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Įvadas

Šį Peticijų komiteto sprendimą apsilankyti Italijoje siekiant toliau tirti klausimus, susijusius su 
atliekų tvarkymu, pirmiausia paskatino tebesitęsiantys peticijų pateikėjų iš Lacijaus ir 
Kampanijos sričių nuogąstavimai, nors komiteto nariai žino, kad kitiems Italijos regionams 
taip pat kenkia politinių valdžios institucijų nesugebėjimas vykdyti su atliekų tvarkymu ir 
sąvartynų įrenginių naudojimu susijusių teisinių įsipareigojimų. Komitetas Kampanijoje yra 
lankęsis 2010 m. balandžio mėn. ir apie šį vizitą pateikė išsamią ataskaitą1. Vėliau Briuselyje 
buvo surengta ne viena diskusija, jose dalyvavo Kampanijos srities valdžios institucijos ir 
peticijų pateikėjai. Po to Europos Parlamentas priėmė specialią rezoliuciją dėl vizito į 
Kampaniją ir parengė pranešimą savo iniciatyva dėl atliekų tvarkymo ES2.

Likus savaitei iki minėto vizito, Europos Komisija nusprendė Italijos bylą vėl perduoti 
nagrinėti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, siekiant, jog šaliai būtų skirtos baudos už 
tai, kad Italijos valdžios institucijos neįgyvendino ankstesnio 2007 m. balandžio mėn. 
Teisingumo Teismo sprendimo, susijusio su Direktyvos 99/31/EB dėl atliekų sąvartynų 
nesilaikymu. Komisija nustatė maždaug 255 sąvartynus, kuriuos vis dar reikia išvalyti, o 16-
oje iš jų laikomos pavojingos atliekos. Be to, Komisija taip pat atkreipė dėmesį, kad nebuvo 
sukurta veiksminga stebėsena siekiant, jog ir toliau nebūtų atidaromi neteisėti sąvartynai.

Daugeliui Italijos piliečių akivaizdu, kad jau ne vieną dešimtmetį Italijoje gajus šiai šaliai 
būdingas nesugebėjimas įveikti su atliekų tvarkymu susijusių problemų. Šis nesugebėjimas 
itin neigiamai paveikė gyventojų, gyvenančių netoli didžiųjų atliekų įrenginių, sveikatą ir 
buvo žalingas gamtinei aplinkai, ypač gruntiniams vandenims, kurie teršiami nuodingosiomis 
medžiagomis.

Taip pat akivaizdu, kad pačioje Italijos politinėje sistemoje yra svarbių struktūrinių trūkumų, 
dėl kurių iš dalies galima būtų paaiškinti bendrą atliekų tvarkymo neveiksmingumą ir 
sprendimų, susijusių su veiksmingu atliekų politikos įgyvendinimu (kai tokios politikos 
esama), priėmimo nuoseklumo trūkumą. Šios delegacijos nariai patvirtino, jog akivaizdu, kad 
nėra aišku, kurios politinės struktūros srities ir provincijos lygmenimis yra atsakingos už 
sprendimus, pvz., dėl sąvartynų įrenginių įrengimo.

Nuolatinis neveiksnumas savo ruožtu paskatino skubos tvarka priimti teisės aktus (kai padėtis 
tapo dar labiau nevaldoma) ir buvusius prefektus paskirti specialiaisiais pareigūnais, kuriems 
buvo pavesta neįgyvendinama užduotis – rasti problemų sprendimą, tačiau jų sprendimai, kaip 
dabar aiškėja, yra nepagrįsti, atsižvelgiant į daugelį ES teisės nuostatų.

Tokie sprendimai, kurių tokiomis aplinkybėmis, tinkamai neapsvarsčius arba 
nepasikonsultavus, vietos bendruomenė verčiama laikytis, jau smarkiai pablogino padėtį. 
Šiomis aplinkybėmis tik labai džiugu, jog dabartinė nacionalinė vyriausybė yra pasiryžusi 
pertvarkyti politines struktūras, kad būtų įveikta ši svarbi ir iki šiol sunkiai sprendžiama 
problema.

                                               
1 Darbo dokumentas dėl faktų nustatymo misijos Kampanijoje 2010 m. balandžio 28–30 d., DT/833560.
2 2011 m. sausio mėn. rezoliucija dėl atliekų krizės Kampanijoje, RC/855622, ir 2011 m. spalio mėn. pranešėjo 
C. Iturgaizo pranešimas dėl Atliekų tvarkymo direktyvos taikymo.
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Bėgant metams, struktūriniai trūkumai ir prastas nenuoseklus valdymas padėjo organizuotoms 
nusikalstamoms grupėms kėsintis į galimai pelningą atliekų tvarkymo sritį. Iš tiesų daugelis 
kaltina mafiją prisidėjus prie atliekų problemos padidinimo, kai ji siekė labiau pasipelnyti iš 
katastrofiškų šios krizės padarinių vietos bendruomenei, dėl kurių susidarydavo padėtis, kai 
savivaldybės buvo šantažuojamos arba patyrė turto prievartavimą. Italijos parlamentas būtent 
tam ir įkūrė specialųjį komitetą, kad tai būtų kruopščiau ištirta; iki šiol komitetas paskelbė 
keletą ataskaitų.1

Kita problema, kurią reikia veiksmingai spręsti, susijusi su finansinių išteklių, skirtų 
atliekoms tvarkyti, skyrimu. Tai itin svarbu siekiant sukurti veiksmingą ir veikiantį atliekų 
tvarkymo ciklą, kuris yra būtina atliekų mažinimo sąlyga. Italija turi užtikrinti atliekų 
prevenciją ir gerokai sumažinti jų kiekį, pasirūpinti, kad gautos atliekos būtų tinkamai 
rūšiuojamos, o surūšiuotos – būtų tinkamai perdirbtos, panaudotos arba pašalintos aplinkai 
tinkamiausiu būdu, sąvartynai ir deginimo įrenginiai būtų naudojami tik blogiausiu atveju.2

Daugelį metų Italijos valdžios institucijos nepakankamai investavo į atliekų tvarkymą ir labai 
dažnai buvo labiau suinteresuotos kuo pigesniais trumpalaikiais sprendimais nei tvarios 
atliekų politikos užtikrinimu ir tinkamai prižiūrimų bei administruojamų deramų investicijų 
teikimo užtikrinimu. Tai taip pat buvo viena iš esminių sąvartynų, kurių daugelis neteisėti, 
daugėjimo ir bet kokių alternatyvių atliekų šalinimo galimybių trūkumo priežasčių.

Šiuo metu visiškai aišku, kad vadinamosios pigios galimybės buvo didelių bendruomenės 
vidutinės ir ilgalaikės trukmės išlaidų, įskaitant su sveikatos problemomis susijusias išlaidas, 
priežastis. ES struktūriniai fondai galėjo ir turėjo būti veiksmingiau naudojami šiam tikslui, o 
nacionalinės, srities ir provincijos valdžios institucijos turėjo geriau tvarkyti buitines ir 
pramonines atliekas ir teikti tam didesnę svarbą. Kad ir kaip ten būtų, dėl netinkamo atliekų 
tvarkymo padarinių patyrus tokios didelės žalos, gana malonu pažymėti, kad įvyko politinių 
pokyčių ir didieji miestai, pavyzdžiui, Neapolis, pagaliau pradeda kurti deramus atliekų 
tvarkymo planus. Tam jie turėtų turėti galimybę naudotis reikiamu finansavimu, įskaitant ES 
finansavimą, kuris suteiktų galimybę iki galo įgyvendinti tokius planus ir projektus.

Tiek per praėjusį, tiek per šį vizitą delegacijos nariai puikiai žinojo apie vietos bendruomenių 
pilietinės visuomenės, savanorių asociacijų, kurios atsirado dėl atliekų krizės ir jų pagrįstų 
nuogąstavimų, ir politinių valdžios institucijų bendravimo stygių. Be abejonės, dėl to, kad 
pernelyg dažnai trūko nuolatinio ir konstruktyvaus dialogo ir buvo rodoma menka abipusė 
pagarba, įgyvendinti dar prieštaringesni veiksmai, kurie pakenkė visuomenės pasitikėjimui 
išrinktų politikų gebėjimu spręsti svarbias problemas, apie kurias Europos Parlamentui 
praneša tiek daug peticijų pateikėjų. Jei tik atsakingos valdžios institucijos tai suvoktų, beveik 
visi peticijų pateikėjai galėtų iš esmės prisidėti sprendžiant problemą.

