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Introduzzjoni:

Id-deċiżjoni tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet li jżur l-Italja f'dan iż-żmien sabiex ikompli 
jinvestiga l-problemi tal-ġestjoni tal-iskart kienet primarjament motivata mit-tħassib li 
għaddej espress minn petizzjonanti mir-reġjuni tal-Lazjo u l-Kampanja, minkejja li l-membri 
huma konxji li partijiet oħra tal-Italja huma wkoll milquta minn inkapaċità min-naħa tal-
awtoritajiet politiċi li jottemperaw għall-obbligi ġuridiċi tagħhom rigward il-ġestjoni tal-iskart 
u l-użu tal-faċilitajiet ta' miżbla. Il-Kumitat kien żar preċedentement il-Kampanja f'April 2010 
u rrapporta bis-sħiħ dwar iż-żjara tiegħu.1 Fi Brussell saru numru ta' diskussjonijiet 
sussegwenti li kienu jinvolvu l-awtoritajiet reġjonali tal-Kampanja u l-petizzjonanti. Minn 
dakinhar il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni speċifika dwar iż-żjara fil-Kampanja kif 
ukoll rapport fuq inizjattiva proprja dwar il-ġestjoni tal-iskart fl-UE.2

Ġimgħa qabel ma saret din il-missjoni l-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li tirreferi lill-Italja 
għand il-Qorti tal-Ġustizzja, tfittex il-ħlas ta' multi, minħabba n-nuqqas minn naħa tal-
awtoritajiet Taljani li jeżegwixxu s-sentenza preċedenti tal-Qorti tal-Ġustizzja ddatata 
April 2007 dwar in-nuqqas ta' konformità mad-Direttiva dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma 
(99/31/KE). Il-Kummissjoni identifikat madwar 255 miżbla, li minnhom 16 kien fihom skart 
perikoluż, li baqa' biex jitnaddaf. Barra minn hekk, il-Kummissjoni kkonstata ukoll li ma kien 
ġie stabbilit l-ebda monitoraġġ effettiv sabiex jiġi evitat li jinfetħu aktar miżbliet illegali.

Tabilħaqq għal ħafna ċittadini Taljani jidher biċ-ċar li kien hemm falliment endemiku, mifrux 
fuq deċennji, fl-isforz biex jiġu solvuti l-problemi tal-ġestjoni tal-iskart fl-Italja. Dan il-
falliment kellu effett estremament negattiv u ta' ħsara fuq is-saħħa tal-popolazzjonijiet li 
jgħixu fil-viċinanzi tal-faċilitajiet ewlenin tal-iskart kif ukoll fuq l-ambjent naturali li sofra 
minn tniġġis tossiku, b'mod partikolari l-ilma tal-pjan.

Jidher daqstant biċ-ċar li jeżistu inadegwatezzi strutturali profondi fis-sistema politika Taljana 
nnifisha li jistgħu jispjegaw parzjalment l-ineffiċjenza tal-ġestjoni tal-iskart b'mod ġenerali u 
n-nuqqas ta' teħid ta' deċiżjonijiet koerenti rigward l-implimentazzjoni effettiva tal-politika 
dwar l-iskart - fejn teżisti politika bħal din. In-nuqqas ta' ċarezza f'termini ta' responsabbiltà 
għad-deċiżjonijiet dwar, pereżempju, l-istabbiliment ta' faċilitajiet ta' miżbla hija ovvja, kif 
jistgħu jixhdu l-membri ta' din id-delegazzjoni, bejn l-istrutturi politiċi fil-livell reġjonali u 
provinċjali. 

Dan il-falliment sistemiku wassal, min-naħa tiegħu, għall-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni ta' 
emerġenza (billi l-kontroll fuq is-sitwazzjoni beda jonqos dejjem iżjed) u l-ħatra ta' ex prefetti 
bħala Kummissarji speċjali b'mandat impossibbli li jimponu soluzzjonijiet li, issa jidher biċ-
ċar, jonqsu milli jissuperaw l-iskrutinju rigward ħafna mid-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-UE. 

Il-fatt li, f'ċirkostanzi bħal dawn, qed jiġu imposti deċiżjonijiet fuq komunitajiet lokali 
mingħajr kunsiderazzjoni jew konsultazzjoni kif suppost kompla jaggrava ferm iżjed is-
sitwazzjoni li diġà kienet serja. Il-fatt li l-gvern nazzjonali attwali huwa ddeterminat li 
jorganizza mill-ġdid l-istrutturi politiċi sabiex jirreaġixxi għal din il-problema fundamentali u 
                                               
1 Dokument ta' Ħidma dwar iż-żjara għal ġbir ta' informazzjoni fil-Kampanja, 28-30 ta' April 2010. DT/833560.
2 Riżoluzzjoni dwar il-kriżi tal-iskart fir-reġjun ta' Campania RC/855622 ta' Jannar 2011 u Rapport dwar l-
applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ġestjoni tal-Iskart...Rapporteur C. Iturgaiz. Ottubru 2011.
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li, sa issa, dehret diffiċli, f'dawn iċ-ċirkostanzi għandu jintlaqa' b'entużjażmu.

Matul is-snin, id-dgħufijiet strutturali u l-ġestjoni inkoerenti u ħażina ffaċilitaw l-abbuż min-
naħa tal-kriminalità organizzata fil-qasam tal-ġestjoni tal-iskart potenzjalment lukrattiv. 
Tabilħaqq, ħafna jakkużaw lill-'mafja' talli aggravat il-kriżi tal-iskart sabiex tislet benefiċċju 
akbar mill-effetti diżastrużi li din kellha fuq il-komunitajiet lokali, li wassal għal 
sitwazzjonijiet fejn il-muniċipalitajiet qegħdin jiġu rikattati jew soġġetti għal estorsjoni. Il-
Parlament Taljan stabbilixxa kumitat speċjali preċiżament sabiex jinvestiga dan f'aktar dettall 
u sa issa ppubblika ħafna rapporti.1

Problema sottostanti addizzjonali li għandha tiġi indirizzata b'mod effikaċi tikkonċerna l-
attribuzzjoni ta' riżorsi finanzjarji allokati għall-ġestjoni tal-iskart. Din hija ta' importanza 
kruċjali sabiex jiġi stabbilit ċiklu tal-iskart effiċjenti u li jiffunzjona, li huwa kundizzjoni 
indispendabbli biex jonqos l-iskart. L-Italja għandha tiżgura li l-produzzjoni tal-iskart tiġi 
kemm evitata kif ukoll imnaqqsa b'mod sostanzjali, li meta l-iskart jiġi prodott, dan jiġi 
magħżul kif xieraq u wara li jiġi magħżul jiġi rriċiklat, irkuprat jew mormi kif xieraq bl-iżjed 
mod adegwat possibbli f'termini ambjentali, bil-miżbliet u l-inċineraturi jintużaw biss bħala l-
aħħar istanza. 2

Għal ħafna snin l-awtoritajiet Taljani ma investewx biżżejjed fil-ġestjoni tal-iskart u ta' spiss 
kienu iżjed ikkonċernati li jsibu soluzzjonijiet għal żmien qasir bl-iżjed spiża baxxa possibbli, 
pjuttost milli jipprovdu politiki sostenibbli dwar l-iskart u li jiżguraw li jiġi pprovdut 
investiment xieraq, li jkun jista' jiġi mmonitorjat u amministrat b'mod korrett. Din kienet 
waħda mill-kawżi primarji li wasslet għall-multiplikazzjoni tal-miżbliet, ħafna minnhom 
illegali, u għan-nuqqas ta' kwalunkwe opzjoni alternattiva għar-rimi tal-iskart.

