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Bevezetés

A Petíciós Bizottság azon döntését, hogy a hulladékkezeléssel kapcsolatos problémák további 
vizsgálata érdekében a szóban forgó időpontban Olaszországba látogat, elsősorban a Lazio és 
Campania tartományban élők által benyújtott petíciókban kifejtett folyamatos problémák 
motiválták. A képviselők tisztában vannak ugyanakkor azzal, hogy Olaszország egyéb részein 
is gondot okoz, hogy a politikai hatóságok képtelenek a hulladékkezeléssel és a 
hulladéklerakók használatával kapcsolatos jogi kötelezettségeiknek eleget tenni. A bizottság 
2010 áprilisában már járt Campaniában, és látogatásáról részletes jelentésben számolt be1. Ezt 
követően Brüsszelben számos megbeszélésre került sor Campania regionális hatóságai és a 
petíciók benyújtói között. Azóta az Európai Parlament a Campaniába tett látogatásról külön 
állásfoglalást, az Unión belüli hulladékkezelésről pedig saját kezdeményezésű jelentést 
fogadott el2.

Egy héttel e küldöttségi látogatás előtt az Európai Bizottság úgy határozott, hogy 
Olaszországot bírságok kiszabása végett ismételten az Európai Bíróság elé utalja, mivel az 
olasz hatóságok nem hajtották végre a Bíróság által a hulladéklerakókról szóló 99/31/EK 
irányelvnek való megfelelés hiánya miatt korábban, 2007 áprilisában kiszabott ítéletet. A 
Bizottság mintegy 255 hulladéklerakót azonosított, melyből 16-ban veszélyes hulladékot 
talált, melynek megtisztítása még várat magára. A Bizottság ezenkívül azt is megállapította, 
hogy a további illegális hulladéklerakók létesítésének megelőzésére nem hoztak létre 
hatékony nyomonkövetési rendszereket.

Számos olasz állampolgár számára egyértelmű, hogy Olaszországban „helyi sajátosságként” a 
hulladékkezelés problémáival évtizedek óta nem tudnak mit kezdeni. Ez rendkívül negatív és 
káros hatással van a nagyobb hulladékkezelő létesítmények közelében élő lakosság 
egészségére, valamint a természeti környezetre, amely elsősorban a talajvíz mérgező 
anyagokkal való szennyezése révén sérül.

Az is nyilvánvaló, hogy magán az olasz politikai rendszeren belül mély strukturális 
egyenlőtlenségek állnak fenn, ami részben magyarázatot ad általában a hulladékkezelés 
eredménytelen voltára, valamint a hulladékpolitika hatékony végrehajtására irányuló 
következetes döntéshozatal hiányára – már ahol ilyen politika egyáltalán létezik. Szembetűnő, 
hogy a regionális és tartományi szintű politikai struktúrák számára nem egyértelmű, hogy ki a 
felelős a hulladéklerakók létesítésére irányuló döntések meghozataláért, ahogyan azt a 
küldöttség tagjai is megtapasztalhatták. 

Mivel a helyzet egyre kezelhetetlenebbé vált, ez a rendszerszintű hiányosság vészhelyzeti 
jogalkotás elfogadásához vezetett, valamint ahhoz, hogy egykori prefektusokat különleges 
biztossá neveztek ki, azzal a lehetetlen megbízatással, hogy olyan megoldásokat vezessenek 
be, amelyek – mint mostanra egyértelművé vált – sértik az uniós jog számos rendelkezését. 

Az a tény, hogy e körülmények között e döntések végrehajtását alapos megfontolás vagy 
megfelelő konzultáció nélkül a helyi közösségekre kényszerítették, csak rontott a már így is 
                                               
1 A 2010. április 28. és 30. közötti campaniai tényfeltáró látogatásról szóló munkadokumentum, DT/833560.
2 A campaniai hulladékválságról szóló 2011. januári, RC/855622 számú állásfoglalás, valamint a 
hulladékkezelési irányelv alkalmazásáról szóló 2011. októberi jelentés (előadó: C. Iturgaiz)
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nagyon súlyos helyzeten. E körülmények között melegen üdvözlendő, hogy a jelenlegi olasz 
kormány eltökélt szándéka a politikai struktúrák átszervezése annak érdekében, hogy kezelje 
ezt az alapvető és ez idáig megoldhatatlan problémát.

A strukturális hiányosságok és a következetlen, helytelen igazgatás az évek során a 
hulladékkezelés potenciálisan jövedelmező területén lehetővé tette a szervezett bűnözés 
térnyerését. Sokan valóban a „maffiát” hibáztatják a hulladékválság súlyosbodásáért, az 
ugyanis hasznot húzott a helyi közösségekre gyakorolt katasztrofális hatásokból, és egészen 
odáig ment, hogy az önkormányzatokat zsarolják és fenyegetik. Az olasz parlament 
kimondottan a helyzet alaposabb vizsgálatára különbizottságot hozott létre, amely számos 
jelentést tett közzé1.

További, mindenképpen hatékonyan kezelendő alapprobléma a hulladékkezelésre elkülönített 
pénzügyi források elosztása. Ez kulcsfontosságú a hatékony és jól működő hulladékciklus 
kialakításához, ami a hulladék csökkentésének elengedhetetlen feltétele. Olaszországnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a hulladéktermelést megelőzzék és jelentős mértékben 
csökkentsék, hogy a termelt hulladékot megfelelően különválogassák, a válogatás után 
megfelelően feldolgozzák, hasznosítsák vagy a környezetvédelmi szempontból leginkább 
megfelelő módon ártalmatlanítsák, és a hulladéklerakókat és a hulladékégetőket csak a 
legvégső esetben alkalmazzák2.

Az olasz hatóságok hosszú éveken át nem fektettek be elegendő pénzt a hulladékkezelésbe, és 
nagyon gyakran inkább a legolcsóbb, rövid távú megoldásokat részesítették előnyben 
ahelyett, hogy fenntartható hulladékpolitikát alkalmaztak volna, és megfelelően ellenőrzött és 
irányított beruházásokról gondoskodtak volna. Ez az egyik kiváltó oka annak, hogy 
elszaporodtak a – gyakran illegális – hulladéklerakók, és hogy a hulladékkezelésre nincsen 
alternatív megoldás.

Mára világossá vált, hogy az ilyen, úgynevezett „olcsó” megoldások következtében közép- és 
hosszú távon a közösség rendkívül nagy árat fizetett, többek között például a rossz egészségi 
állapot miatt. Hatékonyabban lehetett és kellett volna használni az Unió strukturális alapjait, 
valamint a nemzeti, a regionális és a tartományi hatóságoknak jobban kellett volna 
gondoskodniuk a háztartási és az ipari hulladék kezeléséről, illetve nagyobb jelentőséget 
kellett volna tulajdonítaniuk annak. Mindazonáltal az elégtelen hulladékkezelés káros 
hatásaitól való rengeteg szenvedés után reményt keltő látni, hogy politikai változások 
zajlanak, és hogy egyes nagyobb városok, mint például Nápoly, végre olyan hulladékkezelési 
tervek kidolgozásába kezdenek, amelyek méltók az elnevezésre. Hozzáférést kell nekik 
biztosítani a szükséges forrásokhoz, például az uniós forrásokhoz, ami lehetővé tenné 
számukra e tervek és projektek teljes végrehajtását.

Ahogyan a korábbi látogatás alkalmával is, a küldöttség tagjai számára ez alkalommal is 
nyilvánvalóvá vált, hogy a civil társadalom, a helyi közösségek, valamint a hulladékválság és 
a jogos aggályok miatt létrejött önkéntes szervezetek, illetve a politikai hatóságok között nem 
                                               
1 Commissione parlementare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
2 A hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv – a „hulladékkezelési irányelv”. Az irányelv olyan jogi keretet hoz 
létre az Unión belüli hulladékkezeléssel kapcsolatban, amelyet a tagállamoknak kötelességük végrehajtani. 
Célja, hogy a hulladéktermelés és a hulladékkezelés káros hatásainak megelőzése révén védje a környezetet és az 
emberi egészséget.
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zajlik kommunikáció. Csakugyan, rendkívül gyakran az történt, hogy a rendszeres konstruktív 
párbeszéd hiánya és a kölcsönös tisztelet alacsony szintje még nagyobb ellentéteket gerjesztő 
fellépések elfogadásához vezetett, ami még jobban megrendítette a közvélemény abba vetett 
bizalmát, hogy a választott politikusok képesek megoldani az oly sok panaszos által az 
Európai Parlament számára benyújtott petíciókban kifejtett akut problémákat. A petíciók 
benyújtói szinte kivétel nélkül jelentős mértékben hozzájárulnak a problémák megoldásához, 
de ezt a felelős hatóságoknak is fel kellene ismerniük.