Vizitas

Vizito tikslas buvo tęsti diskusijas su visomis suinteresuotosiomis šalimis, kad būtų parengtos 

                                               
1 Commissione parlementare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
2 Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų – Atliekų tvarkymo direktyva. Direktyvoje nustatyta ES atliekų tvarkymo 
teisinė sistema, kurią valstybės narės įsipareigojusios įgyvendinti. Ja siekiama apsaugoti aplinką ir žmonių 
sveikatą apsaugant nuo žalingo atliekų susidarymo ir atliekų tvarkymo poveikio.
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rekomendacijos, kurios praverstų atsakant į peticijų pateikėjų keliamus klausimus. Per tris 
dienas delegacijos nariai surengė susitikimus Romoje su aplinkos ministru Corrado Clini ir 
vyresniaisiais ministerijos pareigūnais, specialiuoju pareigūnu, atsakingu už atliekų tvarkymą 
Romos provincijoje, Goffredo Sottile, sričių, provincijų ir savivaldybių atstovais, atsakingais 
už problemas, susijusias su atliekomis, taip pat su Deputatų Rūmų pirmininku Gaetano 
Pecorrella ir Italijos parlamento dvejų rūmų komiteto, atsakingo už mafijos ir jos sąryšio su 
atliekų tvarkymo problemomis, nariais; Neapolyje vyko susitikimai su Kampanijos srities 
aplinkos ministru Giovanni Romano, Neapolio meru Luigi di Magistriu ir su Neapolio 
provincijos valdžios atstovais. Delegacijos nariai apsilankė keliose Lacijaus vietovėse ir 
tiesiogine to žodžio prasme susitiko su šimtais peticijų pateikėjų bei vietos bendruomenėmis 
tiek Lacijuje, tiek Neapolyje.

Roma
Atvykus į Romą ir pradžioje surengus pradinius pokalbius su keletu peticijų pateikėjų, pirmoji 
diena buvo skirta apsilankymui esamuose sąvartynuose ir atliekų įrenginių vietose 
Malagrotoje, taip pat Lacijaus srities Monti del'Ortačo ir Riano vietovėse, kur ateityje gali 
būti įrengti sąvartynai, kuriems smarkiai priešinasi peticijų pateikėjai. 

Malagrotos sąvartynas – vienas iš didžiausių sąvartynų Europoje, jis turėtų būti uždarytas. 
Šiuo metu uždaryti jį numatyta 2013 m. balandžio mėn., nors skaičiuojama, kad teritorijai 
išvalyti prireiks iki penkerių metų. Į sąvartyną buvo pilamos neapdorotos atliekos, įskaitant 
ligoninių atliekas; apie jį anksčiau diskutuota dviejose išsamiose komitete surengtose 
diskusijose ir jis yra Europos Komisijos pradėtos pažeidimo nagrinėjimo procedūros dėl 
Atliekų direktyvos 6a straipsnio pažeidimo priežastis. Peticijos pateikėjai kovoja su labai 
prasta teritorijos priežiūra, nuolatine oro tarša dulkių dalelėmis ir besisklaidančiomis 
šiukšlėmis, nemaloniais kvapais ir požeminių vandenų tarša. Tai daugeliu atvejų apima viską, 
kas neveikia, kaip turėtų veikti pagal tinkamai taikomą atliekų tvarkymo sistemą. 
Gyvenamosioms vietovėms, esančioms netoli šios teritorijos, buvo padaryta didelė žala, 
reiškiama konkrečių nuogąstavimų dėl poveikio aplinkinių gyventojų sveikatai, tai patvirtino 
epidemiologiniai nepriklausomų ekspertų atlikti tyrimai. Peticijos pateikėjai pasakojo apie 
tūkstančius kirų, gyvenančių sąvartyne ir skleidžiančių nešvarą bei ligas visoje teritorijoje, 
plėšančių šiukšlių maišus ir taip stiprinančių vietos bendruomenės neviltį, kad valdžios 
institucijos juos apleido.

Delegacijai savininkas Manlio Cerroni ir įmonės darbuotojai surengė trumpą ekskursiją po 
teritorijoje esančius įrenginius. Nors delegacijos nariai stebėjo atliekų atvežimą ir pirminį jų 
apdorojimą, pačiame sąvartyne ar arti jo jie nebuvo. Atliekos nebuvo rūšiuojamos, tačiau iš 
toliau nebuvo įmanoma matyti tikslios jų rūšies.1

Valle Galleria vietovėje delegacija dalyvavo dideliame viešame susitikime, kuriame dalyvavo 
Romos rajono XV apygardos vietos valdžios institucijos. Daugiau kaip trys šimtai žmonių 
susirinko savivaldybės pastatuose pareikšti delegacijos nariams savo nuogąstavimų, kai kurie 
žmonės pateikė tikslios informacijos apie pražūtingos padėties, susijusios su sąvartynų 
problemomis vietovėje ir nuolat išliekančiu pavojumi jų sveikatai, poveikį. Delegacijos 
nariams papasakota, kaip vietovė, kuri anksčiau žavėjo savo miškais, laukais ir slėniais, buvo 
nuniokota ir užteršta sąvartynais, jos dirvožemis ir vanduo užteršti, natūralūs šaltiniai 

                                               
1 Sąvartyno savininkai pateikė dokumentus su išsamia informacija, su kuria gali susipažinti nariai.
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sugadinti, o pelenai iš deginimo įrenginių dažnai nukloja žemę, kaip žmonių gyvenimams 
įtaką darantys sprendimai priimami visiškai neatsižvelgiant į jų gerovę.

Žmonės itin pabrėžė atliekų tvarkymo ir perdirbimo įrenginių trūkumą; visos atliekos ten arba 
laidojamos, arba deginamos. Jie vieningai priešinosi naujų sąvartynų atidarymui šioje 
teritorijoje, pvz., siūlomam Monti del'Ortačo ir Pian dell'Olmo sąvartynui; vėliau apsilankius 
šioje vietoje buvo nesunku suprasti, kodėl ji laikoma tokia netinkama. Veikla ten jau pradėta, 
tačiau ji visiškai neteisėta, todėl buvo paprašyta teismų įsikišti ir sustabdyti procesą. Keletas 
žmonių nurodė, kad nebenaudojamų karjerų teritorijoje esančiuose neteisėtuose sąvartynuose 
laidojamos nuodingosios medžiagos. Šiuo klausimu virė aistros. Ši vietovė anksčiau buvo 
migruojančių paukščių prieglobstis, tačiau dabar jų ten nebėra, o žemės ūkį sužlugdė užterštas 
dirvožemis.

Visi atsistoję tylos minute pagerbė Marią Grazią Canutti, kuri buvo pirmosios peticijos 
Europos Parlamentui (Nr. 273-10) dėl atliekų tvarkymo problemų Malagrotoje iniciatorė; 
moteris mirė prieš atvykstant delegacijai.

Delegacijos nariai apsilankė Monti del'Ortačo, Riano ir Pian del'Olmo (Nr. 1172-12 ir 
Nr. 771-12) vietovėse ir išreiškė savo nepritarimą dėl sąvartynui skirtų vietų pasirinkimo, nes 
nebuvo atliktas joks tikslinis poveikio aplinkai vertinimas ir nebuvo atsižvelgta į bendrą naujų 
pasiūlymų dėl pernelyg intensyviai naudojamos teritorijos poveikį. Vietos bendruomenės 
pareiškė savo nepritarimą, bet, regis, į jį nebuvo atsižvelgta pritaikant vadinamąsias 
neatidėliotinas priemones.

Kai delegacija apsilankė Via Salaria apylinkėse veikiančioje mechaninio biologinio miesto 
atliekų valymo įmonėje A.M.A, kuri šiuo metu dirba 312 dienų per metus ir kurioje per dieną 
išvaloma 700 tonų, atėjo vakaras (Nr. 1203-12). Valdytojai delegacijai ir drauge 
dalyvavusiems peticijų pateikėjams pateikė išsamią informaciją ir aprodė įvairius ir, regis, 
tinkamai veikiančius įmonės įrenginius. (Peticijos pateikėjų nuomone, apsilankymo 
aplinkybės neatitiko tikrosios padėties, kadangi nemalonūs kvapai, dėl kurių jie skundėsi, 
nebuvo taip stipriai juntami šaltą ir drėgną vakarą.)

Įmonės vadovybė nurodė, kad vietos gyventojams kontaktinei grupei pateikus skundų buvo 
atnaujinti ir pagerinti biologiniai filtrai, siekiant apriboti sklindančius kenksmingus kvapus. 
Delegacijos nariams buvo pranešta, kad nepriklausoma vertinimo grupė iš Mario Negri 
instituto, kuris, regis, turi labai gerą reputaciją, reguliariai tikrina šią vietą.

Įmonės vadovai teigė ketinantys priimti papildomą tikrinimo grupę, kurią nurodytų vietos 
gyventojai, tačiau pastarieji iki šiol nepateikė pasiūlymo. Jie taip pat sutiko, kad dėl daugelio 
objektyvių priežasčių – nedidelio įrenginių atstumo iki vietos gyvenamųjų vietovių, mokyklų 
ir klinikų, taip pat biurų pastatų – įmonė yra visiškai netinkamoje vietoje. Regiono valdžios 
sprendimu įmonės planas buvo parengtas prieš 15 metų, tačiau ji pradėjo veikti tik prieš 
dvejus metus, taigi, pasak vadovybės, šiandieninė jos užduotis – kuo geriau susidoroti su 
esama padėtimi. Oficialiai prašyta įmonę perkelti į kitą vietą, tačiau atsakymas negautas.