Issa huwa ċar ħafna aktar minn qabel li kienu dawk l-istess hekk imsejħa opzjonijiet irħas li 
pproduċew spejjeż konsiderevoli ħafna għall-komunità fuq terminu medju u twil, inkluż l-kost 
f'termini ta' mard. Il-fondi strutturali mill-UE setgħu u kellhom jintużaw b'mod iżjed effikaċi 
għal dan il-għan u l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u provinċjali kellhom jagħmlu 
provvediment ikbar u kellhom jagħtu prijorità ikbar għall-ġestjoni tal-iskart tal-unitajiet 
domestiċi u industrijali. Madankollu, wara tbatija hekk kbira minħabba l-effetti ta' ġestjoni 
ħażina tal-iskart huwa tabilħaqq inkoraġġanti li wieħed jinnota li sar kambjament politiku u li 
l-bliet il-kbar bħal Napli fl-aħħar qed jibdew jiżviluppaw pjanijiet ta' ġestjoni tal-iskart denji 
ta' isimhom. Għandu jkollhom aċċess għall-finanzjament meħtieġ, inkluż il-finanzjament tal-
UE, li jkun jista' jippermettilhom iwettqu bis-sħiħ dawn il-pjanijiet u l-proġetti.

Kemm fiż-żjara ta' qabel kif ukoll f'din iż-żjara, il-membri ġew mgħarrfa tajjeb dwar in-
nuqqas ta' komunikazzjoni bejn is-soċjetà ċivili - il-komunitajiet lokali u l-assoċjazzjonijiet 
volontarji li nibtu minħabba l-kriżi tal-iskart u t-tħassib leġittimu tagħhom, u l-awtoritajiet 
politiċi. Tabilħaqq, spiss kien il-każ li n-nuqqas ta' djalogu kostruttiv u regolari, flimkien ma' 
rispett reċiproku skars, wasslu wkoll għall-adozzjoni ta' azzjoni bbażata iżjed fuq il-konfront 
                                               
1 Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti [Kumitat parlamentari 
ta' inkjesta dwar l-attivitajiet illeċiti marbuta maċ-ċiklu tal-iskart]. 
2 Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart – id-Direttiva dwar il-Ġestjoni tal-Iskart. Id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
ġuridiku, li l-Istati Membri huma obbligati jimplimentaw, għat-trattament tal-iskart fl-UE. Id-Direttiva timmira li 
tipproteġi l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem permezz tal-prevenzjoni tal-effetti dannużi tal-ġenerazzjoni tal-iskart 
u l-ġestjoni tal-iskart.
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li kompliet timmina l-fiduċja tal-popolazzjoni fil-kapaċità tal-politiċi eletti li jsolvu l-problemi 
gravi li qed jiġu indirizzati lill-Parlament Ewropew minn numru hekk kbir ta' petizzjonanti. 
Kważi mingħajr eċċezzjoni l-petizzjonanti għandhom kontribut sostanzjali u importanti 
x'jagħtu li kieku l-awtoritajiet responsabbli jirrealizzaw dan.

Iż-żjara

L-għan taż-żjara kien li jsiru iżjed diskussjonijiet mal-partijiet interessati bil-għan li jsiru 
rakkomandazzjonijiet li sussegwentement ikunu jistgħu jintużaw sabiex tingħata tweġiba 
għat-tħassib tal-petizzjonanti. F'perjodu ta' tlett ijiem il-membri tad-delegazzjoni kienu kapaċi 
jagħmlu laqgħat f'Ruma mal-Ministru għall-Ambjent, Corrado Clini, u uffiċjali għoljin mill-
ministeru, il-Kummissarju Speċjali għall-ġestjoni tal-iskart fil-Provinċja ta' Ruma, Goffredo 
Sottile, ma' rappreżentanti reġjonali, provinċjali u muniċipali responsabbli għall-kwistjonijiet 
dwar l-iskart, kif ukoll ma' Gaetano Pecorella, il-President, u l-membri tal-Kumitat 
Bikamerali tal-Parlament Taljan li jittratta l-mafja u l-konnessjoni mal-kriżi tal-iskart; u 
f'Napli ma' Giovanni Romano, il-Ministru Reġjonali għall-Ambjent tal-Kampanja, ma' Luigi 
di Magistris, is-Sindku ta' Napli, u ma' rappreżentant tal-gvern provinċjali ta' Napli. Il-membri 
wettqu bosta żjarat fuq il-post fil-Lazjo u ltaqgħu letteralment ma' mijiet ta' petizzjonanti u 
komunitajiet lokali kemm fil-Lazjo kif ukoll f'Napli.

Ruma
Wara li saru diskussjonijiet preliminari ma' ħafna petizzjonanti wara l-wasla tagħhom f'Ruma 
fil-bidu tal-missjoni, l-ewwel jum kien iddedikat għaż-żjara ta' miżbliet u faċilitajiet tal-iskart 
eżistenti f'Malagrotta u ta' żoni potenzjali għal miżbliet fil-ġejjieni fir-reġjun tal-Lazjo f'Monti 
dell'Ortaccio u f'Riano, żewġ siti li ġew ikkuntestati bil-qawwa mill-petizzjonanti. 

Il-miżbla ta' Malagrotta hija waħda mill-ikbar miżbliet fl-Ewropa u kellha tingħalaq. Issa 
huwa programmat li tingħalaq f'April 2013 għalkemm huwa stmat li se jkun hemm bżonn ta' 
ħames snin sabiex is-sit jitnaddaf. Ilha tirċievi skart mhux ittrattat, inkluż skart tal-isptarijiet, 
u preċedentement kienet is-suġġett ta' żewġ diskussjonijiet iddettaljati fil-Kumitat u 
attwalment hija wkoll il-kawża ta' proċedura ta' ksur li bdiet mill-Kummissjoni Ewropea 
għall-ksur tal-Artikolu 6a tad-Direttiva dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma. Il-petizzjonanti 
kkontestaw il-manutenzjoni skarsa ħafna tas-sit, it-tniġġis persistenti tal-arja mill-partiċelli 
tat-trab u t-tixrid bl-addoċċ ta' żibel, irwejjaħ ħżiena u t-tniġġis tal-ilma tal-pjan. F'ħafna modi 
dan jissimbolizza dak kollu li ma ffunzjonax kif suppost taħt sistema ta' ġestjoni tal-iskart 
applikata b'mod korrett. Żoni residenzjali lokali li jinsabu qrib ħafna tas-sit ġew affettwati 
b'mod ħażin ħafna u hemm tħassib speċifiku li ġie espress dwar l-impatt fuq is-saħħa tal-
popolazzjoni tal-madwar li ġie kkonfermat minn studji epidemjoloġiċi mwettqa minn esperti
indipendenti. Il-petizzjonanti taw spjegazzjonijiet dwar l-eluf ta' gawwi li qed jgħix permezz 
tas-sit u li jxerrdu l-ħmieġ u l-mard maż-żona kollha, billi jqattgħu l-boroż tal-iskart u 
jikkontribwixxu għal sens ta' disperazzjoni fost il-membri tal-komunità lokali li jħossuhom 
abbandunati mill-awtoritajiet.