A látogatás

A látogatás további megbeszélések kezdeményezését tűzte ki célul az összes érintett féllel 
annak érdekében, hogy a petíciók benyújtói által kifejtett problémák kezelése során később 
használható ajánlások születhessenek. A háromnapos látogatás során a küldöttség tagjai 
Rómában megbeszéléseket tartottak Corrado Clini környezetvédelmi miniszterrel és a 
minisztérium vezető tisztviselőivel, Goffredo Sottilével, Róma tartomány hulladékkezeléssel 
foglalkozó különmegbízottjával, a hulladékügyekért felelős regionális, tartományi és 
önkormányzati képviselőkkel, valamint az olasz parlament maffiával és annak a 
hulladékválsággal való kapcsolatával foglalkozó kétkamarás bizottságának tagjaival és 
elnökével, Gaetano Pecorrellával, Nápolyban pedig Giovanni Romanóval, a Campania 
környezetvédelméért felelős regionális miniszterrel, Luigi de Magistrisszel, Nápoly 
polgármesterével, valamint a nápolyi tartományi kormány képviselőjével. A képviselők 
Lazióban számos létesítményt végigjártak, Lazióban és Nápolyban pedig szó szerint több száz 
panaszossal és a helyi közösségek tagjaival találkoztak.

Róma
A küldöttség a látogatás elején, a Rómába történő érkezést követően előzetes megbeszéléseket 
folytatott számos olyan panaszossal, aki petíciót nyújtott be. Ezt követően az első nap azzal 
telt, hogy a küldöttség már létező hulladéklerakókat és egyéb létesítményeket tekintett meg 
Malagrottában, valamint a Lazio tartománybeli Monti dell'Ortaccióban és Rianóban a 
tervezett hulladéklerakók potenciális területeit járta végig. Mindkét helyszín ellen számos 
petícióban tiltakoztak. 

A malagrottai hulladéklerakó Európa egyik legnagyobb ilyen létesítménye, melyet már be 
kellett volna zárni. A tervek szerint 2013 áprilisában zárják be, de a becslések szerint akár öt 
évig is eltarthat a terület megtisztítása. Kezeletlen hulladékot, például kórházi hulladékot is 
helyeztek el itt, és a bizottságban már két alkalommal is részletes vita tárgya volt ez a lerakó. 
Jelenleg a lerakó miatt az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás folyik a 
hulladéklerakókról szóló irányelv 6a. cikkének megsértése miatt. A petíció benyújtói 
támadják a létesítmény nem megfelelő karbantartását, a porszemcsék miatti állandó 
légszennyezést, valamint a szétszórt szemetet, a kellemetlen szagokat és a talajvízszennyezést. 
A lerakó bizonyos értelemben megtestesíti mindazt, ami nem úgy működik, mint ahogyan egy 
megfelelően alkalmazott hulladékkezelési rendszer mellett működnie kellene. A lerakó 
közvetlen közelében található lakóövezetek súlyos károsodást szenvedtek, és konkrét 
aggályok merültek fel a környező lakosság egészségére kifejtett hatás kapcsán, amelyeket 
független szakértők által végzett járványtani vizsgálatok is igazoltak. A petíciók benyújtói 
beszámoltak arról, hogy a lerakó közelében több ezer sirály él, amelyek piszkot és 
betegségeket terjesztenek a területen, szemeteszsákokat szakítanak fel, és ezzel hozzájárulnak 
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a helyi közösség amiatt érzett elkeseredettségéhez, hogy a hatóságok elhanyagolják őket.

Manlio Cerroni, a lerakó tulajdonosa, valamint a személyzet tagjai körbevezették a 
küldöttséget a létesítményben. Magát a lerakót és az azt körülvevő védősávot nem tekintették 
meg, de megfigyelhették a hulladék érkezését és annak előkezelését. A hulladékot nem 
válogatták szét, bár a távolból nem lehetett látni, pontosan milyen jellegű hulladékról van 
szó1.

A delegáció Valle Galleriában nagy nyilvános megbeszélésen vett részt a Róma XV. 
választókerületéhez tartozó helyi hatóságok részvételével. Több mint háromszáz ember 
szorongott az önkormányzat épületében, hogy kifejezhesse aggodalmát a küldöttség tagjainak, 
és páran részletesen beszámoltak a hulladéklerakóval kapcsolatos katasztrofális helyzet 
környékre gyakorolt hatásairól és az egészségüket folyamatosan veszélyeztető fenyegetésről. 
A képviselők hallhatták, hogy az egykor „varázslatos”, erdőkkel, mezőkkel és völgyekkel 
szabdalt területet hogyan tették tönkre és mérgezték meg a hulladékhegyek, ahol a talaj és a 
víz szennyezett, a természetes források is elszennyeződtek, ahol gyakran a hulladékégetőből 
származó hamu borítja a tájat, és ahol az emberek életét befolyásoló döntéseket úgy hozták 
meg, hogy jólétükre egyáltalán nem voltak figyelemmel. 

Az emberek hangsúlyozták a hulladékkezelés és az újrafeldolgozó létesítmények hiányát is: 
mindent vagy eltemettek, vagy elégettek. Egyhangúlag ellenezték a térségbe – például a 
Monti dell'Ortaccióba és Pian dell'Olmóba – tervezett új lerakók megnyitását, és később, a 
helyszínre tett látogatást követően már érthető volt, miért tartották annyira alkalmatlannak a 
területet. Számos tevékenység már megindult, bár teljesen illegálisan, így bírósághoz 
fordultak a folyamat megállítása érdekében. Néhányan arról számoltak be, hogy az illegális 
lerakókban mérgező anyagokat ástak el a régi kőbányák helyén. Az indulatok elszabadultak. 
A terület egykor vándormadarak otthonául szolgált, ám azok elköltöztek, a mezőgazdaságot 
pedig tönkretette a mérgezett talaj. 

Mindenki egyperces néma csenddel emlékezett Maria Grazia Canuttira, a malagrottai 
hulladékproblémákkal kapcsolatosan az Európai Parlamentnek írott első (0273/2010. számú) 
petíció benyújtójára, aki nemrég, a küldöttség megérkezése előtt hunyt el.

A küldöttség tagjai meglátogatták Monti dell'Ortaccio, Riano és Pian dell'Olmo lerakóit 
(1172/2012. és 0771/2012. számú petíciók), és ők maguk is kifejezték, hogy ellenzik e 
területek lerakókként való használatát, mivel nem folytattak le objektív környezetvédelmi 
hatásvizsgálatot, és nem vették figyelembe az új javaslatoknak a már amúgy is túlzott 
mértékben kihasznált területre gyakorolt halmozott hatásait. A helyi közösségek kifejezték 
ugyan szembenállásukat, de az úgynevezett vészhelyzeti eljárások során azt láthatóan nem 
vették figyelembe.

Késő este volt, amikor a küldöttség megérkezett Via Salariába, a városi hulladék kezelésére 
szolgáló A.M.A. mechanikai-biológiai feldolgozóüzembe, amely évi 312 napon át üzemel, és 
napi 700 tonna hulladékot dolgoz fel (1203/2012. sz. petíció). Az üzem vezetősége részletes 
tájékoztatót tartott, melyen a petíció benyújtói is részt vettek, majd vezető segítségével 
végigjárták az üzem nagy kapacitású és láthatóan jól működő létesítményeit. (A petíció 

                                               
1 A lerakó tulajdonosai részletes dokumentációt készítettek, amelyet a küldöttség tagjai megtekinthetnek.
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benyújtói úgy vélték, hogy a körülmények nem feleltek meg a jellemző helyzetnek, mivel a 
petíciójuk tárgyául szolgáló kellemetlen szagok és bűzök a látogatás során – a hűvös és 
nyirkos este miatt – nem voltak annyira erősek.)
Az üzem vezetősége elmondta, hogy a helyi lakosoknak a kapcsolattartó testületen keresztül 
továbbított panaszai nyomán az ártalmas szagok korlátozása érdekében korszerűsítették és 
fejlesztették a bioszűrőket. A küldöttség tagjait tájékoztatták arról, hogy a létesítményt a 
kétségtelenül rendkívül jó hírnévvel rendelkező Mario Negri Intézet független értékelő 
csapata rendszeresen ellenőrzi. 

Az üzem vezetősége jelezte, hogy hajlandó megengedni egy újabb vizsgálócsoportnak, hogy 
egyes kijelölt helyi embereknél vizsgálatokat végezzenek, de javaslattal egyelőre még nem 
állt elő. Azzal is egyetértettek, hogy számos objektív okból kifolyólag – nevezetesen a helyi 
lakóövezetekhez, iskolákhoz és kórházakhoz, valamint irodaépületekhez való közelsége miatt 
– az üzem teljesen rossz helyre épült fel. A létesítmény, amelynek építését egy 15 évvel 
ezelőtti regionális határozat rendelte el, csak két éve kezdte meg a működést, és a vezetőség 
elmondása szerint jelenleg az a feladata, hogy a lehetőségekhez mérten megbirkózzon a 
fennálló helyzettel. Az üzem áthelyezését már hivatalosan is kérelmezték, de választ még nem 
kaptak. 

