σημαντικά στην περιοχή, και όμως δεν έχει γίνει τίποτα ώστε να διορθωθεί η 
κατάσταση, μολονότι ο Νομάρχης επισκέφτηκε τον χώρο.

0413-10: Η αναφορά επίσης αναφερόταν στην επιδείνωση της κατάστασης στο Terzigno, 
όπου, μολονότι ο χώρος πρόκειται να κλείσει, υπάρχουν σοβαροί φόβοι λόγω της έλλειψης 
ενημέρωσης σχετικά με την απορρύπανσή του καθώς επίσης λόγω του επαπειλούμενου 
ανοίγματος του γειτονικού χώρου ο οποίος βρίσκεται επίσης στην περιοχή του εθνικού 
πάρκου του Βεζούβιου. Δεκαοκτώ τοπικές δημοτικές αρχές υπέγραψαν σύμφωνο για να 
προωθήσουν διαδικασίες ανακύκλωσης και την ανάπτυξη μονάδων λιπασματοποίησης, αλλά 
τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Άλλος αναφέρων πρόσθεσε ότι οι 
ντόπιοι δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα και έχουν αποκλειστεί από οποιαδήποτε πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικές με τον χώρο. Οι μητέρες ανησυχούν πολύ για τις επιπτώσεις αυτού του 
τεράστιου και ανεξέλεγκτου χώρου στην υγεία των παιδιών τους. Άλλα άτομα από την ίδια 
περιοχή ανέφεραν την απόρριψη αμιάντου –προσκομίζοντας φωτογραφίες– και οι κάτοικοι 
έχουν θορυβηθεί από την τοξικότητα του εδάφους όπου καλλιεργούνται και παράγονται 
ευρέως οπωροκηπευτικά. Έκαναν έκκληση για τη φύτευση συγκεκριμένων φυτών στην 
περιοχή, όπως η κάνναβη, τα οποία έχουν την ικανότητα να απορρυπαίνουν το έδαφος με 
οικολογικό τρόπο.

0587-07: Εκφράστηκε ανησυχία σχετικά με την ιστορική εγκατάλειψη της περιοχής από 
οικονομική άποψη και τη συνεχώς αυξανόμενη δύναμη της μαφίας και των εγκληματικών 
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στοιχείων στον τομέα των αποβλήτων, γεγονός που εμποδίζει ακόμη περισσότερο 
οποιαδήποτε αλλαγή που θα τους βγάλει από αυτήν την κρίση την οποία συνεχίζουν να 
βιώνουν τόσο πολλοί άνθρωποι. Η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο απελπιστική και 
κανένας δεν δεσμεύει κάποια χρηματοδότηση για την επίλυση των θεμάτων. Ο πληθυσμός 
αισθάνεται ως απόβλητος από την πολιτική σκηνή και ξεχασμένος από τις αρχές της Ρώμης. 
(Η αναφέρουσα και πολλοί αναφέροντες ένιωσαν ευγνωμοσύνη για τα μέλη της επιτροπής 
που πήγαν στην περιοχή, καθώς καμία αρχή, ούτε από την περιφέρεια ούτε από τις κεντρικές 
πολιτικές αρχές της Ιταλίας, δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να ρωτήσει τις απόψεις τους).

0031-06: Σε σχέση με τη γενική ανησυχία των επιπτώσεων της κρίσης των αποβλήτων στην 
υγεία του τοπικού πληθυσμού, ο αναφέρων εξέφρασε τον θυμό του, επειδή δεν έχει γίνει 
τίποτα με το θέμα της μαζικής απόρριψης τοξικών αποβλήτων στις λίμνες και τους ποταμούς 
καθώς και στη θάλασσα. Επίσης, πολλά από αυτά θάβονται και παραμένουν στο έδαφος 
ανενόχλητα, να μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Έχουν διεξαχθεί ορισμένες μελέτες και τα 
αποτελέσματα είναι ανησυχητικά, και ένα ινστιτούτο υψηλού επιπέδου αξιολογεί επί του 
παρόντος την κατάσταση· όμως, ο αναφέρων κάνει έκκληση για περισσότερη διεθνή εμπλοκή 
καθώς, όπως φοβάται, δεν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί τις αρχές ότι θα κάνουν κάτι για να 
επιλύσουν το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην περιοχή.