Id-delegazzjoni ttieħdet għal żjara qasira madwar il-faċilitajiet tas-sit mill-proprjetarju s-Sur 
Manlio Cerroni u membri tal-persunal tal-kumpanija tiegħu. Ma żarux is-sit innifsu jew iż-
żona perimetrali, għalkemm osservaw il-wasla tal-iskart u t-trattament preliminari tiegħu. L-
iskart ma kienx magħżul għalkemm ma kienx possibbli li wieħed jara mill-bogħod in-natura 



DT\942408MT.doc 5/18 PE502.277v04-00

MT

preċiża tiegħu.1

F'Valle Galleria d-delegazzjoni pparteċipat f'laqgħa pubblika kbira organizzata bil-
parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali fuq id-distrett tal-kostitwenza numru XV ta' Ruma. Iżjed 
minn tliet mitt persuna mlew il-bini muniċipali sabiex jesprimu t-tħassib tagħhom lill-membri 
u bosta persuni taw dettalji tal-impatt tas-sitwazzjoni diżastruża dwar il-problemi tal-miżbla 
fiż-żona u t-theddida għal saħħithom li ma jistgħux jeħilsu minnha. Intqal lill-membri kif iż-
żona kollha li kienet "inkantevoli" bil-foresti, l-għelieqi u l-widien tagħha kienet ġiet imħarbta 
u mniġġsa minn artijiet tal-iskart, fejn il-ħamrija u l-ilma kienu mniġġsa, il-fawwariet naturali 
kienu mimlija ħamrija, fejn spiss l-irmied mill-inċineratur kien jiksi ż-żona u fejn ittieħdu 
deċiżjonijiet li jaffettwaw il-ħajja tan-nies mingħajr l-ebda kunsiderazzjoni għall-benessri 
tagħhom. 

In-nuqqas ta' faċilitajiet ta' ġestjoni tal-iskart u riċiklaġġ ġie enfasizzat ukoll min-nies; kollox 
kien mirdum jew maħruq. Huma kienu kontra b'mod unanimu l-ftuħ ta' kwalunkwe sit ġdid 
fiż-żona bħal dak propost għal Monti dell'Ortaccio u Pian dell'Olmo u fiż-żjara li saret wara 
fuq is-sit kien faċli li wieħed jifhem għaliex kien meqjus bħala sit mhux idoneu. Madankollu 
diġà kienu nbdew ħafna attivitajiet b'mod kompletament illegali u l-qrati ġew mitluba 
jintervjenu sabiex iwaqqfu l-proċess. Xi wħud indikaw il-preżenza ta' sustanzi tossiċi li kienu 
ntradmu fil-miżbliet illegali fiż-żona li fiha kien hemm barrieri li ma kinux għadhom 
jintużaw. It-tensjoni kienet għolja. Iż-żona kienet qabel isservi ta' rifuġju għall-għasafar li 
jpassu iżda issa ma għadhomx jiġu u l-agrikoltura nqerdet minħabba l-ħamrija mniġġsa. 

Kulħadd żamm is-skiet sabiex jingħata omaġġ lil Maria Grazia Canutti li kienet organizzat l-
ewwel petizzjoni lill-Parlament Ewropew (273-10) dwar il-problemi tal-iskart minn 
Malagrotta, u li kienet mietet reċentement qabel ma waslet id-delegazzjoni.

Il-membri tad-delegazzjoni żaru s-siti f'Monti dell'Ortaccio, Riana u Pian dell'Olmo (1172-12 
u 771-12) u esprimew l-oppożizzjoni tagħhom stess għall-għażla ta' dawn is-siti għal finijiet 
ta' miżbla billi ma kienet saret l-ebda valutazzjoni oġġettiva tal-impatt ambjentali u ma kienet 
saret l-ebda kunsiderazzjoni tal-impatt akkumulat tal-ebda proposta ġdida fuq żona li diġà 
kienet qiegħda tintuża żżejjed. L-oppożizzjoni tal-komunitajiet lokali ġiet manifestata iżda 
mid-dehra ma ġietx ikkunsidrata skont dawk hekk imsejħa proċeduri ta' emerġenza użati.

Kien laħaq dalam meta d-delegazzjoni waslet fl-impjant tat-trattament bijoloġiku mekkaniku 
tal-A.M.A għall-iskart urban muniċipali, fil-Via Salaria, li attwalment jiffunzjona 312-il jum 
fis-sena b'input ta' 700 tunnellata kuljum. (1203-12). Il-membri ġew aġġornati b'mod estensiv 
mill-maniġment fejn ipparteċipaw ukoll xi petizzjonanti u ttieħdu fuq żjara ggwidata madwar 
il-faċilitajiet tal-impjant li kienu estensivi u apparentement f'kundizzjoni tajba. (Skont il-
petizzjonanti din ma kinitx sitwazzjoni rappreżentattiva billi l-irwejjaħ mhux pjaċevoli li 
lmentaw dwarhom ma kinux daqshekk evidenti waqt iż-żjara, f'lejla umda u kiesħa.)
Il-maniġment tal-impjant indika li bħala riżultat tal-ilmenti mir-residenti lokali, espressi 
permezz ta' grupp ta' kuntatt, il-bijofiltri kienu ġew ammeljorati u mtejba sabiex jiġi limitat ir-
rilaxx ta' rwejjaħ noċivi. Is-sit jiġi spezzjonat fuq bażi regolari; il-membri ġew infurmati, 
minn tim ta' valutaturi indipendenti mill-Istitut Mario Negri li mid-dehra għandu reputazzjoni 
tajba ħafna. 

                                               
1 Il-proprjetarji tas-sit fornew dokumentazzjoni ddettaljata li tista' tiġi kkonsultata mill-membri.
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Il-maniġers tal-impjant indikaw li huma kienu lesti li jaċċettaw żjara minn tim ta' spezzjoni 
addizzjonali li kellu jiġi nominat mill-popolazzjoni lokali iżda sa issa ma kienet ressqet l-ebda 
proposta. Huma qablu wkoll li għal ħafna raġunijiet oġġettivi – notevolment il-prossimità 
tiegħu għaż-żoni residenzjali lokali, l-iskejjel u l-kliniki, kif ukoll il-blokki ta' uffiċini, l-
impjant kien kompletament fil-post żbaljat. L-impjant kien ġie ppjanat 15-il sena ilu permezz 
ta' deċiżjoni tar-reġjun, iżda beda jiffunzjona biss sentejn ilu, u l-kompitu tagħhom illum, qalu 
l-maniġment, kien li jiffaċċjaw bl-aħjar mod possibbli r-realtà tas-sitwazzjoni. Tabilħaqq 
kienet intalbet delokalizzazzjoni b'mod formali iżda ma ngħatat l-ebda tweġiba. 

Il-maniġment tal-impjant enfasizza li huma kienu ppruvaw jagħmlu dak kollu li setgħu sabiex 
jillimitaw l-impatt negattiv tal-impjant fuq ir-residenti lokali u l-persuni li jaħdmu fl-inħawi. 
Fl-istess ħin, tqajmu dubji dwar minn fejn kienu ġejjin l-irwejjaħ qawwija u punġenti nnutati 
mill-petizzjonanti f'okkażjonijiet perjodiċi u l-membri ġew mgħarrfa bil-faċilità tat-trattament 
tal-ilma tal-iskart li kienet qiegħda tiffunzjona wkoll f'distanza mhux 'il bogħod iżda li ma 
setgħetx tiġi investigata minħabba n-nuqqas ta' ħin. Ix-xjenzat tal-impjant indika li l-
komponenti kimiċi tal-iskart muniċipali kienu jvarjaw ftit ħafna minn jum għall-ieħor u l-
karatteristiċi ġeneralment kienu stabbli, u dan lanqas ma jispjega għaliex f'ċerti jiem ir-riħa 
tkun daqshekk qawwija. Kienu saru wkoll sforzi minn erbgħa mill-ħames muniċipalitajiet li 
jużaw l-impjant sabiex jisseparaw l-iskart: il-ġbir isseparat issa jikkostitwixxi 26 % tal-iskart 
miġbur; sal-aħħar tal-2012 iċ-ċifra għandha tkun ta' 30 % u 40 % sal-aħħar tal-2013, u 
għandha twassal għal 65 % sal-aħħar tal-perjodu attwali tal-ippjanar.