Az üzem vezetősége hangsúlyozta, hogy minden tőlük telhetőt megtettek az üzem által a helyi 
lakosokra és a közelben dolgozókra gyakorolt negatív hatások csökkentése érdekében. 
Ugyanakkor kétségek merültek fel a petíciók benyújtói által időszakosan tapasztalt erős és 
átható bűz származásával kapcsolatban, és a küldöttség tagjai tudomást szereztek arról, hogy a 
közelben működik egy szennyvíztisztító telep is, ennek további vizsgálatára azonban nem 
jutott idő. Az üzem tudományos munkatársának elmondása szerint a városi hulladék kémiai 
összetevői nem sokat változnak egyik napról a másikra, általában állandó jellemzőkkel bírnak, 
ami szintén nem magyarázza, hogy a bűz egyes napokon miért annyira intenzív. Az üzemet 
használó öt településből négyben erőfeszítéseket tettek a hulladék szétválogatására: az 
összegyűjtött hulladék 26%-át szelektíven gyűjtik. A tervek szerint 2012 végére ez a szám 
30%-ra, 2013 végére pedig 40%-ra nő, és a jelenlegi tervezési időszak végére elérheti akár a 
65%-ot is.

A küldöttség tagjai megállapították, hogy a helyzet igen összetett, és hogy az üzem 
tulajdonosai és vezetősége erőfeszítéseket tesznek a mechanikai-biológiai feldolgozóüzem 
helyi lakosságra gyakorolt negatív hatásainak korlátozására. A tagok azt is megállapították, 
hogy ez a módszer az égetéssel és a lerakással szemben a hulladék ártalmatlanításának 
viszonylag környezetbarát módja, és az alapvető probléma az, hogy az üzem nyilvánvalóan 
rossz helyre épült. Felhívták a figyelmet a térségben tapasztalható bűz egyéb lehetséges 
forrásainak felderítésére.

Az este során a küldöttség tagjai eszmecserét tartottak a Legambiente környezetvédelmi 
szervezet képviselőivel a hulladékkezeléssel kapcsolatos és a látogatáshoz köthető különböző 
olyan problémákról, amelyekre a szervezet fel kívánta hívni a küldöttség figyelmét.

A hatóságokkal másnap folytatott megbeszéléseket az Európai Parlament római irodájában 
tartották. Az első a petíciók benyújtói jelenlétében zajló eszmecsere volt Goffredo Sottilével, 
a Lazio/Róma térség hulladékért felelős különmegbízottjával.
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A különmegbízott beszélt a felelőssége alá tarozó térség hulladékkezelésének remélt 
fejlesztéseiről, a hulladéklerakók helyszínének körültekintőbb kiválasztásáról, a 
hatásvizsgálatokról, a hulladékmennyiség csökkentése érdekében a hulladékok fokozott 
szétválogatásáról, valamint a biomechanikai hulladékkezelő üzemek fokozott használatáról. 
Tett egy olyan kijelentést is, amit némi aggodalommal fogadott a küldöttség, mely szerint 
„amennyiben a malagrottai lerakót kibővítik”, az kizárólag „kezelt” hulladékot fog befogadni, 
elismerve ezzel, hogy ez a hatalmas lerakó ez idáig valóban mindenféle, válogatatlan 
hulladékot is befogadott. Bejelentette továbbá, hogy Monti dell'Ortaccióban „ideiglenes 
lerakó” fog nyílni tizennyolc hónapra, amíg alternatív helyszínt nem választanak. Az 
ellenvetésekkel tisztában volt, azzal azonban nem, hogy egy ilyen javaslat az európai jog 
szerint jogellenes lehet.

A jelenlévő képviselők mélységes aggodalmuknak adtak hangot a hulladékkezelés e 
nyilvánvalóan fatalista megközelítése és a jelenlegi hulladékkezelő létesítmények 
ellenőrzésével kapcsolatos odafigyelés hiánya miatt, valamint tudni szerette volna, hogy miért
a Manlio Cerroni által birtokolt Colari vállalat kapta meg a régió hulladéklerakóinak 
üzemeltetésére vonatkozó valamennyi szerződést. Válaszában a különmegbízott kifejtette, 
hogy „reméli”, hogy Monti dell'Ortaccióba nem jut be szétválogatatlan hulladék, a lerakó 
azonban január 1-jén megnyílik. Elmondása szerint a kezeletlen hulladékot vagy külföldre, 
vagy egy másik régióba szállítják majd. Nem tudott valamennyi kérdésre választ adni. 
Összefoglalásképpen annyit mondott, hogy ő minden lehetőséget megvizsgált, és úgy találta, 
hogy nincs más alternatíva: „maguk azt mondják, nem, mire én azt mondom, igen, és ezzel 
vége”, közölte.

A küldöttség tagjai mindazonáltal megkérdőjelezték az elemzését, a használt módszereket és a 
választott kritériumokat, amelyekről Sottile nem tudott beszámolni a résztvevőknek, ám 
amelyeket a döntések során figyelembe vett.  

A küldöttség tagjai megkérdőjelezték azt is, milyen mértékben vették figyelembe a 
(környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló) Seveso-irányelvet, és 
határozottan bírálták, hogy e fellépéseket az európai jogi rendszeren kívül hajtották végre. A 
helyzetet összehasonlították a többi régióban folytatott gyakorlatokkal, és feltették a kérdést, 
hogy Lazióban miért nem tanultak a máshol levont tapasztalatokból. A küldöttség tagjai 
ismételten aggodalmuknak adtak hangot a Monti dell'Ortaccióba tervezett lerakó kapcsán, és 
sürgették a különmegbízottat, hogy alaposan fontolja meg egy ilyen döntés következményeit, 
ugyanis az kötelezettségszegési eljárást vonhat maga után.

A környezetvédelmi minisztérium főtitkára ezután Lazio hulladékörökségéről, valamint a 
kormányzás különböző – regionális, tartományi és önkormányzati – szintjeinek a 
hulladékpolitikában vállalt felelősségéről beszélt. Kifejtette továbbá, hogy változtatni kell az 
üggyel kapcsolatos „történelmi” megközelítésen, és hogy alapvetően át kell alakítani a 
jelenlegi gyakorlatokat, hogy a hulladékot erőforrásnak tekintsék, és a lerakóknak csupán 
kiegészítő szerepe legyen a folyamatban. Jelezte, hogy elfogadtak egy regionális 
hulladékkezelési programot, és a geológiai, hidrológiai és építészeti kritériumok szem előtt 
tartásával előzetes vizsgálatokat folytatnak. Hangsúlyozta továbbá a hulladék 
szétválogatásának és a szelektív gyűjtésnek tulajdonított kiemelt fontosságot.

A küldöttség tagjai és a petíciók benyújtói ezt követően üdvözölték Corrado Clinit, 
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Olaszország környezetvédelmi miniszterét, aki a kérdésekre történő válaszadást megelőzően 
bevezető nyilatkozatot tett. Kijelentette, hogy nem a központi kormány feladata, hogy 
közvetlenül beavatkozzon a hulladékkezelésbe, mivel ez a régiók, a tartományok és a 
települések közös felelőssége. Mivel azonban számos esetben a decentralizált hatóságok nem 
vállaltak felelősséget a gyakran nehéz döntések meghozataláért, a következetesebb 
hulladékkezelési politika alkalmazása érdekében a kormány kénytelen volt közbelépni. Ez 
még nem hozta meg az eredményét, mivel túl kevés idő telt el azóta, hogy a kormány 
hivatalba lépett, de elmondása szerint számos dolog, például a regionális és a helyi 
kormányzat átstrukturálása már folyamatban van. Szót emelt a különböző szintű 
kormányzatok közötti „felelősségteljes szolidaritás” mellett. Hozzátette, hogy a hatóságok 
nem tehetik meg azt, hogy mindenre nemet mondanak, azután pedig arról panaszkodnak, 
hogy már nem áll jogukban választani. Az egyértelmű alternatívák hiányában rendkívüli 
intézkedésekre került sor, de az egyes érintett régiókban a helyzet nagy mértékben eltér 
egymástól, és bár számos régió önellátó a háztartási hulladék kezelésében, más régiók 
Hollandiába vagy máshová szállítják a kezeletlen hulladékot. Ez közép- és hosszú távon nem 
megfelelő hulladékstratégia. A kormány ösztönzőket javasolt a hulladék csökkentésének és a 
szelektív hulladékgyűjtés elterjesztésének támogatására, és javaslata szerint bizonyos, 
kapacitástöbblettel rendelkező olasz régiókat kötelezhetnek a Lazióból vagy Campaniából 
származó hulladék kezelésére. 

A Colari vállalattal, valamint Lazio régiójában annak nyilvánvaló monopolhelyzetével 
kapcsolatos kérdésekre válaszolva a miniszter kifejtette, hogy ez pontosan a már túlságosan 
régóta fennálló rendszer eredménye. Mindig ez volt a legolcsóbb megoldás, és megfelelt a 
politikai hatóságok által a hulladékkezelés tekintetében meghozott döntésnek, mely szerint az 
uniós irányelvekben szereplő valódi hulladékpolitika helyett a hulladéklerakókat részesítették 
előnyben.