Ωστόσο, σε μια πιο ανοιχτή συζήτηση, οι αναφέροντες όντως ανέφεραν ότι αισθάνονται πως 
γίνονται ορισμένες αισθητές αλλαγές από την ίδια τη Νάπολη, όπου έχει συγκροτηθεί ένα 
παρατηρητήριο αποβλήτων στο οποίο συμμετέχουν ντόπιοι και οι δημοτικές αρχές. Ωστόσο, 
η Επαρχία είναι τελείως απούσα και δεν συμμετέχει σε τίποτα. Πολλοί ρώτησαν εάν είναι 
δυνατό να αποδεσμευτούν κονδύλια της ΕΕ για τη στήριξη των προσπαθειών που γίνονται, 
ειδικά στη Νάπολη· επίσης, σημείωσαν ότι η χωριστή αποκομιδή και διάθεση αποβλήτων 
κοστίζει πολύ περισσότερο και ορισμένες περιοχές στην πόλη αποτρέπονταν από την 
ανάπτυξη αυτής της εναλλακτικής λόγω έλλειψης πόρων.

Τα μέλη απάντησαν στις ερωτήσεις και τις ανησυχίες των αναφερόντων σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα πόρων για τη χωριστή αποκομιδή, τις εγκαταστάσεις λιπασματοποίησης, τα 
υγρά απόβλητα, και σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
στην ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, πράγμα που οδήγησε σε διαδικασίες επί παραβάσει, 
στην απειλή επιβολής προστίμων και αποκλεισμού από χρηματοδοτήσεις.

Οι εν λόγω ανησυχίες διαβιβάστηκαν άμεσα από τα μέλη της αντιπροσωπείας όταν αυτά 
πήγαν στη συνάντηση με τον Giovanni Romano, τον περιφερειακό υπουργό περιβάλλοντος, 
αρμόδιο για την πολιτική για τα απόβλητα. Τα μέλη ζήτησαν πληροφορίες ιδίως για όσα 
έχουν επιτευχθεί από την τελευταία επίσκεψη έως τώρα, ποια σχέση υπάρχει μεταξύ του 
σχεδίου της Νάπολης και του περιφερειακού σχεδίου για τα απόβλητα και εάν η Καμπανία 
συμμορφώνεται τελικά με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Ο κ. Romano ανέφερε ότι θα απαντήσει επισήμως σε πολλά ζητήματα που του έχουν τεθεί 
από τις αναφορές που έχει λάβει η Επιτροπή Αναφορών.1 Υποστήριξε ότι καταβάλλεται κάθε 

                                               
1 Ένα έγγραφο 17 σελίδων διαβιβάστηκε στα μέλη: βλέπε παράρτημα, υπογεγραμμένο από τον Δρ. R.
Santacroce για λογαριασμό της περιφερειακής κυβέρνησης. Περιλαμβάνει σύνοψη υπό μορφή πίνακα και
σχόλια για κάθε αναφορά που έχει υποβληθεί από την Επιτροπή Αναφορών στην Περιφέρεια. (διαθέσιμο μόνο
στα ιταλικά)
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προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι η εθνική νομοθεσία συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ, αλλά 
ότι 17 χρόνια νόμων επείγουσας ανάγκης εξακολουθούν και αυτά να επηρεάζουν την 
κατάσταση, η κληρονομιά αποβλήτων είναι σημαντική. Υπογράμμισε μέτρα που έχουν 
ληφθεί για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, με τα οποία ιδιωτικές 
εγκαταστάσεις επιστρέφουν σε δημόσια χέρια, γεγονός που παρέχει καλύτερες εγγυήσεις για 
τον σεβασμό του κύκλου αποβλήτων, αλλά τα εν λόγω μέτρα χρειάζονται χρηματοδότηση 
που ακόμα είναι πολύ περιορισμένη, είπε. 