Il-membri nnutaw is-sitwazzjoni kkomplikata u l-isforzi li kienu qegħdin jagħmlu l-
proprjetarji u l-maniġers tal-impjant sabiex jillimitaw l-impatt negattiv tal-impjant MBT fuq 
il-popolazzjoni lokali. Il-membri nnutaw ukoll li dan huwa metodu ta' rimi tal-iskart 
relattivament ekoloġiku meta mqabbel mal-inċinerazzjoni jew ir-rimi f'miżbla; il-kwistjoni 
fundamentali kienet li kien ċar li l-impjant kien qiegħed fil-post ħażin. Inġibdet l-attenzjoni 
għall-ħtieġa li jiġu vverifikati s-sorsi possibbli l-oħra tal-irwejjaħ fiż-żona.

Iżjed tard dik il-lejla l-membri skambjaw l-opinjonijiet tagħhom mar-rappreżentanti tal-
Legambiente dwar diversi kwistjonijiet li jikkonċernaw il-ġestjoni tal-iskart relatati maż-żjara 
li huma xtaqu jressqu għall-attenzjoni tad-delegazzjoni.

Il-laqgħat fil-jum ta' wara mal-awtoritajiet seħħu fl-Uffiċċju ta' Ruma tal-Parlament Ewropew 
u bdew bi skambju ta' opinjonijiet, fil-preżenza tal-petizzjonanti, mal-Kummissarju speċjali 
għall-iskart fiż-żona tal-Lazjo/Ruma, Goffredo Sottile.

Huwa ttratta t-titjib li kien qed jiġi ttamat li jsir fil-ġestjoni tal-iskart fir-reġjun ta' 
responsabbiltà tiegħu, 'għażla tas-sit' aħjar għall-miżbliet, valutazzjonijiet tal-impatt u titjib fl-
għażla tal-iskart għat-tnaqqis tal-kwantitajiet ta' skart, kif ukoll iż-żieda fl-użu tal-impjanti 
bijomekkaniċi tat-trattament tal-iskart. Huwa għamel ukoll l-istqarrija li ġejja li ntlaqgħet 
b'ċertu tħassib meta afferna li "jekk Malagrotta għandha tiġi estiża" minn hemm 'il quddiem 
għandha tittratta biss l-iskart 'ittrattat', li jfisser li kien qed jammetti li sa issa s-sit enormi kien 
tabilħaqq qed jaċċetta l-iskart kollu mhux iddifferenzjat. Huwa ħabbar ukoll li Monti 
dell'Ortaccio se jsir 'sit temporanju' għal tmintax-il xahar filwaqt li jkun qed jintgħażel sit 
alternattiv. Huwa kien jaf bl-oġġezzjonijiet iżda mid-dehra ma kienx jaf bl-illegalità 
potenzjali skont id-dritt Ewropew ta' proposta bħal din.
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Il-membri preżenti esprimew it-tħassib serju tagħhom rigward approċċ apparentement 
daqshekk fatalistiku għall-ġestjoni tal-iskart u n-nuqqas totali ta' tħassib għall-monitoraġġ tal-
faċilitajiet attwali tal-iskart kif ukoll dwar il-fatt li l-Kumpanija Colari li kienet il-proprjetà ta' 
Manlio Cerroni, apparentement kienet qed tikseb il-kuntratti kollha fir-reġjun għall-operat tal-
miżbla. Huwa wieġeb billi qal li kien 'jittama' li l-ebda skart mhux isseparat ma kien se jmur 
f'Monti dell'Ottaccio iżda li l-impjant jiftaħ fl-1 ta' Jannar. Huwa qal li l-iskart mhux ittrattat 
għandu jintbagħat barra mill-Italja jew lejn reġjun ieħor. Naqas milli jwieġeb għall-
mistoqsijiet kollha. Huwa għamel sommarju billi qal li kien eżamina kollox u jsib li m'hemmx 
alternattiva: "intom tgħidu le u jien ngħid iva, u l-kwistjoni tieqaf hemm", ikkonkluda.

Madankollu l-membri qajmu dubji dwar l-analiżi tiegħu, il-metodu tiegħu u l-kriterji 
magħżula li ma setax jiddeskrivi lil-laqgħa, iżda li mid-dehra jintużaw sabiex isiru l-għażliet li 
huwa jiddeċiedi dwarhom.  

Il-membri qajmu dubji wkoll dwar il-punt safejn id-Direttiva Seveso (IPPC) kienet 
rikonoxxuta u kienu ċari fil-kritika tagħhom għat-teħid ta' azzjonijiet bħal dawn lil hinn minn 
kwalunkwe leġittimità Ewropea. Sar tqabbil ma' prattiki f'reġjuni oħra u ġie mistoqsi għaliex 
ma kienet ittieħdet l-ebda tagħlima fil-Lazjo mill-esperjenzi ta' postijiet oħra. Il-membri 
tennew it-tħassib tagħhom dwar l-użu tas-sit ta' Monti dell'Ortaccio u ħeġġew lill-
Kummissarju jagħti każ il-konsegwenzi ta' għażla bħal din f'termini ta' spejjeż involuti 
permezz ta' proċedura ta' ksur.

Is-Segretarju Ġenerali tal-Ministeru tal-Ambjent wara tkellem dwar il-wirt ta' konsegwenzi 
tal-iskart fil-Lazjo, u r-responsabbiltajiet tal-livelli differenti ta' gvern fil-politika dwar l-iskart 
- reġjonali, provinċjali u muniċipali. Tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li jinbidel l-approċċ 'storiku' 
lejn il-kwistjoni u l-bdil fundamentali tal-prattiki attwali, fejn l-iskart jista' jitqies bħala 
riżorsa u l-miżbliet ikollhom biss rwol residwu fil-proċess. Indika li ġie adottat programm 
reġjonali tal-ġestjoni tal-iskart u li kienu qegħdin jitwettqu studji preliminari 
b'kunsiderazzjoni ta' kriterji ġeoloġiċi, idroloġiċi u arkitettoniċi. Enfasizza wkoll il-prijorità li 
issa kienet qiegħda tingħata lill-għażla tal-iskart u l-ġbir isseparat.

Il-membri u l-petizzjonanti wara laqgħu lil Corrado Clini, il-Ministru tal-Ambjent Taljan, li 
għamel dikjarazzjoni introduttiva qabel ma wieġeb għal xi mistoqsijiet. Il-Ministru ddikjara li 
mhuwiex ir-rwol tal-gvern ċentrali li jinvolvi ruħu direttament fil-ġestjoni tal-iskart billi din 
ir-responsabbiltà hija maqsuma bejn ir-reġjuni, il-provinċji u l-muniċipalitajiet. Madankollu 
billi hemm ħafna każijiet li fihom l-awtoritajiet deċentralizzati naqsu milli jieħdu r-
responsabbiltà għall-għażliet li ħafna drabi huma diffiċli, il-gvern kien obbligat li jintervjeni 
sabiex japplika politika ta' ġestjoni tal-iskart iżjed koerenti. Dan għadu ma tax riżultati billi l-
ħin kien qasir wisq fis-sena minn meta l-gvern ħa l-ħatra iżda huwa qal li numru ta' elementi 
qegħdin jitpoġġew f'posthom, inkluż ir-ristrutturazzjoni tal-gvern reġjonali u lokali nnifsu. 
Għamel appell għal 'solidarjetà responsabbli' bejn il-livelli differenti ta' gvern. Kompla jgħid 
li l-awtoritajiet ma jistgħux jgħidu le għal kollox u wara jilmentaw li ma għadx għandhom id-
dritt li jagħżlu. Mingħajr alternattivi ċari kellhom jittieħdu miżuri straordinarji iżda jeżistu 
sitwazzjonijiet differenti ħafna skont ir-reġjuni kkonċernati u minkejja li ċerti reġjuni huma 
awtosuffiċjenti fil-ġestjoni tal-iskart domestiku oħrajn qegħdin jesportaw skart mhux magħżul 
lejn il-Pajjiżi l-Baxxi jew postijiet oħra. Din mhijiex strateġija tal-iskart tajba fuq perjodu ta' 
żmien medju jew twil. Il-gvern ippropona inċentivi sabiex jinkoraġġixxi t-tnaqqis tal-iskart u 
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iktar ġbir ta' skart isseparat u ssuġġerixxa li ċerti reġjuni Taljani b'kapaċità żejda jistgħu jiġu 
obbligati li jimmaniġġjaw l-iskart mil-Lazjo jew mill-Kampanja. 