Įmonės valdytojai pabrėžė, jog jie stengėsi padaryti viską, ką gali, kad apribotų neigiamą 
įmonės poveikį vietos gyventojams ir netoli jos dirbantiems asmenims. Taip pat kilo abejonių 
dėl peticijų pateikėjų keletą kartų minėtų stiprių bei aštrių kvapų, delegacijos nariai sužinojo 
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apie nuotekų vandens valymo įrenginius, veikiančius taip pat netoli tos vietos, tačiau nebuvo 
laiko to išsamiau ištirti. Įmonės mokslininkai nurodė, kad miesto atliekų cheminės 
sudedamosios dalys kasdien beveik nesiskiria, o jų savybės iš esmės vienodos, todėl taip pat 
liko neišsiaiškinta, kodėl tam tikromis dienomis kvapas gali būti toks stiprus. Be to, keturios 
iš penkių šia įmone besinaudojančių savivaldybių stengiasi rūšiuoti atliekas, šiuo metu 
surūšiuojama 26 proc. surinktų atliekų; iki 2012 m. pabaigos turėjo būti surūšiuojama 
30 proc., o iki 2013 m. pabaigos – 40 proc., kol dabartinio planavimo laikotarpio pabaigoje 
bus pasiekti 65 proc.

Delegacijos nariai atkreipė dėmesį į sudėtingą padėtį ir įmonės savininkų bei vadovų 
pastangas apriboti neigiamą mechaninio biologinio valymo (MBV) įmonės poveikį vietos 
gyventojams. Jie taip pat pažymėjo, kad, palyginti su deginimu ar sąvartynais, tai – palyginti 
ekologiškas atliekų šalinimo būdas; didžiausia problema – kad įmonė yra akivaizdžiai 
netinkamoje vietoje. Atkreiptas dėmesys į poreikį šioje vietovėje patikrinti kitus galimus 
kvapų šaltinius.

Vakare delegacijos nariai su organizacijos Legambiente atstovais keitėsi nuomonėmis apie 
įvairius vizito metu iškilusius su atliekų tvarkymu susijusius klausimus, į kuriuos jie norėjo 
atkreipti delegacijos dėmesį.

Kitą dieną Romoje Europos Parlamento informacijos biure, dalyvaujant peticijų pateikėjams, 
specialiajam pareigūnui Goffredo Sottile, atsakingam už atliekų tvarkymą Lacijaus ir Romos 
provincijose, surengti susitikimai su valdžios institucijomis, pradėta keistis nuomonėmis.

G. Sottile kalbėjo apie tai, kad tikimasi padidinti atsakomybę už atliekų tvarkymą regione, 
geriau parinkti vietas sąvartynams, atlikti poveikio vertinimus ir pagerinti atliekų rūšiavimą, 
kad būtų sumažintas atliekų kiekis, plačiau naudoti mechaninio biologinio atliekų valymo 
įmones. Susirūpinimą sukėlė jo ištarti žodžiai „jeigu Malagrotos sąvartynas būtų išplėstas“; 
nuo tada sąvartyno veikla esą būtų siejama tik su „apdorotomis“ atliekomis, taip jis pripažino, 
kad iki šiol į milžinišką teritoriją iš tikro buvo priimamos visos nerūšiuotos atliekos. G. Sottile 
taip pat pranešė, kad Monti del'Ortačo aštuoniolikai mėnesių taps „laikinuoju sąvartynu“, kol 
bus pasirinkta kita teritorija. Jis žinojo apie prieštaravimą tokiam sprendimui, tačiau, matyt, 
nežinojo, kad toks pasiūlymas pagal Europos teisę laikomas galimai neteisėtu.

Susitikime dalyvavę delegacijos nariai išreiškė didelius nuogąstavimus dėl tokio, regis, 
fatalistinio požiūrio į atliekų tvarkymą ir visiškai nepakankamo rūpinimosi esamų atliekų 
įrenginių priežiūra, taip pat dėl to, kodėl Manlio Cerroni priklausančiai COLARI bendrovei, 
kaip pasirodė, atitenka visos sąvartynų veiklos sutartys regione. G. Sottile atsakė, jog „tikisi“, 
kad į Monti del'Ortačo sąvartyną, kuris bus atidarytas sausio 1 d., nebepateks nerūšiuotų 
atliekų. Jo teigimu, neperdirbtos atliekos bus vežamos į užsienį arba kitą regioną. Kalbėtojas 
nesugebėjo atsakyti į visus klausimus. Jis viską apibendrino sakydamas, jog viską išanalizavęs 
mano, kad alternatyvos nėra: „Jūs sakote „ne“, o aš sakau „taip“, ir baigta.“.

Delegacijos nariams vis dėlto kilo klausimų dėl G. Sottile analizės, metodo ir pasirinktų 
kriterijų, kurių susitikime jis nesugebėjo apibūdinti, tačiau kuriais jis, regis, naudojosi 
priimdamas sprendimus.

Delegacijos nariams taip pat kilo klausimų, kokiu mastu buvo pripažinta Sevezo direktyva 
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(IPPC), jie aiškiai kritikavo tokius veiksmus, kurių imtasi nesilaikant Europos teisės. Buvo 
pateikti palyginimai su kitų regionų praktika, G. Sottile‘s buvo klausiama, kodėl Lacijuje 
visiškai nepasimokyta iš kitur įgytos patirties. Delegacijos nariai dar kartą pareiškė 
susirūpinimą dėl Monti del'Ortačo vietovės naudojimo ir paragino specialųjį pareigūną 
atkreipti dėmesį į tokio pasirinkimo padarinius, susijusius su pažeidimo nagrinėjimo 
procedūros išlaidomis.

Aplinkos ministerijos generalinis sekretorius kalbėjo apie atliekų tvarkymo padarinius 
Lacijuje ir sričių, provincijų bei savivaldybių lygmens valdžių atsakomybę įgyvendinant 
atliekų tvarkymo politiką. Taip pat jis kalbėjo apie poreikį keisti įsisenėjusį požiūrį į šį 
klausimą ir iš esmės pakeisti dabartinę praktiką, atsižvelgiant į tai, kad atliekos galėtų būti 
laikomos ištekliumi, o sąvartynai šiame procese atliktų tik ribotą funkciją. Generalinis 
sekretorius nurodė, kad yra patvirtinta regioninio atliekų tvarkymo programa ir, atsižvelgiant į 
geologinius, hidrologinius ir architektūrinius kriterijus, atliekami pirminiai tyrimai. Jis taip pat 
pabrėžė, kad šiuo metu pirmenybė teikiama atliekų rūšiavimui ir rūšiuotų atliekų rinkimui.

Vėliau delegacijos nariai ir peticijų pateikėjai susitiko su Italijos aplinkos ministru Corrado 
Clini, kuris, prieš atsakydamas į klausimus, padarė įžanginį pareiškimą. Ministras nurodė, kad 
tiesioginis dalyvavimas atliekų tvarkymo procese nėra centrinės vyriausybės vaidmuo, šia 
pareiga ji dalijasi su sritimis, provincijomis ir savivaldybėmis. Vis dėlto, kadangi esama 
atvejų, kai decentralizuotos institucijos nesugebėjo prisiimti atsakomybės už neretai 
sudėtingus priimtinus sprendimus, vyriausybė buvo priversta įsikišti, kad būtų taikoma 
nuoseklesnė atliekų tvarkymo politika. Rezultatų kol kas dar nematyti, nes praėjo dar per 
mažai laiko, kai vyriausybė pradėjo eiti savo pareigas, tačiau, pasak ministro, jau imtasi keleto 
priemonių, įskaitant pačios regioninės ir vietos valdžių restruktūrizavimą. Ministras paprašė, 
kad skirtingais valdžios institucijų lygmenimis būtų laikomasi „atsakingo solidarumo“. Jis 
pridūrė, kad valdžios institucijos negali viskam prieštarauti, o vėliau skųstis, kad nebeturi 
teisės rinktis. Neturint aiškių alternatyvų, imtasi nepaprastųjų priemonių, tačiau minimuose 
regionuose padėtis labai skiriasi: nors vieni regionai yra pakankamai savarankiški tvarkydami 
buitines atliekas, o kiti eksportuoja nerūšiuotas atliekas į Nyderlandus ar kur kitur. Tai nėra 
tinkama vidutinės trukmės ar ilgalaikė atliekų tvarkymo strategija. Vyriausybė pasiūlė 
iniciatyvas, kuriomis skatinama mažinti atliekų ir surinkti daugiau rūšiuotų atliekų. Ministro 
siūlymu, kai kurios Italijos sritys, kuriose neišnaudojami turimi pajėgumai, galėtų būti 
įpareigotos tvarkyti atliekas iš Lacijaus ar Kampanijos. 