Η περιφέρεια της Καμπανίας δεν έχει λάβει καθόλου χρηματοδότηση από την ΕΕ εδώ και 
αρκετό καιρό, επειδή έχει αποκλειστεί κάθε χρηματοδότηση, και αυτό αποδείχθηκε 
αντιπαραγωγικό για τις πολιτικές προσπάθειες που έχουν γίνει ήδη. Από την άλλη πλευρά, 
από τον Ιούνιο 2010, έχουν χορηγηθεί 150 εκατομμύρια ευρώ δημόσιων επενδύσεων από την 
περιφέρεια και τις επαρχίες. Εάν αυτά μπορούσαν να συμπληρωθούν με χρηματοδότηση από 
την ΕΕ, είπε, είναι σαφές ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν πολλά περισσότερα. Το τμήμα 
του έδωσε συνέχεια στις υποσχέσεις του για διαφάνεια και έχει απαντήσει σε περισσότερα 
από 700 αιτήματα ενημέρωσης γραπτώς. Το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων 
εγκρίθηκε και οι διορθωτικές δράσεις εφαρμόζονται με τη χρήση ίδιων πόρων. Επίσης, 
καταρτίσθηκε ένα περιφερειακό σχέδιο για ειδικά απόβλητα (βιομηχανικά και απόβλητα 
λιμένων/ναυτιλίας). Τόνισε όμως ότι η καθημερινή διαχείριση των αποβλήτων εξακολουθεί 
να ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων.

Έχουν καταβληθεί προσπάθειες για να μειωθούν οι ποσότητες των αποβλήτων που 
καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, από 7200 τόνους/ημέρα το 2009 έχουμε φτάσει 
σε 3850 τόνους/ημέρα το 2012. Οι 551 δημοτικές αρχές καταβάλλουν σημαντικές 
προσπάθειες, πρόσθεσε. Επίσης, δημιουργήθηκαν περισσότερες μονάδες βιολογικής 
επεξεργασίας και διαβιβάστηκαν οι σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή.

Παρουσία του υπουργού Romano, τα μέλη άρχισαν συζητήσεις με τον δήμαρχο της Νάπολης, 
Luigi di Magistris, ο οποίος έκανε μια σύντομη παρουσίαση του σχεδίου του για τα απόβλητα 
στη Νάπολη και υπογράμμισε τα προβλήματα και τις επιτυχίες του έως τώρα. Κατά την 
εκλογή του, κληρονόμησε ένα χρέος 1½ δισεκατομμυρίου ευρώ. Εξ αρχής, επεδίωξε την 
επιστροφή στον δημόσιο τομέα της πολιτικής της αστικής υγιεινής, η οποία στο παρελθόν 
είχε ανατεθεί σε εξωτερικούς αναδόχους. Τα μόνα άτομα που προσέφεραν ιδιωτικά χρήματα 
στον τομέα ήταν άτομα της μαφίας, είπε, και έχει σαφώς αποδειχτεί ότι η ιδιωτικοποίηση δεν 
ήταν η απάντηση στο πρόβλημα της διαχείρισης αποβλήτων.

Ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει δημιουργήσει σημεία μεταφοράς στην πόλη, όπου τα απόβλητα 
αποθηκεύονται κατά τις κρίσιμες περιόδους. Είναι αντίθετος με την κατασκευή αποτεφρωτών 
ή νέων χώρων υγειονομικής ταφής στον δήμο, και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την 
χωριστή αποκομιδή αποβλήτων και την ανακύκλωση πόρτα-πόρτα. Το ένα τρίτο του τοπικού 
πληθυσμού είναι τώρα σε θέση να το πράττει αυτό, ενώ η περαιτέρω επέκταση αυτού του 
εγχειρήματος έχει επιβραδυνθεί λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, αλλά οι κάτοικοι είναι 
συνεργάσιμοι σε γενικές γραμμές, παρόλο που πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες ώστε όλοι να καταλάβουν τη σημασία αυτού του εγχειρήματος. Έως τον 
Ιανουάριο, πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού θα καλύπτεται από αυτήν την πολιτική. 
Προσωρινά, δύο ολλανδικές πόλεις λαμβάνουν και επεξεργάζονται ξηρά απόβλητα, των 
οποίων η επεξεργασία δεν είναι δυνατό να γίνει στη Νάπολη. Επίσης, δημιουργήθηκαν 
κινητές νησίδες αποκομιδής που υποδέχονται ειδικά είδη αποβλήτων, βοηθώντας τους 
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πολίτες να απορρίπτουν με ασφάλεια γυαλί, βαφές, γύψο κ.λπ. 40000 τόνοι βιολογικών 
υλικών υφίστανται επεξεργασία, ενώ δημιουργούνται μονάδες διαλογής, ανάκτησης και 
εμπλουτισμού.