Bi tweġiba għall-mistoqsijiet dwar il-Kumpanija Colari u l-monopolju apparenti tagħha fir-
Reġjun tal-Lazjo, il-Ministru indika li dan kien preċiżament ir-riżultat tas-sistema li ilha 
stabbilita għal żmien twil wisq. Dejjem kienet l-irħas opzjoni u kienet tikkorrispondi għall-
għażla magħmula mill-awtoritajiet politiċi rigward il-ġestjoni tal-iskart fejn il-miżbliet ġew 
ipprivileġġjati fuq politika tajba dwar l-iskart kif hemm inkluż fid-Direttivi tal-UE.

Il-Ministru ddeskriva fil-qosor l-ambizzjoni tiegħu li l-ġestjoni tal-iskart issir sistema tajba 
bħal ma teżisti f'Milan, f'Bolonja jew f'Venezja. Madankollu huwa wissa li ma kienx hemm 
soluzzjonijiet ta' malajr u kienet ħaġa iebsa li tittranġa sistema li kienet ilha stabbilita sa mill-
aħħar gwerra mingħajr rieda politika ċara ħafna. In-nies ma għandhomx jibqgħu iżjed "ifarfru 
minn spallejhom", inkella Ruma tispiċċa timtela biż-żibel. Huwa qal li l-ġbir isseparat u r-
riċiklaġġ ma jistgħux isiru mill-gvern u mill-armata, imma jeħtieġ li l-komunitajiet infushom 
jiġu involuti iktar.

Issa qed tingħata iktar attenzjoni għall-eżegwibbiltà tal-leġiżlazzjoni dwar ir-rimi tal-iskart 
industrijali li huwa ammetta għadu problema serja ħafna. Huwa rrefera għas-sitwazzjoni fil-
Kampanja li oriġinat minħabba deċennji ta' nuqqas ta' gvern u fejn element kriminali qawwi 
kien involut fir-rimi tal-iskart tossiku, spiss importat mill-Italja ta' fuq, u f'nirien perikolużi ta' 
miżbliet ta' skart illegali kkontaminat li kienu theddida gravi b'mod partikolari għall-
komunitajiet lokali. Għandha tittieħed azzjoni repressiva iżjed b'saħħitha sabiex tiġi evitata 
attività bħal din u jeħtieġ ukoll li mmorru lura għall-governanza normali – b'referenza għar-
rwol tal-armata fiż-żona. Madankollu ddaħħal fis-seħħ programm ġdid u kellu jinbeda l-ġbir 
isseparat. 

Il-Ministru, bi tweġiba għal mistoqsijiet dwar ir-riċiklaġġ, indika li l-industrija issa kienet 
qiegħda tiżviluppa u kellha kapaċità li kienet qiegħda tikber biex tittratta l-aluminju, il-plastik, 
iż-żejt, il-batteriji u oħrajn. Il-problema ewlenija baqgħet l-iskart domestiku mhux ittrattat u 
mhux magħżul u skart ieħor simili bħal dak prodott mill-isptarijiet. 

Huwa qies li wara ħafna snin, l-affarijiet kienu mexjin lejn direzzjoni iżjed pożittiva f'Napli 
fejn qed jinbeda t-tindif u l-irkupru ta' żoni kkontaminati u qed jitnaddfu postijiet oħra. 
Kompla jgħid li s-sitwazzjoni tal-ġbir tal-iskart isseparat f'Napli hija promettenti hekk kif 
qiegħda tibda tiżviluppa. Madankollu ħafna affarijiet għadhom nieqsa fil-livell reġjonali u 
provinċjali u kulħadd għandu jerfa' r-responsabbiltà tiegħu biex is-sitwazzjoni tinbidel b'mod 
effikaċi.

Wara l-membri kellhom ikla ta' ħidma mal-membri mill-Kumitat Bikamerali tal-Parlament 
Taljan li jinvestiga r-rabtiet tal-mafja, offruta mill-President Gaetano Pecorella, ma' 
programmi dwar l-iskart fejn ġew mgħarrfa bit-tħassib tal-membri dwar in-nuqqas ta' pieni 
effettivi li jistgħu jkunu ta' deterrent possibbli għall-involviment f'reati relatati mal-iskart. Fir-
rapporti tagħhom, notevolment dwar ir-Reġjun tal-Lazjo (iżda wkoll dawk preċedenti dwar 
Sqallija, il-Kalabrija, u l-Pulja) kienu sabu provi tar-rdim ta' skart tossiku u radjuattiv u tar-
rimi illegali tiegħu fil-baħar.

Il-membri tad-delegazzjoni esprimew l-apprezzament tagħhom għax-xogħol li kien qed isir u 
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staqsew dwar il-livell ta' trasparenza fl-applikazzjoni ta' politiki dwar l-iskart, dwar l-
identifikazzjoni tad-dgħufijiet fil-livelli amministrattivi u politiċi differenti, f'sitwazzjonijiet 
reġjonali differenti fejn jidher li ż-żoni tat-'tramuntana' jiffunzjonaw aħjar minn dawk tan-
'nofsinhar'. Il-Viċi President tal-Kumitat, De Angelis, indika li fil-Lazjo pereżempju, ma 
kinux iffaċċjati b'daqshekk attività kriminali, iżda b'sitwazzjoni ta' monopolju li minkejja l-
isforzi kien diffiċli li tinbidel u li kienet tiswa biss nofs l-alternattivi meħtieġa. Is-Senatur 
Coranella mill-Kampanja jqis li l-preżenza tal-ekomafja spiss tintuża minn xi wħud bħala 
skuża għal nuqqas ta' azzjoni. Huwa indika wkoll il-problema bl-iżvilupp tal-kapaċità tal-
inċinerazzjoni. Membru ieħor, di Toni, stieden sabiex tiżdied il-kultura ta' trasparenza u 
sabiex tintemm "id-dittatura tal-miżbliet" u jinħoloq mudell fattibbli u sostenibbli għall-ġbir 
tal-iskart. 

Il-President ikkonkluda billi qal li l-kriminalità kienet kapaċi tikkontrolla t-territorju b'mod 
iżjed faċli minħabba l-prevalenza ta' miżbliet, u minħabba dak li huwa identifika bħala livelli 
għolja ta' korruzzjoni fl-amministrazzjonijiet lokali. Afferma li ma jkunx hemm bżonn ta' 
effiċjenza jekk ikun hemm il-korruzzjoni u għalhekk huwa essenzjali li jsir kambjament kbir 
fl-organizzazzjoni ċivili u soċjali tal-pajjiż sabiex tiġi ttrattata l-problema. Qal li s-sistema 
sempliċiment ma taħdimx, b'mod speċjali fin-nofsinhar tal-pajjiż, u li l-iskart għandu jintuża 
aħjar aktar milli jitqies bħala problema dejjem attwali; indika li fl-aħħar il-pajjiż kien qed 
jiċċaqlaq, iżda biss b'diffikultà kbira u li ż-żgħażagħ għandhom ikunu kapaċi jsibu xogħol 
minħabba l-ħiliet u l-isforzi tagħhom stess u mhux minħabba l-'konnessjonijiet' tagħhom.