A miniszter vázolta azt a törekvését, hogy a hulladékkezelés olyan hatékony rendszerré 
váljon, mint Milánóban, Bolognában vagy Velencében. Ugyanakkor figyelmeztetett arra, 
hogy nem volt „rövidebb út”, és hogy határozott politikai akarat nélkül nehéz volt a legutóbbi 
háború óta fennálló rendszer felforgatása. Az emberek nem háríthatják többé másra a 
felelősséget, különben Róma egyszerűen megtelik szeméttel. A szelektív hulladékgyűjtést és 
az újrahasznosítást nem lehet a kormánnyal és a hadsereggel elvégeztetni, szerinte maguknak 
a közösségeknek kell jobban bevonódniuk ebbe.

Nagyobb figyelmet fordítanak a bevallása szerint továbbra is nagyon komoly problémát 
jelentő ipari hulladék ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályok betartására. A campaniai 
helyzetet említette, amely az irányítás több évtizedes hiányának tudható be, valamint annak, 
hogy a gyakran Észak-Olaszországból érkező mérgező hulladék ártalmatlanításába 
bűnszervezetek is jelentős mértékben bevonódtak, melyek az illegális és szennyezett 
hulladéklerakók elégetésében is részt vettek, veszélyes, a helyi közösségekre rendkívül 
komoly fenyegetést jelentő tüzeket okozva. Szigorúbb megtorló intézkedéseket kell bevezetni 
az ilyen tevékenységek megszüntetéséhez, és vissza kell térni a normális irányításhoz. A 
miniszter a hadsereg szerepét is említette a területen. Mindenesetre bevezettek egy új 
programot, és megindult a szelektív hulladékgyűjtés. 

Az újrafeldolgozással kapcsolatos kérdésekre válaszolva a miniszter elmondta, hogy az ágazat 
fejlődik, és egyre nő többek között az alumínium, a műanyag, az olaj és az elemek 
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újrafeldolgozására irányuló kapacitás. A legnagyobb probléma továbbra is a kezeletlen és 
szétválogatatlan háztartási, valamint az egyéb, például kórházakból származó hulladék. 

Úgy vélte, hogy hosszú évek után Nápolyban a helyzet pozitív irányba változik, mivel 
megkezdődött a szennyezett területek megtisztítása és rendberakása. Hozzátette, hogy 
Nápolyban bizakodásra ad okot a szelektív hulladékgyűjtés megindulása is. Ugyanakkor 
regionális és tartományi szinten még sok a hiányosság, és a helyzet tényleges 
megváltoztatásához mindenkinek fel kell vállalnia a felelősségét.

A küldöttség tagjai ezt követően az olasz parlament maffiával és annak a hulladékprogrammal 
való összefonódásával foglalkozó kétkamarás bizottságának elnöke, Gaetano Pecorella 
meghívására munkaebéden vettek részt e bizottság tagjaival, akik aggodalmukat fejezték ki a 
hulladékkal kapcsolatos bűncselekményekben való részvételtől elrettentő, hatékony 
büntetések hiánya miatt. Az elsősorban Lazióval (de korábban Szicíliával, Calabriával és 
Pugliával) foglalkozó jelentéseikben bizonyították, hogy mérgező és radioaktív hulladékot 
ástak el, illetve öntöttek illegálisan a tengerbe.

A küldöttség tagjai elismerésüket fejezték ki a bizottság által végzett munka kapcsán, majd az 
átláthatóságáról érdeklődtek a hulladékpolitika alkalmazása, a különböző közigazgatási és 
politikai szintek hiányosságainak megállapítása, valamint azon eltérő regionális helyzetek 
kapcsán, amelyekben Észak-Olaszország nyilvánvalóan jobban teljesít, mint Dél-Olaszország. 
A bizottság alelnöke, De Angelis úr elmondta, hogy Lazióban például nem ütköztek annyi 
bűncselekménybe, ugyanakkor olyan monopolhelyzet áll fenn, amelynek megváltoztatása 
nehéznek bizonyult, és amelynek fenntartása csupán feleannyiba kerül, mint a szükséges 
alternatívák. A campaniai Coranella szenátor úgy vélte, hogy az ökomaffia jelenlétét egyesek 
gyakran  ürügyként használják a cselekvés elmulasztására. Egyébiránt felvetette a 
hulladékégetési kapacitás bővülése miatti problémákat. A bizottság egy másik tagja, di Toni 
úr az átláthatóság kultúrájának elterjesztését szorgalmazta, valamint azt, hogy véget kell vetni 
a „hulladéklerakók diktatúrájának”, és létre kell hozni a hulladékgyűjtés életképes és 
fenntartható modelljét. 

Az elnök végül kifejtette, hogy a bűnszervezetek egyrészt a hulladéklerakók túlsúlya, 
másrészt a helyi közigazgatásban tapasztalható, általa magas szintűnek nevezett korrupció 
miatt képesek könnyebben uralni a területet. Elmondta, hogy korrupció esetén nincs szükség 
hatékonyságra, és ezért kell mindenképpen alaposan kivizsgálni az ország civil és társadalmi 
szerveződését a probléma kezelése érdekében. Elmondása szerint a rendszer egyszerűen nem 
működik, különösen délen nem, és a hulladékot hasznosítani kellene inkább, nem pedig 
folyamatos problémának tekinteni. Rámutatott, hogy az országban – ha rendkívül nehezen is –
végre megindult a változás, és a fiataloknak saját képességeik és erőfeszítéseik, nem pedig 
„összeköttetéseik” révén kell munkát találniuk.

A délutáni ülés lehetővé tette a küldöttség tagjai számára, hogy értékeljék a Lazio régió és 
Róma tartomány környezetvédelemért és hulladékkezelésért felelős tisztviselőitől kapott 
tájékoztatást.
Ami Lazio régiót illeti, a küldöttség tagjai értesültek egy hulladékkezelési terv elfogadásáról, 
amely a 2012–2014-es időszakra 100 millió eurónyi összeget különít el a szelektív 
hulladékgyűjtés céljaira, és amelynek egy integrált, a jobb nyomon követést és új 
biomasszaüzemek létesítését is magában foglaló hulladékkezelési rendszer részét kellene 
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képeznie. A régió ezenkívül aláírta a hulladék ártalmatlanítására alkalmas helyszínek 
listájának összeállítását célzó „római paktumot”, amely azonban még nem lépett életbe. A 
kiválasztási kritériumokat nem ismertették.

A tartományi küldöttség beszámolt arról, hogy a városi és háztartási hulladék kezelése az 
önkormányzatok felelőssége, ugyanakkor a hulladéklerakók nyitását a tartományi hatóságokra 
kellene bízni, azonban elmondásuk szerint Róma tartományban ez a feladat a régióra maradt. 
A tartomány segítséget nyújtott egyes önkormányzatoknak Malagrotta környékén, és 
ösztönözte a szelektív gyűjtést. A hulladékmennyiség csökkentésére egy konkrétabb tervet is 
kidolgoztak. Ezt az állítást a jelen lévő panaszosok szkeptikusan fogadták.

Róma főváros képviselője beszámolt arról, hogy a szelektív hulladékgyűjtés 2008 óta 16%-ról 
26%-ra nőtt, valamint hogy a város területén nincsen hulladéklerakó. Négy mechanikai-
biológiai feldolgozóüzem létesült, ennek egyike a meglátogatott A.M.A. üzem. Ezután rövid 
eszmecsere zajlott az A.M.A. feldolgozóüzem és annak lehetséges áttelepítése kapcsán, annál 
is inkább, mivel az üzem növelni kívánja kapacitását, amire a jelenlegi helyszín alkalmatlan. 
További tájékoztatás is elhangzott arról, hogy az egészségre ártalmas szagok valóban az 
ACEA szennyvíztisztítóból származhatnak, ahogyan az a korábbi látogatás során is felmerült.

Egyik résztvevő sem adott választ a küldöttség azon tagjainak, akik az állampolgároktól 
érkező panaszok kezeléséről érdeklődtek. Ehelyett szemtanúi lehettek annak, hogy parázs vita 
alakult ki a különböző hatóságok között a hulladéklerakókkal és elsősorban Monti 
dell'Ortaccióval kapcsolatos döntésekért vállalt felelősség tekintetében. Lazio régió ellenezte 
a hulladéklerakó létesítését, a tartomány azonban felvette azt a már említett listára, és mindkét 
fél fáradhatatlanul próbálta a felelősséget valaki másra hárítani. Pontosan erről a problémáról 
beszélt a miniszter nem sokkal korábban. Ez a jelenet önmagáért beszélt.

A küldöttség tagjait végül Paliano polgármestere, Maurizio Sturvi fogadta, aki egyben a 
0998/2012. számú petíció benyújtója is. A petíció a településen létrehozni kívánt mechanikai-
biológiai hulladékfeldolgozó üzem ellen emelt kifogást annak a környékre kifejtett esetleges 
környezeti hatása miatt, mivel a Sacco folyó völgyében már van egy hulladéklerakó és egy 
másik hulladékfeldolgozó üzem. Állítása szerint ez az üzem csak rontana a már így is elég 
rossz helyzeten, és nem érti, hogy ezt a gyönyörű völgyet miért kell ily módon tönkretenni, a 
létesítmények halmozódó hatásának ugyanis az általa képviselt helyi lakosság látja meg a 
kárát. Állítása szerint szóba került egy további komposztálóüzem építése is. Beszámolt arról, 
hogy sem a különmegbízott, sem pedig a tartományi vagy regionális hatóságok nem vették 
figyelembe aggályaikat; a lakosokat megdöbbenti és sérti, hogy így bánnak velük, mintha 
nem lenne semmi jelentőségük. A küldöttség tagjai arra voltak kíváncsiak, hogy vajon a 
terveket alávetették-e környezetvédelmi hatásvizsgálatnak, tekintettel a terület nyilvánvalóan 
halmozódó problémáira.