Η Νάπολη συνεργάζεται με την περιφέρεια για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών ροών και 
έχει δημιουργήσει μια συμβουλευτική δομή, ένα παρατηρητήριο για τα απόβλητα. Στα 
σχολεία πραγματοποιούνται εκστρατείες ενημέρωσης. Κάθε προσπάθεια αποσκοπεί στη 
μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που παράγονται στην πόλη, ιδίως των πλαστικών 
αποβλήτων και των χαρτονιών, ενώ ενθαρρύνεται η τοπική λιπασματοποιήση σε οικισμούς 
και σε πολυκατοικίες. Ωστόσο, υπάρχει επείγουσα ανάγκη πόρων για δομές όπως οι μονάδες 
λιπασματοποίησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορεί να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί 
ο ενάρετος κύκλος αποβλήτων.

Τέλος, ο υπουργός Romano μίλησε για τις εργασίες αποκατάστασης που έχουν ξεκινήσει 
στους χώρους υγειονομικής ταφής που έχουν κλείσει, οι οποίοι, όλοι, βρίσκονται επί του 
παρόντος στο στάδιο της αξιολόγησης. Συμφωνώντας με τα λεγόμενα του δημάρχου, 
επέμεινε επίσης για την ανάγκη διαχείρισης των αποβλήτων από δημόσιους φορείς, καθώς η 
ιδιωτικοποίηση απέτυχε και ήταν σε μεγάλο βαθμό η αιτία που οξύνθηκαν τόσο πολύ τα 
προβλήματα. Ο δήμαρχος di Magistris συμφώνησε ότι τα απόβλητα πρέπει να αποτελούν 
πόρο και ότι η αποτέφρωση πρέπει να συνιστά την έσχατη λύση. Είναι εξαιρετικά επείγον, 
επέμεινε, να αποδεσμευτεί χρηματοδότηση της ΕΕ για μονάδες λιπασματοποίησης και 
τουλάχιστον εξίσου σημαντικό, να δοθεί η δυνατότητα στην πόλη της Νάπολης να 
απορρυπανθεί πραγματικά με βιώσιμη δομή και οργάνωση απορρύπανσης. Επίσης 
σημαντικές είναι, πρόσθεσε, η παρακολούθηση και η εποπτεία του αγώνα κατά των 
παράνομων απορρίψεων αποβλήτων. Επίσης, ξεκίνησαν επιδημιολογικές μελέτες 
προκειμένου να ελεγχθεί η υγειονομική κατάσταση και να προσμετρηθούν διαφορές και 
συσχετισμοί ως προς τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων. 

Και οι δύο απηύθυναν έκκληση για περισσότερη συνεργασία και κατανόηση εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμπεράσματα.

Τα μέλη επέστρεψαν με αρκετά κιλά τεκμηρίωσης την οποία τους έδωσαν οι αναφέροντες και 
οι αρχές και την οποία μπορούν να συμβουλευτούν τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η σημασία της αποστολής για τα άτομα που μπήκαν σε μεγάλο κόπο να συναντήσουν και να 
καλωσορίσουν τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, και οι συνοδεύοντες Ιταλοί 
ευρωβουλευτές που επίσης συμμετείχαν ενεργά, δεν μπορεί να υποτιμηθεί, και όλοι 
περιμένουν να κάνει κάτι η «Ευρώπη» και να αναλάβει δράση τώρα, στηρίζοντας τις απτές 
κινήσεις που γίνονται, ειδικά στη Νάπολη και την Καμπανία, προκειμένου να θεσπιστεί μια 
βιώσιμη πολιτική για τα απόβλητα που να εφαρμόζεται σωστά από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές. 