Atsakydamas į klausimus apie COLARI bendrovę ir neabejotiną šios įmonės monopolį 
Lacijaus regione, ministras nurodė, kad tai – akivaizdus per ilgai galiojančios sistemos 
padarinys. Tai visada buvo pigiausias pasirinkimas ir atitiko politinių valdžios institucijų 
pasirinkimą tvarkant atliekas, kai pirmenybė buvo teikiama sąvartynams, o ne deramai ES 
direktyvose nustatytai atliekų tvarkymo politikai.

Ministras išdėstė savo užmojus, kad atliekų tvarkymas taptų tinkama sistema, kokia yra 
Milane, Bolonijoje ar Venecijoje. Vis dėlto jis įspėjo, kad šiuo klausimu nėra jokių 
palengvinimų, todėl, siekiant pakeisti nuo paskutinio karo galiojančią sistemą, reikia labai 
tvirtos politinės valios. Ministro teigimu, žmonės nebeturėtų „kratytis atsakomybės“, kitaip 
Roma paskęs šiukšlėse. Vyriausybė ir kariuomenė negali atskirai rinkti ir perdirbti atliekų, 
pačios bendruomenės, ministro žodžiais, turi aktyviau dalyvauti šiame procese.
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Šiuo metu daugiau dėmesio skiriama teisės aktų, reglamentuojančių liekančių pramoninių 
atliekų šalinimą, įgyvendinimui, tai, ministro manymu, yra labai rimta problema. Ministras 
paminėjo dėl dešimtmečiais neveiksnios vyriausybės susidariusią padėtį Kampanijoje, kur su 
nuodingųjų atliekų, neretai importuojamų iš Šiaurės Italijos, šalinimu ir pavojingais užterštų 
neteisėtų sąvartynų gaisrais, kurie kelia itin didelį pavojų vietos bendruomenėms, glaudžiai 
susiję kriminaliniai veiksniai. Siekiant panaikinti tokią veiklą, reikia imtis tvirtesnių 
represinių priemonių, taip pat būtina grįžti prie įprasto valdymo, drauge remiantis ir armijos 
pagalba šioje vietovėje. Vis dėlto nauja programa yra įgyvendinta ir pradėtas rūšiuotų atliekų 
rinkimas.

Atsakydamas į klausimus apie atliekų perdirbimą, ministras nurodė, kad pramonė šiuo metu 
imasi šios problemos, stengiamasi padidinti pajėgumus deramai tvarkant aliuminio atliekas, 
plastikus, naftos produktus, baterijas ir kt. Didžiausia problema išlieka neapdorotos ir 
nesurūšiuotos buitinės atliekos, taip pat kitos atliekos, pvz., ligoninių atliekos.

Ministro manymu, reikalai Neapolyje po daugelio metų juda tinkamesne linkme, pradėtas 
užterštų vietovių valymas ir atkūrimas, jau valomi sąvartynai. Jis pridūrė, kad Neapolyje 
pradedamas plėtoti rūšiuotų atliekų rinkimas taip pat turi tam tikrų perspektyvų. Vis dėlto 
sričių ir provincijų lygmenimis tebesama daug trūkumų, taigi, siekiant veiksmingai pakeisti 
padėtį, visi turi imtis atsakomybės.

Vėliau delegacijos nariai, vadovaujant Deputatų Rūmų pirmininkui Gaetano Pecorellai, 
susitiko dalykinių pietų su Italijos parlamento dvejų rūmų komiteto, tiriančio mafijos sąryšį su 
atliekų programomis, nariais. Per pietus jiems pranešta apie komiteto narių nuogąstavimus dėl 
veiksmingų sankcijų, kurios būtų nuo dalyvavimo su atliekomis susijusiuose nusikaltimuose 
atgrasanti priemonė, trūkumo. Savo būtent Lacijaus sričiai skirtose ataskaitose (taip pat ir 
ankstesnėse Sicilijai, Kalabrijai ir Apulijai skirtose ataskaitose) jie rado nuodingųjų ir 
radioaktyviųjų atliekų laidojimo ir neteisėto jų išmetimo į jūrą įrodymų.

Delegacijos nariai palankiai įvertino atliekamą darbą ir pateikė klausimų dėl atliekų politikos 
taikymo skaidrumo masto skirtingomis regionų aplinkybėmis nustatant administracinių ir 
politinių lygmenų trūkumus, kadangi „šiaurėje“ tvarka, regis, geresnė nei „pietuose“. 
Komiteto pirmininko pavaduotojas Marcello De Angelis nurodė, kad, pvz., Lacijuje jie 
susidūrė ne tiek su aktyvia nusikalstama veikla, kiek su monopoline padėtimi, kurią, kaip 
pasirodė, sunku pakeisti ir kuriai skirtos išlaidos tik perpus mažesnės nei būtinų alternatyvų. 
Kampanijos senatoriaus G. Coranellos manymu, su ekologija susijusios mafijos egzistavimu 
dažnai naudojamasi kaip pasiteisinimu dėl neveiklos. Kalbėdamas kitu klausimu, jis nurodė 
problemą, susijusią su deginimo pajėgumų didinimu. Kitas narys di Toni ragino laikytis 
didesnio skaidrumo, panaikinti „sąvartynų diktatūrą“ ir sukurti perspektyvų bei tvarų atliekų 
rinkimo modelį.

Pirmininkas savo kalbą baigė pasakydamas, kad nusikalstamam pasauliui lengviau valdyti 
teritoriją dėl didelio sąvartynų skaičiaus ir dėl jo nurodyto aukšto korupcijos lygio vietos 
valdžios institucijose. Jo teigimu, kai veši korupcija, nereikalaujama veiksmingumo, todėl, 
siekiant išspręsti problemą, būtina pertvarkyti civilinę ir socialinę šalies sąrangą. Jis teigė, kad 
sistema tiesiog neveikia, ypač pietinėje šalies dalyje, kad atliekas reikėtų geriau panaudoti, o 
ne laikyti jas neišspręsta problema; jis atkreipė dėmesį į tai, kad šalis pagaliau, nors ir sunkiai, 
juda į priekį, o jaunimas turi gebėti susirasti darbą dėl savo gabumų ir savo pastangomis, o ne 
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dėl „ryšių“.

Popietės sesijoje delegacijos nariai galėjo susipažinti su informacija, kurią pateikė už aplinką 
ir atliekų tvarkymą atsakingi pareigūnai iš Lacijaus srities ir Romos provincijos.

Dėl Lacijaus regiono delegacijos nariams buvo pranešta, kad patvirtintas Atliekų tvarkymo
planas, pagal kurį rūšiuotų atliekų rinkimui 2012–2014 m. laikotarpiu skirta 100 mln. EUR ir 
kuris turėtų būti integruotos valdymo sistemos, apimančios geresnę stebėseną ir biomasės 
gamyklas, dalis. Sritis taip pat pasirašė vadinamąjį Romos paktą, kuriame dar nėra 
įgyvendinamas, bet kuriuo siekiama nustatyti tinkamų atliekoms šalinti vietų sąrašą. 
Pasirinkimo kriterijai nenurodyti.

Provincijos atstovas nurodė, kad miesto ir buitinių atliekų tvarkymas yra savivaldybės 
atsakomybė, o sąvartynų atidarymas turėtų būti provincijos valdžios institucijų atsakomybė, 
vis dėlto jis pabrėžė, kad šiuo atveju atsakomybė tenka sričiai. Provincijos valdžia teikia 
pagalbą tam tikroms savivaldybėms prie Malagrotos ir skatina vykdyti rūšiuotų atliekų 
rinkimą. Taip pat yra parengtas konkretesnis atliekų kiekio mažinimo planas. Atstovo 
pareiškimą susitikime dalyvavę peticijų pateikėjai priėmė šiek tiek skeptiškai.

Romos valdžios atstovas nurodė, kad atskiras atliekų rinkimas nuo 16 proc. 2008 m. padidėjo 
iki 26 proc. ir kad paties miesto teritorijoje sąvartynų nėra. Ten yra keturios MBV įmonės, 
kurių viena – aplankytoji A.M.A įmonė. Buvo šiek tiek pasikeista nuomonėmis apie MBV 
A.M.A. įmonę ir galimą jos perkėlimą į kitą vietą, atsižvelgiant ir į tai, kad norima padidinti 
jos atliekų tvarkymo pajėgumus, kurie dabartinėje vietoje laikomi netinkamais. Pateikta 
papildomos informacijos, kad kenksmingi kvapai iš įmonės iš tiesų gali sklisti iš ACEA 
vandens valymo įrenginių, kaip anksčiau minėta per apsilankymą įmonėje.