Nem volt lehetőség az ügy további kivizsgálására, és a küldöttség tagjai felkérték a 
polgármestert, hogy bocsásson rendelkezésre további információkat, hogy a Petíciós Bizottság 
az ügyet alaposabban megvizsgálhassa, és tanácsot kérhessen az Európai Bizottságtól.

Nápoly
A következő napon a küldöttség tagjai a petíciók benyújtóival találkoztak, akik ezúton 
nyilvános meghallgatás keretében, személyesen adhattak számot az őket közvetlenül érintő 
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problémákról. Ez alkalommal nem jutott idő a helyszínek bejárására, azonban a tagok 
találkoztak számos, 2010. áprilisi tényfeltáró látogatásukról már ismert petícióbenyújtóval, 
amikor is sok helyszínt meglátogattak, és a küldöttség nyílt ígéretet tett arra, hogy visszatér az 
első vizsgálatuk felfedezéseivel kapcsolatos fejlemények nyomon követése érdekében. A 
találkozósorozat révén a küldöttség ennek az ígéretének tehetett eleget.

A találkozók során nyilatkozatok hangzottak el a petíciók benyújtói részéről azokkal a 
jelentős problémákkal kapcsolatban, amelyekre megoldást várnak, és ezeket a küldöttség 
tagjainak kérdései kísérték. Az alábbiakban az általuk sérelmezett ügyeket foglaljuk össze.

787/2010. és 1270/2011. számú petíció: A petíció benyújtója a Ferrandelle hulladéklerakó 
(Caserta megye) kapcsán arról számolt be, hogy a helyzet a bizottság előző látogatása óta 
jelentősen romlott. A hulladékot továbbra sem kezelik vagy válogatják, és a lerakó több 
vezetőjét is letartóztatták. A lerakó nem megfelelően elkülönített csurgalékvize súlyosan 
szennyezte a felszín alatti vizeket, és komoly aggályok merülnek fel annak kapcsán, mire 
fordították a telep fejlesztésére adott mintegy 43 millió eurós támogatást. Az acerrai 
hulladékégetőbe bekerülő hulladékot továbbra sem ellenőrzik megfelelően, és láthatólag még 
gumiabroncsokat is égetnek, rendszerszerűen kihasználva a rendes szabályoktól való eltérés 
lehetőségét, amelyet a fennálló vészhelyzet keretében engedélyeztek. A komposztálóüzemek 
és szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítására tett ígéretek ellenére a petíció benyújtójának 
elmondása szerint az utóbbi két évben semmilyen változás nem történt a hulladékkezelés 
területén. Egy 2012. február 18-i levél egy elkészült, de használaton kívüli 
komposztálóüzemről számol be.

1166/2010. számú petíció: A helyzet tovább romlott a Vezúvi Nemzeti Park területén 
található, a küldöttség egy korábbi látogatása során már felkeresett terzignói hulladéklerakó 
esetében is, amely 2010 októberében súlyos összecsapások helyszíne volt. A területen 
továbbra is teljesen szabályozatlanul folyik az ipari és mérgező hulladék lerakása, és a 
második, Cava Vitiello néven ismert hulladéklerakóban már most megindult az illegális 
hulladékelhelyezés, holott a telep még meg sem kapta a hatósági működés engedélyt. A helyi 
lakosság körében egyre nagyobb a kétségbeesés, és mivel a csurgalékvíz itt is közvetlenül 
érintkezett a mezőgazdaságban felhasznált vízkészletekkel, az élelmiszerek esetleges 
szennyeződését illetően is komoly aggodalmak merültek fel. A petíciók benyújtói attól 
tartanak, hogy a terület rendezésére tett ígéreteket olyan mélyre ásták, mint magát a 
hulladékot.

1270/2011. számú petíció: A petíció benyújtója a ferandellei és a maruzzellai (mostanra 
megtelt) hulladéklerakóról készült fényképeket bocsátott a küldöttség rendelkezésére, ahol 
becslések szerint 500 000 tonna háztartási és egyéb hulladék hever a nyílt terepen. A lerakók 
nemcsak a környezetükben kilométerekre terjengő kellemetlen szagért, porért és egyéb elszórt 
törmelékért felelősek, de a dögevőket, patkányokat és a sirályok tömegeit is vonzzák. 
Ráadásul a csurgalékvíz az állatok itatóhelyéül szolgáló és a legelők füvét tápláló 
vízfolyásokat is beszennyezte, ezért félő, hogy a szennyezés kiterjed az ún. mozzarella buffala 
sajtra is. Ha a sajt emiatt eladhatatlan lesz, számos helyi termelő megélhetése kerül veszélybe. 
Mindezt a helyi lakosság egészsége is megsínyli, és tartanak a rákos megbetegedések és 
súlyos légúti fertőzések előfordulási arányának megnövekedésétől.

0347/2008. számú petíció: A petíció benyújtója újabb információkat osztott meg a küldöttség 
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tagjaival az acerrai hulladékégetőben fennálló helyzetről. Illegális kibocsátásról, az 
átláthatóság romlásáról, és az üzem tevékenységének felügyeletére hivatott szerv 
létrehozásához szükséges támogatás visszatartásáról beszélt. Egy, a nyár folyamán keletkezett 
tűzben ún. „ecobail-csomagok” (tüzelőanyagként használt hulladékpelletek) ezrei gyulladtak 
ki, amelyeket hagytak szabadon elégni és a légkört beszennyezni. Nem hajtották végre a helyi 
lakosság egészségügyi szűrővizsgálatát kikötő, a régió és a tartomány képviselői által aláírt 
jegyzőkönyvben foglaltakat sem, amely megerősítette a gyanút, hogy a hatóságok lényeges 
információkat titkolnak el a lakosság elől.

0658/2012. számú petíció: A petíció benyújtója a hulladékkezelési irányelv alkalmazása 
kapcsán a Campania tartományban tapasztalható alapvetőbb problémákról beszélt, és 
ismételten arról tett panaszt, hogy a 4. cikket továbbra sem tartják be a régióban, és a kötelező 
hulladékhierarchiát az illetékes hatóságok még mindig nem ültették át a gyakorlatba. A 
tartomány például a komposztálóüzemek megépítésének idejét szemmel láthatóan ismét 
későbbre tolta, míg az önkormányzatok, akik úgy döntöttek, szelektív hulladékgyűjtésbe 
kezdenek, semmilyen támogatást nem kaptak erre a célra.

0955/2008. számú petíció: A petíció benyújtója egyértelmű tiltakozásának adott hangot a 
hulladékégetők és hulladéklerakók ellen, mivel ezek a jól működő, szelektíven gyűjtött 
hulladékot felvevő hulladékciklus kialakítására, az újrahasznosításra és a komposztáló és 
biomassza-eljárásokat alkalmazó projektek jobb kihasználására tett kezdeményezéseket 
gátolják. A petíció benyújtója közölte, hogy a küldöttség által korábban meglátogatott chianói 
hulladéklerakót a bíróság bezáratta, mivel a telepen folyó tevékenység több szálon is 
összefonódott a maffia szervezetével, illetve a telep nagy mértékben szennyezte a környező 
területet. A lerakó biztosításáról azonban nem gondoskodtak: egyszerűen őrizet nélkül 
hagyták és zár alá helyezték. A petíció benyújtója hangsúlyozta, hogy a helyzet megoldása 
sürgős intézkedést kíván, tekintettel a helyi a lakosság egészségére és biztonságára gyakorolt 
hatás miatt .

1211/2012. számú petíció: A petíció benyújtója, aki egy Caserta közelében fekvő település 
lelkésze, saját és hitközsége aggodalmát fejezte ki a területen található ipari hulladéklerakó 
telepen a közelmúltban végigsöpört tüzek miatt, amelyek eredményeként a helyi lakosság 
egészségét károsító mérgező gázok szabadultak fel. Úgy véli, a rákos megbetegedések 
előfordulási aránya jelentősen megnőtt a térségben, ennek ellenére semmilyen kézzelfogható 
intézkedés nem történt a helyzet orvoslására, pedig még a prefektus is ellátogatott a 
helyszínre.