Η κατάσταση στην περιφέρεια του Λάτσιο παραμένει σε μεγάλο βαθμό κρίσιμη και τα μέλη 
της αντιπροσωπείας έχουν την άποψη ότι η εθνική κυβέρνηση όχι μόνο αναγνωρίζει την 
καταστροφική κατάσταση, αλλά και προτίθεται να κάνει ό,τι μπορεί για να προσπαθήσει να 



DT\942408EL.doc 17/20 PE502.277v04-00

EL

αποτρέψει το να γίνει η Ρώμη η χωματερή της Ιταλίας. Η προσέγγιση του παρόντος υπουργού 
περιβάλλοντος είναι θετική και εποικοδομητική και αξίζει να λάβει υποστήριξη από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς το υπουργείο παλεύει με μια 
τεράστια κληρονομιά αποβλήτων. Τα μέλη της αντιπροσωπείας θεωρούν ότι τα σχόλια και οι 
αναλύσεις του υπουργού βασίζονται σε ισχυρές πεποιθήσεις και στην επιθυμία να 
διασφαλίσει ότι θα θεσπιστούν επειγόντως σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Κατέστη σαφές στα μέλη της αντιπροσωπείας ότι ο ρόλος καθώς και οι αρμοδιότητες του 
ειδικού επιτρόπου του Λάτσιο είναι τελείως ανεπαρκείς σε σχέση με τα πραγματικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός, δεδομένων των ασύλληπτων επιπέδων 
μακροχρόνιας κακοδιαχείρισης. Επιπλέον, η ανάθεση αρμοδιοτήτων έκτακτης ανάγκης είναι 
προφανώς αντιπαραγωγική και παραβιάζει κατάφορα πολλά σημεία της νομοθεσίας της ΕΕ 
για τα απόβλητα. Το θέαμα των ευθέων δημόσιων αντιπαραθέσεων μεταξύ των 
περιφερειακών και των επαρχιακών αρχών είναι επονείδιστο και πρέπει να επιλυθεί, και η 
ανεύθυνη συμπεριφορά των, λεγόμενων, υπεύθυνων αρχών πρέπει να αντιμετωπιστεί από το 
εκλογικό σώμα.

Τα επίπεδα της δημόσιας διαβούλευσης παραμένουν απαράδεκτα χαμηλά στην περιφέρεια 
του Λάτσιο, μολονότι βελτιώνονται εμφανώς στην Καμπανία. Η αντιπροσωπεία άκουσε με 
απόλυτα εύγλωττο τρόπο στο Λάτσιο από τον τοπικό πληθυσμό ότι νιώθουν τελείως 
εγκαταλελειμμένοι από τις πολιτικές αρχές οι οποίες τους συμπεριφέρθηκαν με τόσο 
προφανή αδιαφορία για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και οι οποίες δεν κατάφεραν να 
κάνουν τίποτα για τις σοβαρές σωρευτικές επιπτώσεις μιας τελείως ακατάλληλης πολιτικής 
για τα απόβλητα, η οποία άφησε κάθε «πολιτική αποβλήτων» να γίνει «πολιτική χώρων 
υγειονομικής ταφής» οπουδήποτε μπορούσε να βρεθεί ένας βολικά κατάλληλος χώρος, 
άσχετα από τις κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες, και πέραν αυτού, την άφησε σε πολύ 
μεγάλο βαθμό στα χέρια μιας πρόθυμης ιδιωτικής εταιρείας αποβλήτων. Για αυτόν τον λόγο 
αλλά και για πολλούς άλλους, η αντιπροσωπεία αντιτίθεται στη δημιουργία νέων χώρων 
υγειονομικής ταφής στο Riano, το Pian dell'Olmo και το Monti dell'Ortaccio. Οι εθνικές και 
περιφερειακές αρχές πρέπει επίσης να παρέμβουν για να προστατεύσουν και να εγγυηθούν 
την ασφάλεια και τη συμμόρφωση του χώρου της Malagrotta, ώστε αυτός να μην προκαλέσει 
περισσότερο κακό και ζημίες στην περιοχή.

Παρόλο που η θέση της μονάδας μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας A:A:Α που 
επισκέφθηκε η αντιπροσωπεία είναι σαφώς η λάθος επιλογή, κατά την άποψη της 
αντιπροσωπείας, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή πρέπει, αμελλητί, να εντοπίσει επειγόντως 
επιτέλους την ακριβή αιτία των μεγάλων οχλήσεων που οδηγούν στην ανυπόφορη κατάσταση 
που βιώνει ο τοπικός πληθυσμός και οι εταιρείες από τις ενοχλητικές οσμές.