Nė vienas dalyvis delegacijos nariams neatsakė į jų pateiktus klausimus, susijusius su piliečių 
skundų nagrinėjimu. Antra vertus, delegacijos nariai dalyvavo labai karštoje įvairių valdžios 
institucijų diskusijoje, susijusioje su atitinkama jų atsakomybe, pirmiausia sprendimais dėl 
sąvartynų, ypač Monti del'Ortačo vietovėje, kuriems nepritarė Lacijaus srities valdžios 
institucijos, tačiau provincijos valdžia įtraukė juos į trumpąjį sąrašą, o tada kiekvienas iš jų 
labai stengėsi nusikratyti atsakomybės. Būtent apie tai anksčiau dieną kalbėjo ministras. Tai –
akivaizdus tokio elgesio pavyzdys.

Galiausiai delegacijos nariai susitiko su Paliano meru Maurizio Sturvi, kuris komitetui yra 
pateikęs peticiją (Nr. 0998-12) dėl pasiūlymo įrengti mechaninį biologinio valymo centrą jo 
komunoje; jis baiminasi poveikio šios vietovės aplinkai, nes Sako slėnyje jau yra sąvartynas ir 
kita atliekų tvarkymo įmonė. Mero teigimu, padėtis jau ir taip prasta, o minėti planai ją dar 
pablogintų, jis stebėjosi, kodėl gražus slėnis taip niokojamas, o bendras visos šios veiklos 
poveikis kenkia jo atstovaujamiems vietos gyventojams. Taip pat jis teigė, kad esama kalbų 
apie naują kompostavimo gamyklą. Merui atrodo, kad nei specialusis pareigūnas, nei 
provincijos ar srities valdžios institucijos visiškai nepaisė jo nuogąstavimų; jo teigimu, 
piliečiai labai sumišę ir pasipiktinę dėl to, kad su jais elgiamasi taip, lyg jiems tai neturėtų 
jokių padarinių. Delegacijos nariai domėjosi, ar planai parengti atlikus kokį nors poveikio 
aplinkai vertinimą, turint omenyje susidariusią vietovėje neabejotinai spręstiną padėtį.

Šiuo etapu nebuvo įmanoma toliau nagrinėti šio klausimo ir mero paprašyta patikslinti 
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informaciją, kad komitetas, kuriam taip pat patartų Europos Komisija, galėtų kruopščiau 
išnagrinėti šį klausimą.

Neapolis

Kitą dieną delegacijos nariai pradėjo susitikimus su peticijų pateikėjais, kurie viešame 
susitikime galėjo tiesiogiai išsiaiškinti klausimus, dėl kurių jiems kyla nerimas. Šiuo atveju 
nebuvo lankomasi konkrečiose vietose, bet delegacijos nariai galėjo susitikti su daugybe 
peticijų pateikėjų, su kuriais jie pastarąjį kartą matėsi 2010 m. balandžio mėn. faktų 
nustatymo vizito metu, kai buvo lankomasi keliose vietose ir kai komiteto nariai tvirtai 
įsipareigojo sugrįžti ir pratęsti savo pirmąjį tyrimą. Šie susitikimai suteikė jiems galimybę 
tesėti tą pažadą.

Susitikime keletas peticijų pateikėjų skaitė pareiškimus, taip pat delegacijos nariai klausinėjo 
apie pagrindines problemas, kurios, pareiškėjų pageidavimu, turėtų būti sprendžiamos; toliau 
pateikiama šių nuogąstavimų suvestinė.

Nr. 787-10 ir Nr. 1270-11: Peticijos pateikėjas minėjo sąvartyną Ferandelėje Kazertos 
provincijoje, kur padėtis nuo praėjusio komiteto vizito smarkiai pablogėjo. Atliekos vis dar 
nei apdorojamos, nei rūšiuojamos, o keletas sąvartyno valdytojų suimti. Gruntiniai vandenys 
smarkiai užteršti sąvartynų salva, kuri nėra tinkamai užsandarinta, kyla didelių abejonių dėl 
to, kur išleista maždaug 43 mln. EUR, skirtų vietovės būklei gerinti. Deginimo įrenginyje 
Acera atliekos vis dar nėra tinkamai prižiūrimos, jame, atrodo, deginamos net automobilių 
padangos, nuolat taikant taisyklių išimtį, leidžiamą dėl tebesitęsiančios nepaprastosios 
padėties. Nepaisant įsipareigojimų, prisiimtų dėl kompostavimo gamyklų ir „ekologinių salų“ 
naudojimo, per pastaruosius dvejus metus, peticijos pateikėjo teigimu, niekas šiuo požiūriu 
nepasikeitė. 2012 m. vasario 18 d. buvo išsiųstas laiškas dėl kompostavimo gamyklos, kuri 
buvo paruošta naudoti, bet veiklos nepradėjo.

Nr. 1166-10: Tercinjo sąvartyne, esančiame Vezuvijaus nacionalinio parko teritorijoje, kur 
anksčiau lankėsi delegacija ir kur 2010 m. spalio mėn. jau buvo kilę rimti konfliktai, padėtis 
taip pat toliau blogėja. Pramoninės ir nuodingosios atliekos be jokios deramos kontrolės ten 
metamos ir toliau, o antrasis sąvartynas Vitjelo karjero teritorijoje (Cava Vitiello) jau 
neteisėtai naudojamas kaip atliekų vieta, nors tam dar nesuteiktas oficialus leidimas. Vietos 
bendruomenė junta vis didesnę neviltį, šioje vietovėje salva taip pat turėjo tiesioginės įtakos 
vandeniui, naudojamam žemės ūkio sektoriuje, dėl to reiškiamas didelis nerimas dėl galimos 
maisto taršos. Peticijų pateikėjai sunerimę, kad pažadai išvalyti vietovę palaidoti taip giliai, 
kaip ir pačios atliekos.

Nr. 1270-11: Peticijos pateikėjas pateikė nuotraukų, kurios iliustruoja padėtį Ferandelės ir 
Marudzelos (šiuo metu užpildytas) sąvartynuose; apytikriai skaičiuojama, kad 500 000 tonų 
buitinių ir kitų atliekų ten palikta po atviru dangumi, dėl to sklinda kenksmingi kvapai, 
dulkės, o kitos liekanos pasklinda keleto kilometrų atstumu, vieta traukia maitėdas, žiurkes ir 
milijonus kirų. Be to, salva užteršti vandentakiai, iš kurių geria gyvuliai, tampa nebetinkami 
gerti, tuose plotuose auga gyvulių ėdama žolė, dėl ko kyla didelis nerimas, kad sūris 
mozzarella buffala taip pat bus užterštas, o tai žlugdo daugelio vietos ūkininkų pragyvenimo 
šaltinį. Vietos gyventojų sveikatai kenkia baimė dėl padaugėjusių vėžio ir rimtų bronchų 
infekcijų atvejų.
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Nr. 0347-08: Peticijos pateikėjas, delegacijos nariams pateikęs papildomos informacijos apie 
padėtį, susijusią su deginimo įrenginiu Acera, papasakojo apie neteisėtai išmetamus teršalus 
šioje vietoje, mažesnį skaidrumą ir stebėjimo tarnybos, kurioje turėjo būti stebima gamyklos 
veikla, finansavimo nutraukimą. Vasaros laikotarpiu tūkstančiai degančių atliekų ritinių 
(vadinamųjų „ekologinių kamuolių“) buvo palikti degti ir teršti aplinką. Srities ir provincijos 
valdžios atstovų pasirašytas protokolas, kuriuo siekiama tikrinti vietos gyventojų sveikatą, 
taip pat nebuvo įgyvendintas, dėl to kilo vis didėjantis nerimas, kad valdžios institucijos nuo 
žmonių daug ką slepia.

Nr. 0658-12: Peticijos pateikėjas, iškėlęs bendresnio pobūdžio klausimus dėl Atliekų 
tvarkymo direktyvos taikymo Kampanijos srityje, dar kartą skundėsi, kad vis dar nesilaikoma 
jos 4 straipsnio ir atsakingos valdžios institucijos dar nenustatė privalomos atliekų 
hierarchijos. Regionai akivaizdžiai nukėlė, pvz., kompostavimo gamyklų statybos laiką, o 
savivaldybės, pradėjusios rūšiuotų šiukšlių rinkimą, tam negavo jokio finansavimo.

Nr. 0955-08: Peticijos pateikėjas plačiau išdėstė savo seniai reiškiamą nepritarimą deginimo 
įrenginiams ir sąvartynams, nes jie trukdo sukurti tinkamą atliekų tvarkymo ciklą, kuriame 
būtų naudojamos rūšiuotos, perdirbtos atliekos, plačiau naudojami kompostavimo ir biomasės 
projektai. Jis pranešė, kad Kjano sąvartynas, kuriame delegacija lankėsi anksčiau, uždarytas, 
nes dėl mafijos ryšių su sąvartyno veikla ir per didelės taršos aplinkinei teritorijai įsikišo 
teisminės institucijos. Vis dėlto ta vieta vis dar nėra saugi; ji tebėra apleista ir jai taikoma 
sekvestracijos tvarka. Peticijos pateikėjas pabrėžė, kaip svarbu dėl poveikio vietos 
bendruomenės sveikatai ir saugumui neatidėliojant pašalinti šią problemą.