0413/2010. számú petíció: Ez a petíció is az egyre romló terzignói helyzettel foglalkozik. 
Ugyan bizonyos, hogy a hulladéklerakót bezárják, a terület rendezésével kapcsolatos 
információhiány, és a szintén a Vezúvi Nemzeti Park területén fekvő, szomszédos 
hulladéklerakó megnyitásáról szóló hírek komoly félelmet gerjesztettek. 18 helyi 
önkormányzat írt alá egy, a hulladék-újrahasznosítási eljárások és a komposztáló üzemek 
fejlesztéséről szóló paktumot, azonban tényleges előrelépés nem történt e téren. Egy másik 
panaszos hozzáfűzte, hogy a helyi lakosságot továbbra sem tájékoztatják megfelelően, és 
fizikailag lehetetlenítik el a teleppel kapcsolatos információkhoz való hozzáférést. A 
településen élő anyák rendkívül aggódnak a hatalmas és nem megfelelően ellenőrzött 
hulladéklerakó gyermekeik egészségére kifejtett esetleges hatásai miatt. A térségben élő más 
lakosok azbeszthulladék lerakásáról is beszéltek, amelyről fényképek is készültek. A lakosok 
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aggódnak, hogy emiatt méreganyagok juthattak olyan területek talajába, amelyeken széles 
körű zöldségtermesztés folyik. A petíció benyújtója a terület bizonyos, a talajt környezetbarát 
módon megtisztítani képes növényfajtákkal, többek között kenderrel való beültetése mellett 
érvelt.

0587/2007. számú petíció: Aggodalomra ad okot a régió pénzügyi szempontból történő 
történelmi elhanyagolása, és hogy a maffia és egyéb bűnszervezetek befolyása egyre 
növekszik a hulladékkezelés területén, amely tovább nehezíti az emberek tömegeit nap mint 
nap sújtó kritikus hulladékhelyzet megoldását. A helyzet valóban egyre kilátástalanabb, 
miközben senki sem hajlandó a petíció benyújtóját aggasztó problémák megoldásához 
pénzügyi segítséget biztosítani. A lakosok a politika kirekesztettjeként érzik magukat, akikről 
a római hatóságok teljesen megfeledkeztek. (A jelen és más petíciók benyújtói hálájukat 
fejezték ki a küldöttség jelen levő tagjainak, mivel eddig sem az olasz regionális hatóságok, 
sem a központi kormány képviselői nem vették a fáradságot, hogy kikérjék a véleményüket.)

0031/2006. számú petíció: A hulladékválságnak a helyi lakosság egészségére gyakorolt 
hatásai miatti általános aggályokra hivatkozva a petíció benyújtója felháborodásának adott 
hangot, amiért nem tesznek semmit a tavakba, folyókba és a tengerbe ömlesztett, óriási
mennyiségű mérgező hulladék ügyében. A mérgező hulladék nagy részét emellett eltemetik, 
és hosszú távon a talajban hagyják, ahol akadálytalanul szennyezi a talajvizet. Az ennek 
kapcsán készült tanulmányok riasztó eredményeket adtak, és a helyzet súlyosságát jelenleg 
egy magas szintű egészségügyi intézmény vizsgálja. A petíció benyújtója fokozottabb 
nemzetközi részvételt kér, mivel attól tart, az olasz hatóságoktól hiába várják, hogy a térség 
lakosságát sújtó tényleges problémát kezeljék.

Ugyanakkor egy nyíltabb vitában más panaszosok jelezték, hogy Nápoly részéről változást 
érzékelnek, mióta létrehozták a helyi lakosságot és az önkormányzati hatóságokat is bevonó 
hulladékfigyelő központot. A tartomány ezzel szemben a részvétel minden formájától 
tartózkodik. Sokan tették fel a kérdést, hogy nem lenne-e lehetőség a felfüggesztett uniós 
támogatások újrafolyósítására, hogy segítséget nyújtsanak a helyzet megoldására tett 
erőfeszítésekhez, különösen Nápolyban. Továbbá megjegyezték, hogy a hulladék szelektív 
módon való gyűjtése és ártalmatlanítása nagyobb költségekkel jár, és sok város éppen a 
szükséges erőforrások hiányában nem tudott a módszerre áttérni.

A küldöttség tagjai reagáltak a panaszosok alábbiakkal kapcsolatos kérdéseire és aggályaira: 
szelektív hulladékgyűjtéshez nyújtott források elérhetősége, komposztáló létesítmények, 
nedves hulladék, valamint a fennálló szükségállapot hátrányos hatása az uniós jogszabályok 
helyes alkalmazására, ami kötelezettségszegési eljárásokhoz vezetett, illetve büntetéseket és a 
támogatások berekesztését helyezte kilátásba.

Ezeket az aggályokat a küldöttség tagjai vázolták Giovanni Romanónak, a régió 
hulladékpolitikáért felelős környezetvédelmi miniszterének is a vele folytatott személyes 
találkozó során. A küldöttség tagjai elsősorban arról kérdezték a minisztert, milyen 
előrelépéseket sikerült tenniük a küldöttség legutóbbi látogatása óta, hogyan kapcsolódik 
egymáshoz a nápolyi és a regionális hulladékkezelési terv, és hogy Campania tartomány 
megfelel-e végre a hulladékkal kapcsolatos uniós jogszabályi előírásoknak.

Romano miniszter úr jelezte, hogy számos, a bizottsághoz benyújtott petíciókban szereplő és 
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neki továbbított kérdésre hivatalos válaszban fog felelni1. Értésükre adta, hogy mindent 
megtesznek a nemzeti jogszabályok uniós jogszabályokkal való összehangolása érdekében, 
azonban a 17 év során hozott szükségintézkedéseknek elkerülhetetlenek a hatásai: a múlt 
hulladéköröksége hatalmas súllyal nehezedik rájuk. A miniszter nagy vonalakban vázolta a 
szervezett bűnözés megfékezésére tett intézkedéseket, amelyek keretében magánkézben levő 
létesítményeket vettek újra állami tulajdonba, így biztosítva a hulladékciklus betartásának 
jobb felügyeletét, de ezekhez az intézkedésekhez is támogatásra lenne szükségük, amely 
azonban továbbra is meglehetősen szűkös. 

Campania tartomány egy ideje nem részesül semmilyen uniós támogatásban, mivel 
valamennyi, a régiónak nyújtott támogatást felfüggesztettek, ez azonban visszavetette a 
politika által kezdeményezett lépéseket is. Ugyanakkor a tartomány és a megyék 2010 júniusa 
óta mintegy 150 millió eurót fordítottak állami beruházásokra. Ha ezt uniós támogatás is 
kiegészítené, kétségkívül jelentősebb eredményeket érhetnének el. A környezetvédelmi 
minisztérium eleget tett az átláthatósággal kapcsolatos hiányosságok kiküszöbölésére tett 
ígéretének, és több mint 700 írásban benyújtott, információ iránti kérelemre válaszoltak. 
Elfogadták a tartományi hulladékkezelési tervet, és saját forrásaikra támaszkodva megkezdték 
a lépéseket a helyzet orvoslására. Elkészült a különleges hulladékok (ipari és kikötői 
hulladékok) kezelésére irányuló tartományi terv is. A miniszter azonban leszögezte, hogy a 
napi szintű hulladékkezelés változatlanul az önkormányzatok feladata.

Lépéseket tettek a hulladéklerakókba kerülő hulladék mennyiségének csökkentésére, amelyet 
2012-ben napi 3 850 tonnára sikerült visszaszorítani a 2009-es napi 7 200 tonnás értékhez 
képest. Hozzátette, hogy a szám szerint 551 helyi önkormányzat hatalmas erőfeszítést tett az 
ügy érdekében. Elmondása szerint több szerves hulladékkezelési eljárást alkalmazó telep 
létrehozására is történtek fejlesztések, és ezekről a Bizottságot is értesítették.

A tagok Romano miniszter úr jelenlétében vitát folytattak Nápoly polgármesterével, Luigi de 
Magistrissal, aki részletesen bemutatta a város hulladékkezelési tervét, és vázolta a terv 
megvalósítása során eddig tapasztalt nehézségeket és az elért eredményeket. 
Megválasztásakor másfél milliárd eurós adósságot örökölt az előző városvezetéstől. Hivatalba 
kerülése után azonnal megkezdte a korábban kiszervezett városi köztisztasági politika állami 
hatáskörbe való visszavételét. Meglátása szerint a maffia volt az ágazat egyetlen 
magánbefektetője, és egyértelműen bebizonyosodott, hogy nem a privatizáció a megoldás a 
hulladékkezelés problémájára.