Is-sessjoni ta' waranofsinhar ippermettiet lill-membri li jaċċedu għall-informazzjoni mingħand 
l-uffiċjali responsabbli għall-ambjent u l-ġestjoni tal-iskart fir-Reġjun tal-Lazjo u l-Provinċja 
ta' Ruma.
Rigward ir-Reġjun tal-Lazjo, il-membri ġew infurmati li kien ġie approvat Pjan għall-Ġestjoni 
tal-Iskart li jalloka EUR 100 miljun għall-ġbir tal-iskart isseparat għall-perjodu 2012-2014 u li 
għandu jifforma parti minn sistema ta' ġestjoni integrata li tinvolvi monitoraġġ aħjar u 
impjanti ġodda tal-bijomassa. Ir-reġjun iffirma wkoll il-'patt għal Ruma' li għadu mhuwiex 
operattiv u li huwa mmirat sabiex jidentifika lista ta' siti idonei għar-rimi tal-iskart. Il-kriterji 
għall-għażla ma ġewx deskritti.

Id-delegat provinċjali indika li kienet ir-responsabbiltà muniċipali li timmaniġġja l-iskart 
urban u domestiku iżda l-ftuħ ta' miżbliet għandu jkun ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet 
provinċjali, minkejja li hawnhekk, huwa indika li dan tħalla f'idejn ir-Reġjun. Il-Provinċja qed 
tassisti lil ċerti muniċipalitajiet madwar Malagrotta u ħeġġet l-għażla sseparata. Tfassal ukoll 
pjan iżjed speċifiku għat-tnaqqis tal-iskart. Id-dikjarazzjoni tiegħu ntlaqgħet b'ċertu 
xettiċiżmu fost il-petizzjonanti preżenti.

Ir-rappreżentant minn Roma Capitale indika li l-ġbir isseparat żdied minn 16 % għal 26 % 
mill-2008 u li ma kien hemm l-ebda siti ta' miżbliet fiż-żona tal-belt innifisha. Kien hemm 
erba' impjanti BMT u wieħed minnhom kien l-impjant A.M.A li fih saret iż-żjara. Wara kien 
hemm xi skambji ta' opinjonijiet dwar l-impjant BMT tal-A.M.A u r-rilokalizzazzjoni 
eventwali tiegħu billi dan ukoll jeħtieġ żieda fil-kapaċità tat-trattament tiegħu, li hija meqjusa 
bħala mhux idonea fuq is-sit preżenti. Ingħatat iżjed informazzjoni li tabilħaqq il-problema 
tal-irwejjaħ noċivi mill-impjant fil-fatt jista' jkollha l-oriġini tagħha fil-faċilità tat-trattament 
tal-ilma ta' ACEA kif kien ġie indikat iżjed kmieni fiż-żjara.
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Ma ngħatat l-ebda tweġiba lill-membri minn kwalunkwe wieħed mill-parteċipanti li staqsew
dwar it-trattament tal-ilmenti miċ-ċittadini. Madankollu, minflok il-membri raw skambju 
mqanqal ħafna ta' opinjonijiet bejn l-awtoritajiet differenti dwar ir-responsabbiltajiet rispettivi 
tagħhom u d-deċiżjonijiet dwar il-miżbliet u Monti dell'Ortaccio b'mod partikolari, li r-Reġjun 
tal-Lazjo kien oppona iżda li l-Provinċja kienet inkludiet f'lista prijoritarja, fejn kull awtorità 
għamlet sforz qawwi biex tneħħi r-responsabbiltajiet minn fuqha u tgħaddihom xi mkien ieħor 
– preċiżament il-kwistjoni li għaliha kien irrefera l-Ministru iżjed kmieni fil-ġurnata. Id-
dimostrazzjoni kienet elokwenti.

Il-membri, finalment, laqgħu lis-Sindku ta' Paliano, Maurizio Sturvi, li kien ressaq petizzjoni 
lill-Kumitat (0998-12) dwar il-proposta li jinħoloq ċentru ta' trattament BMT fil-muniċipalità 
tiegħu, fejn kien imħasseb bl-impatt ambjentali fuq il-lokalità billi diġà kien hemm miżbla u 
impjant ieħor tat-trattament tal-iskart fil-Valle del Sacco. Stqarr li s-sitwazzjoni diġà kienet 
ħażina u dan seta' jaggrava s-sitwazzjoni u li huwa staqsa għaliex il-wied sabiħ kien qed jiġi 
tant vvittimizzat b'dan il-mod billi l-impatt kumulattiv ta' dan kollu kien qed iħalli l-effett 
tiegħu fuq il-popolazzjoni lokali li huwa kien jirrappreżenta. Afferma li kien qed jiġi 
kkunsidrat ukoll impjant addizzjonali tal-kompostaġġ. Qal li jidher li la l-Kummissjoni u 
lanqas l-awtoritajiet provinċjali jew reġjonali ma qiesu t-tħassib tagħhom; huwa qal li ċ-
ċittadini kienu mifxula u rrabjati ħafna li kienu qegħdin jiġu ttrattati b'dan il-mod daqs li 
kieku ma kellhom l-ebda importanza fil-kwistjoni. Il-membri staqsew jekk il-pjanijiet kinux 
ġew soġġetti għal kwalunkwe valutazzjoni tal-impatt ambjentali meta wieħed iqis is-
sitwazzjoni ovvjament kumulattiva fiż-żona.

Ma kienx possibbli li f'dan l-istadju din il-kwistjoni tkompli tiġi diskussa u s-Sindku ntalab 
jagħti iżjed dettalji sabiex il-kwistjoni tkun tista' tiġi investigata aħjar mill-Kumitat li seta' 
jikseb parir ukoll mill-Kummissjoni Ewropea.

Napli
Il-jum ta' wara, il-membri tad-delegazzjoni bdew sensiela ta' laqgħat mal-petizzjonanti li 
setgħu jispjegaw direttament il-kwistjonijiet li l-iżjed kienu qegħdin iħassbuhom f'laqgħa 
pubblika. Ma kienx hemm ħin biżżejjed sabiex isiru żjarat fuq il-post f'din l-okkażjoni, iżda l-
membri setgħu jiltaqgħu ma' ħafna mill-petizzjonanti li kienu ltaqgħu magħhom fl-aħħar żjara 
għal ġbir ta' informazzjoni f'April 2010 meta saru żjarat f'bosta postijiet, u meta ttieħed 
impenn ċar min-naħa tal-membri tal-Kumitat li jiġu darb'oħra sabiex jagħmlu segwitu tal-
ewwel investigazzjoni tagħhom. Dawn il-laqgħat ippermettew it-twettiq ta' dik il-wegħda.

Il-laqgħa kienet tikkonsisti f'sensiela ta' dikjarazzjonijiet tal-petizzjonanti u mistoqsijiet mill-
membri, dwar il-kwistjonijiet ewlenin li xtaqu jittrattaw; ir-rendikont li ġej jirrappreżenta 
sinteżi tat-tħassib tagħhom.

787-10 u 1270-11: Il-petizzjonant irrefera għall-miżbla f'Ferrandelle fil-Provinċja ta' Caserta 
fejn is-sitwazzjoni kienet iddeterjorat b'mod gravi mill-aħħar żjara tal-Kumitat. L-iskart għadu 
mhux qed jiġi ttrattat u lanqas magħżul u diversi maniġers tas-sit ġew arrestati. L-ilma tal-
pjan kien tniġġes b'mod gravi bil-kontaminazzjoni tal-lissija mis-sit li ma kienx ġie ssiġillat 
tajjeb u hemm dubji serji dwar x'ġara lil madwar EUR 43 miljun ta' finanzjament għat-titjib 
tas-sit. Fl-inċineratur ta' Acera l-iskart għadu mhux qed jiġi kkontrollat tajjeb u mid-dehra 
qegħdin saħansitra jaħarqu t-tajers tal-karozzi skont deroga sistematika mir-regoli permessi 
mis-sitwazzjoni ta' emerġenza li għaddejja. Minkejja l-impenji dwar l-użu ta' impjanti tal-
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kompostaġġ u 'gżejjer ekoloġiċi', ma nbidel xejn f'dan ir-rigward fl-aħħar sentejn qal il-
petizzjonant. Kienet intbagħtet ittra ddatata 18.02.12 dwar impjant tal-kompostaġġ li kien lest 
iżda mhux operattiv.