Nr. 1211-12: Peticijos pateikėjas, vietos kunigas, išreiškė savo bendruomenės ir 
bendruomenės, gyvenančios netoli Kazertos, susirūpinimą dėl gaisrų, siaubusių pramoninio 
sąvartyno teritoriją ir skleidusių nuodingus dūmus, kenkiančius vietos gyventojams. Jo 
manymu, vietovėje gerokai padidėjo sergamumas vėžiu, tačiau nieko nedaroma, kad padėtis 
būtų ištaisyta, nors prefektas čia lankėsi.

Nr. 0413-10: Šioje peticijoje taip pat minima prastėjanti padėtis Tercinjuje, kur, nors 
sąvartynas, atrodo, ir uždarytas, išlieka didelių nuogąstavimų dėl informacijos apie vietos 
išvalymą stokos ir dėl baimę keliančio netoliese, taip pat Vezuvijaus nacionalinio parko 
teritorijoje, esančio sąvartyno atidarymo. 18 vietos savivaldos institucijų pasirašė paktą dėl 
perdirbimo procesų ir kompostavimo gamyklų plėtros, tačiau šiuo klausimu kol kas nieko 
nepadaryta. Kitas peticijos pateikėjas pridūrė, kad vietos gyventojai vis dar nėra informuoti ir 
fiziškai atskirti nuo bet kokios galimybės gauti informacijos apie sąvartyną. Šioje vietovėje 
gyvenančios motinos labai susirūpinusios dėl didžiulio ir neprižiūrimo sąvartyno poveikio 
vaikų sveikatai. Kiti šios vietovės gyventojai minėjo asbesto metimą į sąvartyną – tai matyti iš 
nuotraukų; žmonės nerimavo dėl dirvožemio, kuriame plačiai auginamos ir gaminamos 
daržovės, nuodingumo. Taigi buvo prašoma sodinti šioje teritorijoje tokius augalus, pvz., 
kanapes, kurie gali ekologiškai išvalyti dirvožemį.

Nr. 0587-07: Parodytas nerimas ir dėl ilgalaikio finansinio nesirūpinimo regionu, taip pat dėl 
toliau didėjančios mafijos ir kriminalinių veiksnių įtakos atliekų verslui, dėl jos negalima 
pakeisti susidariusios kritinės padėties, kurią patiria tiek daug žmonių. Padėtis iš tiesų tampa 
vis beviltiškesnė, niekas neskiria jokio finansavimo peticijos pateikėjai baimę keliančioms 
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problemoms išspręsti. Gyventojai jaučiasi kaip politikų atstumtieji, jie pamiršti Romos 
valdžios institucijų. (Peticijos pateikėja ir daugelis kitų peticijų pateikėjų buvo dėkingi 
susitikime dalyvavusiems delegacijos nariams, kadangi jokia Italijos regiono ar centrinės 
politinės valdžios institucija niekada nesistengė sužinoti jų nuomonės.)

Nr. 0031-06: Peticijos pateikėjas, išdėstęs bendrą susirūpinimą dėl atliekų krizės poveikio 
vietos gyventojų sveikatai, pyko, kad nieko nedaroma dėl didžiulio nuodingųjų atliekų kiekio, 
pilamo į ežerus, upes ir jūrą. Daugelis atliekų taip pat laidojamos ir paliekamos dirvožemyje, 
jos nejudinamos, taip leidžiant joms teršti gruntinius vandenis. Atlikti tam tikri tyrimai – jų 
rezultatai kelia nerimą, taigi šiuo metu aukšto lygio sveikatos institucija vertina padėtį; tačiau 
peticijos pateikėjas ragino rodyti didesnį tarptautinį aktyvumą, jis baiminasi, jog negalima 
pasikliauti, kad valdžios institucijos imsis veiksmų dėl problemos, su kuria susiduria šios 
vietovės gyventojai.

Atviresniame pokalbyje peticijų pateikėjai vis dėlto nurodė, kad pačiame Neapolyje, kuriame 
atliekų tvarkymo stebėjimo tarnybos įkūrimas įtraukė vietos gyventojus ir savivaldybių 
valdžios institucijas, jie juto tam tikrus pokyčius. O provincijos valdžia, kaip manyta, visiškai 
nebuvo su tuo susijusi. Daugelis klausė, ar negalima atnaujinti ES finansavimo, kad būtų 
remiamos dedamos pastangos, ypač Neapolyje; peticijos pateikėjai taip pat atkreipė dėmesį, 
kad rūšiuotų atliekų rinkimas ir šalinimas daug brangesnis, o kai kuriose miesto vietose dėl 
lėšų trūkumo šio pasirinkimo neįmanoma plėtoti.

Delegacijos nariai atsakė į peticijų pateikėjų klausimus ir nuogąstavimus dėl išteklių 
prieinamumo rinkti rūšiuotas atliekas, įgyti kompostavimo įrenginių, tvarkyti drėgnąsias 
atliekas, taip pat dėl neigiamo nepaprastosios padėties poveikio tinkamam ES teisės taikymui, 
dėl kurio buvo pradėtos pažeidimo nagrinėjimo procedūros, kilo baudų grėsmė ir sustabdytas 
finansavimas.

Šie nuogąstavimai tiesiogiai pareikšti delegacijos nariams, kai jie rengėsi susitikti su srities 
aplinkos ministru Giovanni Romano, atsakingu už atliekų politiką. Nariai ypač siekė gauti 
informacijos apie tai, ko pasiekta po praėjusio vizito, koks yra Neapolio plano ir regioninio 
atliekų plano santykis ir ar Kampanija pagaliau laikosi ES atliekų tvarkymo teisės aktų.

G. Romano pažymėjo, kad jis pateiks oficialų atsakymą į daugelį jam perduotų komiteto 
peticijose esamų klausimų.1 Jis nurodė, kad dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad 
nacionaliniai teisės aktai atitiktų ES teisę, tačiau 17 metų galioję nepaprastosios padėties 
įstatymai tebedaro įtaką ir su atliekomis susiję padariniai yra didelio masto. Jis nurodė, kokių 
imamasi kovos su organizuotų nusikalstamumu priemonių, kaip privatieji įrenginiai grąžinti 
viešiesiems subjektams, taip suteikiant didesnes atliekų tvarkymo ciklo laikymosi garantijas, 
tačiau tokioms priemonėms reikia finansavimo, kuris, ministro teigimu, vis dar labai ribotas.

Kampanijos sritis kurį laiką iš ES negavo jokio finansavimo, visas finansavimas buvo 
nutrauktas, o tai kenkia vietoje dedamoms politinėms pastangoms. Kita vertus, nuo 2010 m. 
birželio mėn. srities ir provincijos valdžia suteikė 150 mln. EUR valstybės investicijų. 

                                               
1 Delegacijos nariams perduotas 17 puslapių dokumentas (žr. priedą), kurį srities valdžios vardu pasirašė 
dr. R. Santacroce. Jame pateikta apibendrinamoji lentelė ir komentarai dėl kiekvienos su šiuo regionu susijusios 
komiteto pateiktos peticijos (tik italų k.).



DT\942408LT.doc 13/17 PE502.277v04-00

LT

Ministro teigimu, jeigu prie jų būtų galima pridėti ES finansavimą, akivaizdu, kad galima 
būtų pasiekti daug daugiau. Jo ministerija įvykdė savo įsipareigojimą dėl skaidrumo ir atsakė 
daugiau kaip į 700 prašymų raštu suteikti informaciją. Susitarta dėl Regioninio atliekų 
valdymo plano ir, naudojant nuosavus išteklius, imtasi taisomųjų veiksmų. Taip pat sukurtas 
regioninis specialiųjų atliekų (pramoninių uosto ar gabenimo atliekų) planas. Ministras 
atkakliai laikosi nuomonės, kad kasdienis šiukšlių tvarkymas tebėra savivaldybių atsakomybė.

Buvo dedamos pastangos siekiant mažinti į sąvartynus pilamų atliekų kiekį: nuo 7 200 t per 
dieną 2009 m. iki 3 850 t per dieną 2012 m. G. Romano pridūrė, kad 551 savivaldos 
institucija dėl to labai stengiasi. Jis teigė, kad taip pat kuriamos ekologiškesnės atliekų valymo 
įmonės ir informacija apie tai perduota Komisijai.

Dalyvaujant ministrui G. Romano, delegacijos nariai pradėjo diskusijas su Neapolio meru 
Luigi di Magistriu, kuris išsamiai papasakojo apie Neapolio atliekų tvarkymo planą ir nurodė 
iki šiol patirtas problemas bei pasiektus laimėjimus. Kai jis buvo išrinktas, mieste jau buvo 
susidariusi 1,5 mlrd. EUR skola. Meras nedelsdamas siekė išspręsti šią problemą miesto 
higienos politiką perimdamas iš tų, su kuriais buvo sudarytos sutartys, ir sugrąžindamas ją 
viešajam sektoriui. Pasak jo, vieninteliai žmonės, į šį sektorių įnešę privačių lėšų, yra mafija ir 
privatizavimas akivaizdžiai pasirodė nesąs atliekų tvarkymo problemos sprendimo būdas.