Tájékoztatta a küldöttség tagjait, hogy átmeneti lerakókat hozott létre a város területén, 
amelyek a hulladékot a kritikus időszakokra befogadják. Elmondta, ellenzi, hogy 
hulladékégetők és új hulladéklerakók létesüljenek az önkormányzat területén, és minden 
erejével azon van, hogy megvalósuljon a szelektíven gyűjtött hulladék háztól házig történő 
szállítása és újrahasznosítása. Ez az opció jelenleg a lakosság egyharmada számára elérhető, 
kiterjesztését azonban lassítja a forráshiány. A helyi lakosság általában véve együttműködik a 
projekt megvalósításában, ugyanakkor további erőfeszítésre van szükség, hogy mindenkivel 

                                               
1 A küldöttség tagjaival ismertettek egy, a tartományi kormányzat képviseletében dr. R. Santacroce által aláírt, 
17 oldalas dokumentumot (lásd a mellékletben). A dokumentum tartalmazza a bizottság által a tartománynak 
továbbított petíciók tételes felsorolását és a hozzájuk fűzött megjegyzéseket (csak olasz nyelven elérhető).
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megértessék annak valódi fontosságát. Januárra a lakosság több mint fele részesülhet a fenti 
hulladékkezelési politika előnyeiben. Átmeneti jelleggel két holland város veszi át, és végzi el 
a száraz hulladék feldolgozását, amelynek kezelésére Nápolyban már nincs mód. 
Meghatározott hulladékfajtákat befogadó mobil hulladékgyűjtő szigetek is létesültek, amelyek 
lehetővé teszik a lakosságnak, hogy biztonságos módon adják le a hulladéküveget, festékeket, 
vakolóanyagokat stb. Jelenleg 40 000 tonna szerves hulladékot kezelnek, és folyamatban van 
a válogató és újrahasznosító üzemek fejlesztése.

Nápoly együttműködik a régióval a hulladékszállítási forgalom javítása érdekében, és 
létrehozott egy tanácsadó szervként működő hulladékfigyelő központot. Az iskolákban 
tájékoztató kampányokat tartanak. Valamennyi törekvés célja a város által termelt hulladék, 
különösen a műanyag és kartonhulladék mennyiségének a csökkentése, amelynek érdekében a 
lakótelepi és társasházi közösségeket is ösztönzik a hulladék önálló komposztálására. 
Haladéktalanul szükséges azonban azoknak az eszközöknek, például komposztáló üzemeknek 
a létrehozása, amelyek révén kialakítható és fenntartható a hatékony hulladékciklus.

A találkozó zárásaként Romano miniszter úr a bezárt hulladéklerakók kapcsán végzett 
utólagos területrendezési munkáról beszélt, amelynek értékelését jelenleg végzik. A 
polgármesterrel egyetértésben ő is az állami szerepvállalás fontosságát hangsúlyozta a 
hulladékkezelés terén, mivel a privatizáció kudarcnak bizonyult, sőt jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy a probléma mostanra ilyen égetővé vált. A polgármester osztotta a 
miniszter véleményét, miszerint a hulladékra erőforrásként kell tekinteni, és az égetés az 
utolsó lehetőség, amely szóba jöhet. Hangsúlyozta az uniós támogatások rendelkezésre 
bocsátásának fontosságát annak érdekében, hogy komposztáló üzemeket hozzanak létre, és a 
nem kevésbé jelentős cél érdekében, hogy Nápolyt alaposan „kitakaríthassák” egy 
fenntartható köztisztasági rendszer kiépítése révén. Hozzátette, hogy az illegális 
hulladéklerakás elleni küzdelemhez megfigyelési és felügyeleti tevékenységre is szükség van. 
Járványtani tanulmányokat is kezdtek a közegészségügyi helyzet felmérésére, valamint a 
közegészségügyi helyzet és a hulladéktermelődési minták közötti összefüggések és eltérések 
feltérképezésére. 

Mindketten szorosabb együttműködést sürgettek, és az Európai Unió részéről megértést 
kértek.

Összefoglaló megállapítások

A küldöttség tagjai több kilónyi, a petíciók benyújtóitól és az olasz hatóságoktól kapott irattal 
tértek haza, amelyekbe a bizottság tagjai és az Európai Bizottság képviselői szabadon 
betekinthetnek. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a látogatás fontosságát azoknak az embereknek a 
szempontjából, akik nem sajnálták az időt és fáradságot, hogy találkozzanak a küldöttség 
tagjaival, illetve fogadják őket, valamint az olasz kísérő tagok munkáját dicsérni, akik aktív 
szerepet vállalatok a munkában. Ők valamennyien azt várják „Európától”, hogy tegyen 
valamit, és nyújtson azonnali segítséget a különösen Nápolyban és Campaniában 
megfigyelhető változásokhoz, amelyek egy megvalósítható és az illetékes állami hatóságok 
által felelősen kivitelezett hulladékpolitika létrejöttét célozzák. 
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A laziói helyzet továbbra is válságos, és a küldöttség tagjai úgy látják, a nemzeti kormány 
nemcsak hogy tisztában van a fennálló katasztrofális helyzettel, hanem szeretne minden tőle 
telhetőt megtenni az ellen, hogy Róma Olaszország szeméttelepévé váljon. A jelenlegi 
környezetvédelmi miniszter pozitívan és konstruktívan áll a problémához, ezért 
minisztériuma, amelynek a hulladékkezelés terén rendkívül nyomasztó örökséggel kell 
szembenéznie, megérdemli az Európai Bizottság és az Európai Parlament támogatását. A 
miniszter észrevételei és a helyzettel kapcsolatos elemzése a delegáció tagjai szerint szilárd 
meggyőződésen alapulnak, és őszinte vágyat tükröznek a fontos strukturális reformok 
mihamarabbi megvalósítására.

A küldöttség tagjai számára az is világos, hogy a laziói különleges biztos számára kijelölt 
feladatkör nem képes érdemben kezelni a lakosságot érintő valódi problémákat, tekintve a 
hosszú ideje folyó rossz hulladékgazdálkodási gyakorlat rendkívül mélyreható 
következményeit. Mi több, a meghozott szükségintézkedések egyértelműen csak rontanak a 
helyzeten, és sok esetben súlyosan megszegik a hulladékkal kapcsolatos uniós jogszabályokat. 
Szégyenletes a tartományi és regionális hatóságok közötti nyílt széthúzás, amelyet meg kell 
szüntetni, míg a választópolgároknak meg kell bélyegezniük az úgynevezett „felelős” 
hatóságok felelőtlen viselkedését.

A társadalmi konzultáció szintje Lazio tartományban továbbra is rendkívül alacsony, 
Campaniában azonban egyértelmű javulás figyelhető meg. A küldöttség tagjai élénk képet 
kaphattak arról, hogy a laziói helyi lakosság teljesen mellőzöttnek érzi magát a politikai 
vezetés részéről, akik oly hosszú időn keresztül tudomást sem vettek róluk, és semmit sem 
tettek annak a teljesen elhibázott hulladékpolitikának a következményei ellen, amely a 
hulladékpolitikát gyakorlatilag a hulladéklerakók politikájává egyszerűsíti, valahányszor erre 
kényelmes megoldást nyújtó helyszínt talál, függetlenül ennek társadalmi és 
környezetvédelmi következményeitől, s ami még ennél is rosszabb, a hulladékkezelést 
egyetlen arra készségesen jelentkező „magánvállalkozó” kezében összpontosítja. A delegáció 
tagjai többek között a fenti indokok miatt ellenzik új hulladéklerakók létesítését Rianóban, 
Pian dell'Olmóban és Monti dell'Ortaccióban. A nemzeti és regionális hatóságoknak is fel kell 
lépniük a malagrottai telep biztonságosságának és a jogszabályoknak való megfelelőségének 
biztosítása érdekében, így megakadályozva, hogy még több kárt okozzon a térségben.

Habár a küldöttség által meglátogatott A:A:A mechanikai-biológiai feldolgozó üzem 
elhelyezkedése kétségkívül rossz, véleményük szerint az illetékes környezetvédelmi 
hatóságnak kell haladéktalanul és kétségeket kizáróan megállapítania, mi az eredete a 
rendkívül kellemetlen bűznek, amely a helyi lakosság és vállalatok számára mostanra 
elviselhetetlen helyzetet eredményezett.

A küldöttség osztja Nápoly polgármesterének és Campania tartományi környezetvédelmi 
miniszterének azon meggyőződését, hogy a privatizáció is elősegítette a hulladékkezelés 
lefelé ívelő pályára kerülését, annak a helyi lakosságra gyakorolt katasztrofális 
következményeivel együtt, és egyedüli haszonélvezői csupán a maffia szervezetébe tömörülő 
szervezett bűnözői csoportok voltak. Ugyanakkor az állami szervezetek feddhetetlenségén 
sem eshet csorba, tevékenységüket az átláthatóság jegyében kell végezniük, tartózkodniuk 
kell a nepotizmustól, és helyette a szakmai képességeket és a helyes irányítási gyakorlatot kell 
előnyben részesíteniük. Az állami szervektől származó jelentéseket, különösen, ha az Unió 
újraindítja a szükséges nagyságú támogatások folyósítását, szigorúan ellenőrizni kell, és 
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független vizsgálatnak kell alávetni, azonban a forrásokat idejében rendelkezésre kell 
bocsátani, hogy meg lehessen találni a megfelelő, egyelőre csak a hulladékkezelési tervekben 
szereplő megoldásokat a helyzet orvoslására.