Η αντιπροσωπεία συμφωνεί με τον δήμαρχο της Νάπολης και τον περιφερειακό υπουργό 
περιβάλλοντος της Καμπανίας ότι η ιδιωτικοποίηση συνέβαλε στην φαύλη πορεία της 
διαχείρισης αποβλήτων με καταστροφικές συνέπειες για τους ντόπιους, και δεν ωφέλησε 
κανέναν άλλον παρά μόνο οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες, υπό τον γενικό όρο 
«μαφία». Ταυτόχρονα, οι δημόσιοι οργανισμοί θα πρέπει και αυτοί να είναι υπεράνω 
υποψίας, να ενεργούν με διαφάνεια, να αποφεύγουν την ευνοιοκρατία και να ευνοούν τα 
επαγγελματικά προσόντα και τη χρηστή διαχείριση. Οι λογαριασμοί τους, ειδικά εάν η ΕΕ 
πρόκειται να αποδεσμεύσει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά ποσά, πρέπει να 
παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς και να υπόκεινται σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο, αλλά 
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πρέπει να διατεθούν πόροι αρκετά σύντομα ώστε να διασφαλιστεί ότι θα βρεθούν 
αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα, τα οποία επί του παρόντος εμφανίζονται μόνο σε σχέδια 
διαχείρισης των αποβλήτων.

Συστάσεις.

1. Η Επιτροπή Αναφορών, έχοντας εξετάσει τις καταγγελίες των αναφερόντων σχετικά 
με τις μεγάλες ελλείψεις της διαχείρισης των οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων 
στο Λάτσιο και στην Καμπανία, θεωρεί ότι απαιτείται να καταβληθεί μια πιο σκληρή 
προσπάθεια από τις πολιτικές αρχές σε κάθε επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή 
εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. 
Σημειώνει την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα εν 
λόγω θέματα, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών επί παραβάσει τις οποίες κίνησε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ιταλίας. Προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας και 
της προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος, συστήνει στις ιταλικές αρχές να 
θέσουν σε πολύ υψηλότερη προτεραιότητα αυτόν τον τομέα δραστηριότητας σε κάθε 
επίπεδο, να ξεκινήσουν εποικοδομητικό διάλογο με τους αναφέροντες και την 
κοινωνία των πολιτών για τη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης προσέγγισης με δημόσια 
υποστήριξη, αντί της πολύ συγκρουσιακής προσέγγισης η οποία συχνά επικρατούσε 
έως τώρα.

2. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδεσμεύσει την κατάλληλη χρηματοδότηση που 
απαιτείται για τη στήριξη των προσπαθειών των δημοτικών αρχών της Νάπολης, οι 
οποίες κατέδειξαν την πλήρη δέσμευσή τους να εφαρμόσουν μια αξιόπιστη πολιτική 
για τα απόβλητα για την πόλη στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα, και να εξασφαλίσουν, 
ως εκ τούτου, ότι η ΕΕ θα είναι σε θέση να τις συνδράμει, όπου αυτό είναι δυνατό, για 
τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τον τοπικό πληθυσμό όσον 
αφορά την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος και την αστική καθαριότητα. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές του παρελθόντος, καλεί την Επιτροπή και τις αρχές 
της Νάπολης να διεξάγουν τακτικούς λογιστικούς ελέγχους στις πραγματοποιούμενες 
δαπάνες και να δημοσιεύουν τους εν λόγω ετήσιους ελέγχους σε διαφανές μητρώο, 
ανοιχτό στο κοινό προς επιθεώρηση μέσω του διαδικτύου.