1166-10: Fil-miżbla ta' Terzigno, li tinsab fiż-żona tal-park nazzjonali tal-Vessuvju, li fiha 
qabel kienet saret żjara mid-delegazzjoni u fejn kien hemm konfronti serji f'Ottubru 2010, is-
sitwazzjoni ddeterjorat ukoll. L-iskart industrijali u tossiku qed ikompli jintrema hemmhekk 
mingħajr l-ebda kontroll apparenti u t-tieni miżbla magħrufa bħala Cava Vitiello diġà ntużat 
għar-rimi illegali ta' skart, għalkemm għadha mhijiex awtorizzata b'mod uffiċjali. Il-komunità 
lokali dejjem qed issir iżjed iddisprata u l-lissija ukoll kellha effett dirett f'din iż-żona fuq l-
ilma użat fis-settur agrikolu u ġie espress tħassib serju dwar il-kontaminazzjoni possibbli tal-
ikel bħala riżultat ta' dan. Il-petizzjonanti huma mħassba li l-wegħdiet li titnaddaf din iż-żona 
ndifnu f'fond daqs dak tal-iskart innifsu.

1270-11: Saru disponibbli min-naħa tal-petizzjonant ritratti tas-sitwazzjoni f'Ferrandelle u 
f'Maruzella (issa mimlija) fejn madwar 500 000 tunnellata skart domestiku u skart ieħor 
tħallew fil-beraħ, li jippermetti t-tixrid ta' rwejjaħ noċivi, trab u mazkan ieħor għal kilometri 
fil-madwar kif ukoll jattira annimali u tjur li jfittxu annimali mejta biex jikluhom, ġrieden u 
miljuni ta' gawwi. Barra minn hekk il-lissija kkawżat il-kontaminazzjoni tal-kanali tal-ilma li 
minnhom jixorbu l-annimali u fejn jikber il-ħaxix tagħhom li jwassal għal tħassib serju li l-
mozzarella bufala jista' jkun ikkontaminat ukoll, u għalhekk ma jkunx jista' jinbiegħ, bir-
riżultat li jitħarbat l-għajxien ta' ħafna bdiewa lokali. Is-saħħa tal-popolazzjoni lokali qiegħda 
ssofri u hemm il-biża' ta' każijiet li qegħdin jiżdiedu ta' kanċer u infezzjonijiet bronkjali gravi.

0347-08: Billi kompla jaġġorna lill-membri dwar is-sitwazzjoni tal-inċineratur ta' Acera, il-
petizzjonant tkellem dwar emissjonijiet illegali mis-sit, inqas trasparenza u l-waqfien tal-
finanzjament għall-osservatorju li kellu jimmonitorja l-attività tal-impjant. Nar kien ħakem 
eluf ta' "eco-balle" matul il-perjodu tas-sajf li tħallew jinħarqu u jniġġsu l-atmosfera. Il-
protokoll li ġie ffirmat mir-Reġjun u l-Provinċja sabiex isir skrining tal-popolazzjoni lokali 
għall-finijiet ta' saħħa lanqas ma ġie implimentat u dan wassal ukoll għal tħassib akbar li 
ħafna affarijiet qed jinħbew lin-nies mill-awtoritajiet.

0658-12: Il-petizzjonant, li qajjem iżjed tħassib ġenerali dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 
dwar il-Ġestjoni tal-Iskart fir-reġjun tal-Kampanja, ilmenta għal darb'oħra li l-Artikolu 4 
għadu ma kienx qed jiġi rrispettat u li kienet għadha ma ġietx stabbilita ġerarkija obbligatorja 
tal-iskart min-naħa tal-awtoritajiet responsabbli. Mid-dehra, iż-żmien għall-bini ta' impjanti 
tal-kompostaġġ, pereżempju, ġie pospost għal darb'oħra mir-reġjun, u l-muniċipalitajiet li 
bdew il-ġbir isseparat ma rċevew l-ebda finanzjament għal dan.

0955-08: Il-petizzjonant iċċara li se jkompli jopponi l-inċineraturi u l-miżbliet billi dawn 
imorru kontra l-isforzi li jiġi stabbilit ċiklu xieraq tal-iskart bi skart isseparat, riċiklaġġ u użu 
aħjar tal-proġetti tal-kompostaġġ u l-bijomassa. Huwa qal li l-miżbla ta' Chiano, li saritilha 
żjara preċedenti mid-delegazzjoni, kienet ġiet magħluqa billi l-ġudikatura kienet interveniet 
minħabba r-rabtiet tal-mafja mal-operazzjonijiet fis-sit, u li kien hemm ħafna tniġġis taż-żona 
tal-madwar. Madankollu s-sit ma kienx sar sigur; sempliċiment ġie abbandunat u huwa taħt 
ordni ta' sekwestru. Huwa enfasizza l-urġenza estrema li tiġi ttrattata din is-sitwazzjoni 
minħabba l-impatt fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-komunità lokali.
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1211-12: Il-petizzjonant, qassis tal-post, esprima l-allarm tiegħu, u dak tal-komunità tiegħu 
ħdejn Caserta minħabba n-nirien li kienu qegħdin jinxterdu fuq sit ta' miżbla industrijali u li 
kienu qegħdin jipproduċu duħħan tossiku li jagħmel ħsara lill-popolazzjoni lokali. Huwa 
jemmen li r-rati tal-kanċer kienu żdiedu b'mod konsiderevoli fiż-żona u madankollu ma kien 
sar xejn sabiex jingħata b'mod ċar kwalunkwe rimedju għas-sitwazzjoni għalkemm il-Prefett 
kien żar is-sit.

0413-10: Din il-petizzjoni rreferiet ukoll għas-sitwazzjoni li kienet qiegħda tiddeterjora 
f'Tezigno fejn għalkemm is-sit apparentement għandu jingħalaq hemm biżgħat serji minħabba 
n-nuqqas ta' informazzjoni dwar it-tindif tiegħu kif ukoll minħabba t-theddid li jinfetaħ is-sit 
tal-viċinanzi li jinsab ukoll fiż-żona tal-park nazzjonali tal-Vessuvju. Tmintax-il awtorità 
muniċipali lokali kienu ffirmaw patt sabiex isiru l-iżviluppi ta' proċessi ta' riċiklaġġ u impjanti 
tal-kompostaġġ iżda sa issa ma kien għadu sar xejn f'dak ir-rigward. Petizzjonant ieħor 
kompla jżid li n-nies tal-post kienu għadhom mhumiex infurmati u kienu fiżikament esklużi 
minn kwalunkwe aċċess għall-informazzjoni dwar is-sit. L-ommijiet tal-post kienu mħassba 
dwar l-impatt ta' dan is-sit enormi u mhux ikkontrollat fuq is-saħħa ta' uliedhom. Oħrajn mill-
istess żona semmew ir-rimi ta' asbestos – intwerew ritratti, u l-persuni kienu allarmati mit-
tossiċità tal-ħamrija fejn jitkabbru u jiġu prodotti l-ħxejjex. huwa talab li jitħawlu pjanti 
speċifiċi bħal qanneb fiż-żona li għandha l-kapaċità li tnaddaf il-ħamrija b'mod ekoloġiku.