Ajánlások

1. A Petíciós Bizottság – tekintettel a petíciók benyújtóinak a háztartási és ipari hulladék 
Lazióban és Campaniában történő kezelése kapcsán tapasztalt súlyos hiányosságokkal 
kapcsolatos panaszaira – úgy véli, hogy a jelen jelentésben említett uniós irányelvek 
megfelelő alkalmazásának biztosításával a politikai hatóságoktól valamennyi szinten 
nagyobb erőfeszítést kíván. A bizottság figyelembe veszi az Európai Bíróságnak az 
Európai Bizottság által Olaszország ellen indított kötelezettségi eljárás eredményeként 
hozott vonatkozó ítéletét. A közegészség és a környezet védelmének és minőségének 
javítása érdekében a bizottság javasolja az olasz hatóságoknak, hogy tulajdonítsanak 
nagyobb fontosságot ennek az ágazatnak valamennyi szinten, és kezdjenek konstruktív 
párbeszédet a petíciók benyújtóival és a civil társadalommal egy fenntarthatóbb és a 
lakosság által is támogatott hulladékkezelési terv kialakítása érdekében, amely a 
mostanáig követett, meglehetősen ellentmondásos gyakorlatot váltaná fel.

2. A bizottság felhívja az Európai Bizottságot, hogy bocsássa rendelkezésre a nápolyi 
önkormányzati hatóságoknak – amelyek tanúbizonyságot tettek egy állami 
feladatkörben létrejövő, megalapozott városi hulladékkezelési politika megvalósítása 
melletti teljes elkötelezettségükről – az erőfeszítéseik támogatásához szükséges 
forrásokat, és ezzel igazolja, hogy az Európai Unió, ahol lehetséges, képes a helyi 
lakosság életkörülményeinek javításában segítséget nyújtani az egészség- és 
környezetvédelem, valamint a városi köztisztaság tekintetében. A források hatékony 
felhasználása érdekében, és a múltbéli gyakorlatokat sem szem elől tévesztve, a 
bizottság a felmerülő kiadások rendszeres vizsgálatát, valamint ezt követően az éves 
vizsgálatok átlátható, és az interneten keresztül a nyilvánosság számára is 
hozzáférhető nyilvántartásban való közzétételét szorgalmazza a Bizottságnál és a 
nápolyi hatóságoknál.

3. Értékeli, hogy a campaniai regionális hatóságok végre egy egységesebb és célszerűbb 
regionális hulladékkezelési stratégiát dolgoztak ki, amelyet tartományi és 
önkormányzati szinten is megfelelően és hatékonyan össze kell hangolni, biztosítva az 
ágazat állami kézben tartására irányuló törekvések sikerét. A bizottság ezenkívül 
hangsúlyozza a régió környezetvédelmi minisztere által számukra 2011-ben vázolt 
hulladékkezelési tervek megfelelő végrehajtásának fontosságát, amelyek a 
hulladékkezelésről szóló uniós irányelv szerinti hulladékhierarchia megfelelő 
alkalmazására irányuló átfogóbb lépéseket is felölelnek. A bizottság üdvözli a nápolyi 
önkormányzat eddigi erőfeszítéseit, valamint a regionális hatóságok elkötelezettségét a 
nyilvánosság fokozottabb bevonására a hulladékkezelés felügyeletébe és 
ellenőrzésébe, és javasolja, hogy ezt a megközelítést valamennyi kormányzati szinten 
alkalmazzák a régióban.

4. A bizottság a katonaság kivonását javasolja a hulladékpolitika valamennyi területéről, 
különösen a hulladéklerakó telepek és egyéb hulladékártalmatlanító létesítmények 
biztosítási feladatainak ellátásából, és a „szükségállapot” azonnali megszüntetését 
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támogatja Campaniában és Lazióban, mivel az a hatékony hulladékkezelésre csak
hátrányosan hatott. A bizottság elismeri a nemzeti hatóságok feladat- és hatáskörök 
kiosztásának következetesebbé és átláthatóbbá tételére irányuló erőfeszítéseit a 
hulladékkezelés terén, és javasolja ezek támogatását. Emlékezteti a hatóságokat, hogy 
a nápolyi önkormányzat mellett Campania tartomány is változatlanul súlyos 
hulladékkezelési problémákkal küzd, különösen Caserta területén. Alapos vizsgálatot 
kér a petíciók benyújtói által említett, tavaly nyáron az ecobail-csomagoknál 
keletkezett, és valószínűleg súlyos légköri szennyezéssel járó mérgező tüzek okának, 
valamint közegészségügyi és környezeti hatásainak megállapítására.

5. A vészhelyzeti jogalkotás eszközének felhasználása révén a különleges biztosra 
ruházott hatáskörök azonnali visszavonását sürgeti, mivel ezek egyértelműen 
alkalmatlan eszköznek bizonyultak a hatékony hulladékkezelés megvalósításához, 
különösen korlátozott hatályuk és rövid távú irányultságuk miatt, amely miatt nem 
képesek a valóban lényeges problémákat kezelni, mivel ezek szélesebb körű, 
szerkezeti jellegű, és közép- vagy hosszú távon megoldható gondok. A bizottság 
emlékezteti az olasz kormányt a megválasztásával ráruházott felelősségre, és felkéri a 
környezetvédelmi minisztert, hogy a bevett gyakorlattal szembefordulva tegyen 
határozott lépést annak érdekében, hogy az egyes politikai hatóságok feladatkörét 
egyszer és mindenkorra világosan kijelöljék.

6. A bizottság mélységes tiltakozásának ad hangot a Lazio tartományban gyakorolt 
hulladékkezelési politika kapcsán, különösen amiért túlságosan gyakran alkalmazzák a 
hulladéklerakókat úgymond „megoldásként” a megnövekedett mennyiségű háztartási 
és ipari hulladék elhelyezésére. A bizottság emellett úgy látja, hogy az említett politika 
és a monopolisztikusan üzemeltetett hulladéklerakók súlyosan kihatnak a helyi 
lakosság egészségére és életminőségére. A bizottság mély aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy a tartományi és regionális hatóságok láthatóan képtelenek átláthatóbb és 
összehangoltabb módon együttműködni az önkormányzatokkal annak érdekében, hogy 
egy működő, a civil társadalmat is bevonó, a keletkező hulladék mennyiségének 
visszaszorítására, a hulladék válogatására és többek között komposztáló és 
biomechanikai hulladékkezelési eljárások útján történő újrahasznosítására épülő 
hulladékkezelési stratégia jöjjön létre, a hulladék hulladéklerakók vagy égetés útján 
történő ártalmatlanításával szemben, amelyekhez csak végső esetben szabadna 
folyamodni.

7. A bizottság ugyanakkor üdvözli a hulladékkezelés ügyében 2012. augusztus 4-én 
létrejött „római paktumot”, azonban ennek hatékony alkalmazására szólít fel. Továbbá 
hangsúlyozza a konkrét intézkedések és felelősségi körök pontos meghatározásának 
szükségességét a kijelölt célkitűzések hatékony megvalósítása érdekében (ld. az 5. 
pontot).

8. Határozottan javasolja a hulladékkezelő létesítmények és hulladékártalmatlanítási 
módok sokkal nagyobb körültekintéssel, a vonatkozó uniós irányelvekkel összhangban 
történő megválasztását, és megjegyzi, hogy a Villa Spadában található mechanikai-
biológiai feldolgozóüzemnek kétségtelenül rossz az elhelyezkedése, és mivel lakott 
terület közelében található, helyénvaló lenne onnan elköltöztetni. 
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9. Hangsúlyozza, hogy a Róma IV. kerületének önkormányzata és a római városi tanács 
több hivatalos dokumentumot is elfogadott, amelyek a Via Salaria-i üzem közelében 
található vállalkozások dolgozóinak és az ott lakók ezreinek okozott jelentős 
kellemetlenségeket támasztják alá.

10. Felhívja a figyelmet az A.M.A. 2013–2015-ös ipari tervének integrálására, amely 
lehetővé teszi az üzem áthelyezésére irányuló eljárás megindítását.

11. A bizottság azon a véleményen van, hogy a hulladékot csak kivételes esetben, és csak 
rövid időre javasolt harmadik országba exportálni, amíg nem találnak a jelen 
jelentésben említettekhez hasonló, egységesebb és fenntarthatóbb szerkezeti jellegű 
megoldásokat.

12. A bizottság határozottan tiltakozik Monti dell'Ortaccio és Pian dell'Olmo 
hulladéklerakó telepként való kijelölése ellen, tekintve a telepek más, meglévő 
hulladékkezelő létesítményekével összeadódó hatását, és lakott területekhez és 
vízfolyásokhoz való közelségét. A vonatkozó uniós irányelvekre épülő, egyértelműbb 
kritériumok meghatározását javasolja a hulladéklerakók helyszínének kijelöléséhez, 
amennyiben erre az átfogó hulladékkezelési stratégia keretében van szükség, és az 
engedélyek kiadását szigorúbb ellenőrzéshez és felügyelethez kötné.

13. Üdvözli a hulladékkezeléssel összefüggő bűnözői tevékenységet vizsgáló kétkamarás 
bizottság létrejöttét, és tagjait arra bíztatja, hogy továbbra is aktívan és konstruktívan 
vegyenek részt a hulladékkezelés kapcsán felmerülő korrupció, bűnözés, valamint a 
hulladék megfelelően szervezett ártalmatlanítását fenyegető veszélyek felderítésében.