3. Συνιστά στις περιφερειακές αρχές της Καμπανίας να αναπτύξουν, επιτέλους, πιο 
συνεκτική και πρακτική στρατηγική για τα απόβλητα στην περιφέρεια, η οποία πρέπει 
να συντονίζεται κατάλληλα και αποτελεσματικά με τις αρχές και με το επαρχιακό και 
δημοτικό επίπεδο, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της προσπάθειας διατήρησης του 
ελέγου του τομέα σε δημόσια χέρια. Επιπλέον, επιμένει στην αποτελεσματική 
εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων τα οποία περιγράφηκαν στην 
Επιτροπή Αναφορών από τον περιφερειακό υπουργό περιβάλλοντος το 2011 και τα 
οποία προβλέπουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την ορθή εφαρμογή της ιεράρχησης 
των αποβλήτων όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία της ΕΕ για τη διαχείριση των 
αποβλήτων. Εκφράζει την ικανοποίηση της για τις προσπάθειες που έχουν ήδη 
καταβληθεί από το δήμο της Νάπολης και για τη δέσμευση των περιφερειακών αρχών 
για πιο αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού στην επιθεώρηση και τον έλεγχο της 
διαχείρισης των αποβλήτων, και συνιστά αυτή η προσέγγιση να εφαρμόζεται σε κάθε 
επίπεδο διακυβέρνησης στην περιοχή.
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4. Συστήνει την απόσυρση του στρατού από κάθε πτυχή της πολιτικής αποβλήτων, ιδίως 
όσον αφορά την ασφάλεια των χώρων υγειονομικής ταφής και κάθε άλλης 
εγκατάστασης διάθεσης αποβλήτων, και την άμεση κατάργηση «της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης» στην Καμπανία και το Λάτσιο, καθώς έχει αποδειχτεί, σε κάθε 
περίπτωση, αντιπαραγωγική όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση των 
αποβλήτων· αναγνωρίζει και συστήνει τη στήριξη των προσπαθειών των εθνικών 
αρχών για τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής και βελτίωσης της σαφήνειας όσον 
αφορά τη κατανομή των ρόλων και ευθυνών σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων. 
Υπενθυμίζει στις αρχές ότι πέρα από τον δήμο της Νάπολης, εξακολουθούν να 
υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήματα που αφορούν τον τομέα των αποβλήτων στην 
Καμπανία, ιδίως στη Caserta· ζητά διεξοδική έρευνα ώστε να προσδιοριστεί η αιτία 
και ο αντίκτυπος στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον των τοξικών πυρκαγιών, τις 
οποίες επισημαίνουν οι αναφέροντες, και οι οποίες προκλήθηκαν το προηγούμενο 
καλοκαίρι στις «οικομπάλες», με πιθανώς πολύ σοβαρή τοξική μόλυνση της 
ατμόσφαιρας.

5. Κάνει έκκληση να ανακληθούν άμεσα οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στον 
ειδικό επίτροπο μέσω της νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι 
δεν ενδείκνυται η θέση αυτή για τις ανάγκες της διαχείρισης αποβλήτων, ιδίως επειδή 
είναι περιορισμένο το πεδίο της και βραχυπρόθεσμες οι προτεραιότητές της, και δεν 
ασχολείται με τα ουσιαστικά ζητήματα που αποτελούν ένα ευρύτερο, πιο διαρθρωτικό 
και μεσοπρόθεσμο με μακροπρόθεσμο πρόβλημα. Υπενθυμίζει την ευθύνη της 
ιταλικής κεντρικής κυβέρνησης όσον αφορά τον διορισμό του, και ζητά από τον 
υπουργό περιβάλλοντος να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα και να αλλάξει το μοντέλο 
ώστε να διευκρινιστούν διά παντός όλα τα αντίστοιχα επίπεδα ευθύνης των πολιτικών 
αρχών.

6. Υπογραμμίζει τη συνολική διαφωνία της με τις πολιτικές που ακολουθούνται στην 
περιφέρεια του Λάτσιο σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, και ιδίως την 
υπερβολική στήριξη προς τους χώρους υγειονομικής ταφής ως υποτιθέμενη λύση στα 
προβλήματα των αυξημένων οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων· εκτιμά επιπλέον 
ότι αυτή η πολιτική και ο μονοπωλιακός χαρακτήρας της διαχείρισης των χώρων 
υγειονομικής ταφής είχε ως αποτέλεσμα πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το 
επίπεδο διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της έναντι 
της προφανούς ανικανότητας των περιφερειακών και επαρχιακών αρχών να 
συνεργαστούν με πιο διαφανή και συνεκτικό τρόπο με τους δήμους για τη θέσπιση 
μιας εφικτής στρατηγικής για τα απόβλητα η οποία να προβλέπει τη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών, να βασίζεται στη μείωση των αποβλήτων, τη διαλογή και 
ανακύκλωσή τους, να συμπεριλαμβάνει τη λιπασματοποίηση και τη μηχανική-
βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων, προτού εξεταστεί το ενδεχόμενο της διάθεσης 
αποβλήτων μέσω των χώρων υγειονομικής ταφής ή αποτεφρωτών που θα πρέπει να 
αποτελούν μόνο την έσχατη λύση.