Meras delegacijos nariams pranešė, kad mieste yra įrengtos skirstomosios vietos, kuriose 
kritiniais laikotarpiais laikomos atliekos. Jis nepritaria deginimo įrenginių ar naujų sąvartynų 
statybai savivaldybės teritorijoje ir visos pastangos dedamos rūšiuotam atliekų rinkimui ir 
perdirbimui nuo durų iki durų įgyvendinti. Šiuo metu trečdalis vietos gyventojų sugeba tai 
daryti, tačiau tolesnė plėtra sulėtėjo dėl finansavimo stygiaus; vis dėlto vietos gyventojai iš 
esmės bendradarbiauja vykdant projektą net jeigu reikia papildomų pastangų, kad būtų 
užtikrinta, jog visi suprastų, kaip tai svarbu. Iki sausio mėn. daugiau kaip pusė gyventojų 
pajus šios politikos naudą. Dabar du Nyderlandų miestai laikinai priima ir perdirba sausąsias 
atliekas, kurių neįmanoma apdoroti Neapolyje. Taip pat sukurtos kilnojamosios atliekų 
rinkimo salos specialioms atliekų rūšims priimti, jose padedama gyventojams atsikratyti 
stiklo, dažų, gipso ir kt. Apdorojama 40 000 organinių medžiagų, be to, steigiamos rūšiavimo, 
perdirbimo ir jų gerinimo įmonės.

Neapolis bendradarbiauja su srities valdžia gerindama eismo srautus, sukūrė konsultacinę 
atliekų tvarkymo stebėsenos struktūrą. Mokyklose rengiamos informacinės kampanijos. 
Visomis pastangomis stengiamasi mažinti miesto atliekų, t. y. plastiko ir kartono atliekų, 
gyvenamųjų namų kvartaluose ir bendrai valdomos nuosavybės vietose skatinamas 
kompostavimas. Vis dėlto, siekiant užtikrinti perspektyvaus atliekų tvarkymo ciklo plėtrą ir 
priežiūrą, tokioms struktūroms kaip kompostavimo įrenginiai skubiai reikia išteklių.

Ministras G. Romano, baigdamas savo kalbą, minėjo taisomuosius veiksmus, kurių imtasi 
uždarytuose sąvartynuose, visi jie šiuo metu vertinami. Pritardamas merui, jis primygtinai 
tvirtino, kad atliekų klausimą reikia spręsti valstybės įstaigoms, nes privatizavimas 
nepasiteisino ir daugeliu atžvilgių jį galima kaltinti dėl paūmėjusių problemų. Meras L. di 
Magistris pritarė, kad atliekos turėtų būti išteklius ir kad jų deginimas tėra prasčiausias 
pasirinkimas. Jis primygtinai teigė, jog itin svarbu kompostavimo gamykloms teikti ES 
finansavimą, taip pat svarbu sudaryti galimybę iš tiesų išvalyti Neapolį taikant tvarią valymo 
struktūrą ir jos veiklos organizavimą. Taip pat jis pridūrė, kad, kovojant su neteisėtu atliekų 
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išmetimu, būtina stebėsena ir priežiūra. Taip pat pradėti epidemiologiniai tyrimai, kuriais 
stebima su žmonių sveikata susijusi padėtis ir vertinami atliekų pobūdžio skirtumai bei 
priklausomybė.

Abiem atvejais reikia glaudesnio bendradarbiavimo ir Europos Sąjungos rodomo supratimo.

Išvados

Delegacijos nariai sugrįžo su keletu kilogramų dokumentų, kuriuos jiems perdavė peticijų 
pateikėjai ir valdžios institucijos, komiteto ir Europos Komisijos nariai galės juos peržiūrėti.

Negalima menkinti šio vizito svarbos žmonėms, kurie dėjo daug pastangų, kad susitiktų su 
delegacijos nariais ir juos priimtų, svarbos taip pat aktyviai dalyvavusiems lydintiems nariams 
italams – visi jie tikisi, kad Europa imsis veiksmų ir parems pirmiausia Neapolyje ir 
Kalabrijoje pastebimus veiksmus, kuriais siekiama sukurti perspektyvią atliekų politiką, 
tinkamai įgyvendinamą atsakingų valdžios institucijų.

Padėtis Lacijaus administracinėje srityje išlieka itin sudėtinga, ir delegacijos nariams atrodo, 
kad nacionalinė vyriausybė ne tik puikiai supranta pragaištingą padėtį, bet ir nori padaryti 
viską, kas įmanoma, kad apsaugotų Romą nuo tapimo Italijos sąvartynu. Dabartinio aplinkos 
ministro požiūris – teigiamas bei konstruktyvus ir nusipelno Europos Komisijos ir Europos 
Parlamento paramos, kadangi ministerija kovoja su didžiuliu atliekų kiekio palikimu. 
Delegacijos nariams pasirodė, kad ministro komentarai ir analizė grindžiami tvirtu įsitikinimu 
bei siekiu užtikrinti, kad svarbios struktūrinės reformos būtų skubiai įgyvendintos.

Tai delegacijos nariams visiškai suprantama, kaip ir tai, kad, atsižvelgiant į neįtikėtiną 
ilgalaikio netinkamo valdymo mastą, specialiojo pareigūno tarnybos Lacijuje vaidmuo 
visiškai nepritaikytas realioms gyventojų patiriamoms problemoms spręsti. Negana to, 
specialieji įgaliojimai akivaizdžiai daro neigiamą poveikį ir jais šiurkščiai pažeidžiama 
daugelis ES atliekų teisės aktų aspektų. Atviri vieši skirtumai tarp regioninių ir provincijos 
valdžios institucijų yra gėdingi ir turi būti panaikinti, o neatsakingą vadinamųjų atsakingų 
valdžios institucijų elgesį turi ištaisyti rinkėjai.

Viešųjų konsultacijų mastas Lacijaus administracinėje srityje išlieka labai menkas, tačiau 
Kampanijoje jis akivaizdžiai didėja. Delegacijai pateikta išsami grafinė informacija apie tai, 
kad Lacijaus srities gyventojai jaučiasi visiškai ignoruojami politinių valdžios institucijų, 
kurios tokį ilgą laiką visiškai jų nepaisė ir nesugebėjo nieko padaryti dėl susikaupusių rimtų 
netinkamos atliekų politikos pasekmių, dėl kurių visa „atliekų politika“ tapo „sąvartynų 
politika“, kai, nepaisant poveikio aplinkai, būdavo tik randama patogi tinkama vieta, negana 
to, sąvartynai dažnai atsidurdavo vienos aktyvios privačios atliekų įmonės rankose. Dėl to ir 
dėl daugelio kitų priežasčių delegacija nepritaria naujų sąvartynų įkūrimui Riano, Pian 
del'Olmo ir Monti del'Ortačo vietovėse. Nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos taip 
pat turėtų įsikišti ir užtikrinti saugumą bei atitiktį Malagrotos sąvartyne, apsaugant nuo 
didesnės jo žalos vietovei.

Nors aplankyta MBV įmonė A:A:A, be abejonės, veikia netinkamoje vietoje, delegacijos 
nuomone, kompetentinga aplinkos apsaugos institucija privalo nedelsdama visiems laikams 
nustatyti tikslią didelių nemalonumų, dėl kurių vietos gyventojai ir įmonės dėl kokčių kvapų 
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pateko į netoleruotiną padėtį, priežastį.

Delegacija pritaria Neapolio merui ir Kampanijos administracinės srities aplinkos ministrui, 
kad privatizavimas paskatino atliekų tvarkymo nuosmukį, kurio pasekmės vietos gyventojams 
pražūtingos ir buvo naudingos tik organizuotoms nusikalstamoms grupuotėms, vadinamoms 
„mafijos“ žodžiu. Viešosios organizacijos taip pat privalo veikti be įtarimų, skaidriai, vengti 
nepotizmo ir pirmenybę teikti gebėjimams bei geram valdymui. Jų sąskaitos turi būti atidžiai 
prižiūrimos, turi būti vykdomas nepriklausomas jų auditas, ypač jei ES rengiasi atnaujinti 
reikiamo finansavimo teikimą. Ištekliai turi būti ganėtinai greitai prieinami, kad būtų 
užtikrintos veiksmingos taisomosios priemonės, kurių šiuo metu esama tik atliekų tvarkymo 
planuose.