7. Ωστόσο, καλωσορίζει το «σύμφωνο για τη Ρώμη» της 4ης Αυγούστου 2012 για τη 
διαχείριση των αποβλήτων, αλλά κάνει έκκληση για την αποτελεσματική εφαρμογή 
του· υπογραμμίζει την ανάγκη να θεσπιστούν σαφώς συγκεκριμένα μέτρα και ευθύνες 
προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικά οι καθορισμένοι στόχοι (βλέπε σημείο 5 
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παραπάνω)

8. Συστήνει ανεπιφύλακτα να αποδοθεί πολύ μεγαλύτερη σημασία, σύμφωνα και με τις 
σχετικές οδηγίες της ΕΕ, στην επιλογή των εγκαταστάσεων για τα απόβλητα και του 
τρόπου διάθεσης των αποβλήτων, ενώ σημειώνει ότι η μονάδα μηχανικής-βιολογικής 
επεξεργασίας στη Villa Spada βρίσκεται αναμφισβήτητα σε λάθος θέση, επιθυμεί δε 
τη μεταφορά της, δεδομένου του πόσο κοντά βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή. 

9. Τονίζει ότι ο δήμος Ρώμης IV και το δημοτικό του συμβούλιο έχουν εγκρίνει 
επανειλημμένως επίσημα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την έντονη δυσφορία χιλιάδων 
κατοίκων και εργαζομένων σε τοπικές επιχειρήσεις κοντά στη μονάδα της Via Salaria.

10. Επισημαίνει την ολοκλήρωση του βιομηχανικού σχεδίου AMA 2013/2015, το οποίο 
προβλέπει τη δυνατότητα να ενεργοποιηθούν διαδικασίες μεταφοράς της 
εγκατάστασης.

11. Εκτιμά ότι η εξαγωγή αποβλήτων σε τρίτες χώρες θα πρέπει να επιδιώκεται μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και για σύντομο χρονικό διάστημα, εν αναμονή της 
εφαρμογής πιο συνεκτικών και βιώσιμων διαρθρωτικών λύσεων, όπως αναφέρεται 
στην παρούσα έκθεση.

12. Εκφράζει την σθεναρή αντίθεσή της στο να οριστούν οι χώροι στο Monti dell'Ortaccio 
και το Pian dell'Olmo ως εγκαταστάσεις υγειονομικής ταφής, δεδομένου του 
συσωρευτικού αντίκτυπου των εν λόγω χώρων σε συνδυασμό με άλλους και 
δεδομένης της εγγύτητάς τους με κατοικίες και υδατορρεύματα. Συστήνει τη θέσπιση 
σαφέστερων κριτηρίων, που να βασίζονται στις σχετικές οδηγίες της ΕΕ, για τον 
προσδιορισμό των χώρων υγειονομικής ταφής, όταν αυτοί είναι απαραίτητοι στο 
πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής για τα απόβλητα, και η χορήγηση αδειών να 
υπάγεται σε αυστηρότερους κανόνες και στενότερη επιτήρηση.

13. Εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δημιουργία της επιτροπής των δύο σωμάτων της 
ιταλικής Βουλής για τη διερεύνηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τα απόβλητα, και ενθαρρύνει τα μέλη της να διατηρήσουν ενεργητικό 
και εποικοδομητικό ρόλο στη διερεύνηση των σχετικών ζητημάτων διαφθοράς, 
εγκληματικότητας καθώς και των κινδύνων για τη σωστή οργάνωση της διαχείρισης 
των αποβλήτων.