Rekomendacijos

1. Peticijų komitetas, atsižvelgdamas į peticijų pateikėjų skundus, susijusius su 
didžiuliais buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymo trūkumais Lacijuje ir Kampanijoje, 
mano, kad jiems išspręsti reikia didelių visų lygmenų politinių valdžios institucijų 
pastangų, kad būtų užtikrintas tinkamas šioje ataskaitoje minimų ES direktyvų 
taikymas. Komitetas atkreipia dėmesį į su šiais klausimais susijusį Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo sprendimą, kuris yra prieš Italiją Europos Komisijos pradėtos 
pažeidimo nagrinėjimo procedūros rezultatas. Visuomenės sveikatos labui, taip pat dėl 
aplinkos apsaugos ir jos gerinimo komitetas rekomenduoja, kad Italijos valdžios 
institucijos kiekvienu lygmeniu skirtų didesnę svarbą šiam veiklos sektoriui, vykdytų 
konstruktyvų dialogą su peticijų pateikėjais ir pilietine visuomene, kad vietoj labai 
prieštaringo požiūrio, kuris vyravo iki šiol, būtų nustatytas tvaresnis ir labiau 
visuomenės remiamas požiūris į atliekų tvarkymą.

2. Ragina Europos Komisiją suteikti reikiamą finansavimą, reikalingą Neapolio 
savivaldybės valdžios institucijų, kurios pademonstravo tvirtą pasiryžimą vykdyti 
patikimą atliekų politiką miesto viešajame sektoriuje, pastangoms remti ir taip 
užtikrinti, kad, kai įmanoma, ES galėtų padėti sveikatos ir aplinkos apsaugos atžvilgiu 
suteikiant geresnes gyvenimo sąlygas ir užtikrinant miesto švarą vietos gyventojams. 
Siekiant užtikrinti veiksmingą išteklių naudojimą ir atsižvelgiant į ankstesnę praktiką, 
ragina Komisiją ir Neapolio valdžios institucijas reguliariai atlikti patirtų išlaidų auditą 
ir šiuos metinius auditus skelbti skaidriame registre, visuomenei prieinamame 
internetu.

3. Giria Kampanijos administracinės srities valdžios institucijas už tai, kad jos pagaliau 
plėtoja nuoseklesnę ir praktišką regiono atliekų politiką, kuri turi būti tinkamai ir 
veiksmingai koordinuojama valdžios institucijų ir provincijos, ir savivaldybės 
lygmenimis, užtikrinant, kad toliau būtų dedamos pastangos visiškai kontroliuoti 
sektorių viešųjų subjektų rankose. Be to, primygtinai teigia, kad atliekų valdymo 
planai, kuriuos srities Aplinkos ministerija 2011 m. pristatė komitetui, yra veiksmingai 
įgyvendinti ir apima didesnes tinkamo atliekų hierarchijos, pateikiamos ES 
Direktyvoje dėl atliekų valdymo, taikymo pastangas. Teigiamai vertina jau įdėtas 
Neapolio savivaldybės pastangas ir regiono valdžios institucijų įsipareigojimą 
veiksmingiau viešai dalyvauti tikrinant ir valdant atliekų tvarkymą, taip pat 
rekomenduoja įgyvendinti šį požiūrį visais regiono valdžios institucijų lygmenimis.
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4. Rekomenduoja atitraukti kariuomenę iš visų atliekų politikos sričių, pirmiausia 
susijusių su sąvartynų ir kitų atliekų šalinimo įrenginių sauga, kad „nepaprastoji 
padėtis“ Kampanijoje ir Lacijuje būtų nedelsiant panaikinta, nes visais atvejais 
pasitvirtino, kad ji kenkia veiksmingam atliekų valdymui; pripažįsta poreikį ir 
rekomenduoja teikti paramą nacionalinės valdžios institucijų pastangoms užtikrinti 
didesnį vaidmenų bei atsakomybės paskirstymo nuoseklumą ir didesnį aiškumą atliekų 
tvarkymo srityje. Primena valdžios institucijoms, kad, be Neapolio savivaldybės, 
Kampanijoje, tiksliau Kazertoje, vis dar yra didelių su atliekomis susijusių problemų; 
reikalauja išsamaus tyrimo, kad būtų nustatyta praėjusią vasarą dėl atliekų ritinių 
(vadinamųjų „ekologinių kamuolių“) deginimo kilusių nuodingų, manoma, smarkiai 
kenksmingai užteršusių orą, gaisrų, kuriuos minėjo peticijų pateikėjai, priežastis ir 
poveikis visuomenės sveikatai bei aplinkai.

5. Primygtinai ragina nedelsiant atšaukti pasinaudojant skubos tvarka priimtais teisės 
aktais specialiajam pareigūnui suteiktus įgaliojimus, kadangi pasirodė, kad šį 
pareigybė nepajėgi užtikrinti tinkamo atliekų tvarkymo poreikių, ypač atsižvelgiant į 
ribotą jos kompetencijos sritį ir trumpalaikius prioritetus, užuot sprendus svarbius 
klausimus, kurie yra platesnio masto, labiau struktūrinės ir vidutinės trukmės ar 
ilgalaikės problemos. Primena Italijos centrinės valdžios institucijų atsakomybę ir 
prašo aplinkos ministro priimti sprendimą dėl modelio pakeitimo, kad pagaliau būtų 
išaiškinti visi atitinkami politinių valdžios institucijų atsakomybės lygmenys.

6. Pabrėžia visišką nepritarimą Lacijaus administracinėje srityje vykdomai atliekų 
tvarkymo politikai, ypač per didelei priklausomybei nuo sąvartynų, kuri yra augančių 
buitinių ir pramoninių atliekų problemos pseudosprendimas; be to, mano, kad tokia 
politika ir monopolinis sąvartyno valdymas turėjo didžiulį poveikį vietos gyventojų 
sveikatai ir gerovei; reiškia didelį susirūpinimą dėl akivaizdaus srities ir provincijos 
valdžios institucijų nesugebėjimo skaidriau ir nuosekliau dirbti su savivaldybėmis 
sukuriant veiksmingą atliekų strategiją, apimančią pilietinės visuomenės dalyvavimą, 
strategiją, pagrįstą atliekų mažinimu, atliekų rūšiavimu ir perdirbimu, įskaitant 
kompostavimą ir biomechaninį atliekų apdorojimą; o svarstymas šalinti atliekas 
sąvartynuose ar jas deginant turėtų būti tik prasčiausias pasirinkimas.

7. Vis dėlto pritaria 2012 m. rugpjūčio 4 d. vadinamajam Romos paktui dėl atliekų 
tvarkymo, tačiau ragina veiksmingai jį įgyvendinti; atkreipia dėmesį, kad, siekiant 
veiksmingai įgyvendinti nustatytus tikslus, reikia aiškiai nustatyti konkrečias 
priemones ir atsakomybę (žr. pirmiau pateiktą 5 punktą).

8. Primygtinai rekomenduoja, remiantis atitinkamomis ES direktyvomis, daug labiau 
rūpintis atliekų įrenginių ir atliekų šalinimo pasirinkimu, pažymi, kad mechaninio 
biologinio valymo įmonė Villa Spada vietovėje, be abejonės, yra netinkamoje vietoje, 
ir tikisi, kad ši šalia gyvenamųjų rajonų esanti įmonė bus iškelta. 

9. Pabrėžia, kad Romos IV savivaldybė ir savivaldybės taryba priėmė ne vieną oficialų 
dokumentą, kuriame primenama, kad dėl Via Salaria esančio įrenginio tūkstančiai 
gyventojų ir netoli dirbančių asmenų patiria didelį nepatogumą.
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10. Atkreipia dėmesį į tai, kad turi būti įgyvendintas įmonės A.M.A. 2013–2015 m. 
gamybos planas, pagal kurį numatyta galimybė pradėti įrenginio iškėlimo procedūras.

11. Mano, kad atliekų eksportavimas į trečiąsias šalis turėtų būti vykdomas tik išimtiniais 
atvejais ir trumpą laiką, kol bus įgyvendinti nuoseklesni ir tvaresni struktūriniai 
sprendimai, minimi šioje ataskaitoje.

12. Reiškia tvirtą nepritarimą Monti del'Ortačo ir Pian del'Olmo vietovių skyrimui 
sąvartynams, atsižvelgiant į tokių vietų didelį poveikį kitiems esamiems įrenginiams ir 
jų netolimą atstumą nuo gyvenamųjų vietų bei vandens kelių. Rekomenduoja nustatyti 
aiškesnius atitinkamomis ES direktyvomis pagrįstus kriterijus dėl vietos sąvartynui 
skyrimo, kai jie reikalingi bendros atliekų strategijos kontekste, kad licencijų skyrimas 
būtų griežčiau valdomas ir atidžiau prižiūrimas.

13. Pritaria dvejų rūmų komiteto, skirto su atliekomis susijusiai kriminalinei veiklai tirti, 
steigimui ir ragina jo narius toliau atlikti aktyvų ir konstruktyvų vaidmenį tiriant 
susijusius korupcijos, nusikalstamumo ir grėsmių tinkamam atliekų tvarkymo 
organizavimui klausimus.