0587-07: Intwera tħassib dwar l-abbandun storiku tar-reġjun mil-lat finanzjarju u l-poter li 
għadu qed jikber tal-mafja u tal-elementi kriminali fin-negozju tal-iskart li kien qed ikompli 
jimpedixxi kwalunkwe tibdil tas-sitwazzjoni ta' kriżi li tant persuni qegħdin ikomplu jsofru. 
Tibża' li s-sitwazzjoni tabilħaqq qed issir dejjem iżjed waħda ddisprata u ħadd ma kien qed 
jimpenja kwalunkwe tip ta' finanzjament sabiex jiġu solvuti l-kwistjonijiet. Il-popolazzjoni 
kienet qiegħda tħossha mwarrba mill-ambjent politiku u minsija mill-awtoritajiet ta' Ruma. 
(Hija u ħafna petizzjonanti kienu rikonoxxenti lejn il-membri preżenti billi ħadd qatt mill-
awtoritajiet ma kien ħabbel rasu jitlobhom l-opinjoni tagħhom, la mir-reġjun u lanqas mill-
awtoritajiet politiċi ċentrali tal-Italja.)

0031-06: Waqt li kien qed jikkunsidra t-tħassib ġenerali tal-impatt tal-kriżi dwar l-iskart fuq 
is-saħħa tal-popolazzjoni lokali, il-petizzjonant esprima r-rabja tiegħu li xejn ma kien qed isir 
dwar l-iskart tossiku li kien qed jintrema fl-għadajjar u fix-xmajjar, kif ukoll fil-baħar, fi 
kwantitajiet enormi. Ħafna minn dan l-iskart kien qed jindifen ukoll u jitħalla fil-ħamrija, bla 
xkiel u jitħalla jniġġes l-ilma tal-pjan. Kienu twettqu xi studji li wrew riżultati allarmanti u l-
istitut tas-saħħa ta' livell għoli attwalment qed jivvaluta s-sitwazzjoni; iżda huwa talab għal 
iżjed involviment internazzjonali billi l-biża' tiegħu hija li l-awtoritajiet ma jistgħux jiġu fdati 
sabiex jagħmlu xi ħaġa dwar il-problema reali li kienu qegħdin jiffaċċjaw iċ-ċittadini fiż-żona.

Madankollu, f'diskussjoni iżjed miftuħa, il-petizzjonanti indikaw li ħassu li xi tibdil kien qed 
jinħass minn Napli nnifisha fejn ġie stabbilit osservatorju tal-iskart li jinvolvi l-persuni lokali 
u l-awtoritajiet muniċipali. Madankollu l-Provinċja kienet meqjusa bħala kompletament 
assenti minn kwalunkwe involviment. Ħafna staqsew jekk il-fondi tal-UE setgħux jiġi 
żblukkati sabiex jappoġġaw l-isforzi li kienu qegħdin isiru b'mod speċjali f'Napli; huma 
nnutaw ukoll li l-ġbir u r-rimi sseparat jiswew ħafna iżjed u ċerti żoni fil-belt ma setgħux 
jiżviluppaw din l-opzjoni minħabba n-nuqqas ta' fondi.

Il-membri wieġbu għall-mistoqsijiet u t-tħassib tal-petizzjonanti dwar id-disponibbiltà tar-
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riżorsi għall-ġbir isseparat, il-faċilitajiet tal-kompostaġġ, l-iskart umdu, u dwar l-effett 
negattiv tal-istat ta' emerġenza fuq l-applikazzjoni korretta tad-dritt tal-UE li kienet wasslet 
għall-proċeduri ta' ksur, it-theddida ta' multi u finanzjament imblukkat.

Dan it-tħassib ġie kkomunikat direttament mill-membri tad-delegazzjoni meta marru jiltaqgħu 
ma' Giovanni Romano, il-Ministru Reġjonali għall-Ambjent, li huwa responsabbli għall-
politika dwar l-iskart. B'mod partikolari, il-membri fittxew informazzjoni dwar x'riżultati 
kienu nkisbu mill-aħħar żjara, x'relazzjoni kien hemm bejn il-pjan ta' Napli u l-pjan tal-iskart 
reġjonali u jekk il-Kampanja finalment kinitx qiegħda tirrispetta l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-
iskart.

Giovanni Romano indika li huwa kellu jagħti tweġiba uffiċjali għal ħafna kwistjonijiet 
imsemmija lilu minn petizzjonijiet li waslu għand il-Kumitat.1 Huwa indika li kien qed isir 
kull sforz sabiex jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni nazzjonali kienet konsistenti mad-dritt tal-UE 
iżda li 17-il sena ta' liġi ta' emerġenza kienu għadhom qed iħallu effett ukoll, l-effetti fit-tul 
tal-iskart huma konsiderevoli. Huwa ddeskriva fil-qosor miżuri li kienu qegħdin jittieħdu 
sabiex tiġi solvuta l-problema tal-kriminalità organizzata fejn faċilitajiet privati kienu qegħdin 
jiġu rritornati lill-istituzzjonijiet pubbliċi u dan kien qed jipprovdi garanzija aħjar għar-rispett 
taċ-ċiklu tal-iskart, iżda miżuri bħal dawn kienu jeħtieġu finanzjament li kien għadu limitat 
ħafna, kompla jgħid. 

Ir-Reġjun tal-Kampanja ma kien irċieva l-ebda tip ta' finanzjament mill-UE għal ċertu żmien 
minħabba li l-finanzjament kollu kien ġie mblukkat u dan kien qed ikollu effett 
kontroproduċenti għall-isforzi politiċi li kienu ġew stabbiliti. Min-naħa l-oħra, minn 
Ġunju 2010, ingħata investiment pubbliku ta' EUR 150 miljun mir-Reġjun u l-Provinċji. 
Huwa qal li jekk dan jista' jiġi kkumplimentat minn finanzjament tal-UE, kien ċar li jkunu 
jistgħu jintlaħqu ħafna iżjed riżultati. Id-dipartiment tiegħu kien segwa l-impenn tiegħu dwar 
il-kwistjonijiet ta' trasparenza u kien wieġeb għal iżjed minn 700 talba għal informazzjoni 
b'sottomissjonijiet bil-miktub. Il-Pjan Reġjonali dwar il-Ġestjoni tal-Iskart kien ġie miftiehem 
u l-azzjoni ta' rimedju kienet qiegħda tiġi implimentata bl-użu ta' riżorsi proprji. Ġie stabbilit 
ukoll Pjan Reġjonali għal Skart Speċjali (skart industrijali u tal-portijiet/trasport marittimu). 
Huwa insista li l-ġestjoni ta' kuljum tal-iskart għadha l-kompetenza tal-muniċipalitajiet.

Kienu saru sforzi sabiex jitnaqqsu l-kwantitajiet ta' skart li kienu qed jittieħdu fil-miżbliet 
minn 7 200 TN/jum fl-2009 għal 3 850 TN/jum fl-2012 sa issa. Huwa kompla jgħid li l-
551 awtorità muniċipali kienu qegħdin jagħmlu sforz konsiderevoli. Huwa qal li kienu 
qegħdin jiġu żviluppati iżjed impjanti ta' trattament organiku u informazzjoni dwar dan kienet 
qiegħda tiġi kkomunikata lill-Kummissjoni.

Fil-preżenza tal-Ministru Romano, il-membri fetħu diskussjonijiet mas-Sindku ta' Napli, 
Luigi de Magistris, li ta rendikont dettaljat tal-pjan tiegħu dwar l-iskart għal Napli u ddeskriva
fil-qosor l-isfidi u r-riżultati li kiseb sa issa. Meta kien ġie elett kien wiret EUR 1½ biljun 
dejn. Beda jaħdem minnufih sabiex iġib lura l-politika tal-iġjene urbana fis-settur pubbliku 
aktar milli tiġi kkuntrattata kif kien isir qabel. Huwa qal li l-uniċi persuni li jdaħħlu flus 

                                               
1 Dokument ta' 17-il paġna ġie kkomunikat lill-membri: ara l-anness, iffirmat minn Dott. R. Santacroce f'isem il-
Gvern Reġjonali. Jinkludi sinteżi f'tabelli u kummenti dwar kull petizzjoni mressqa mill-Kumitat lir-Reġjun. 
(disponibbli biss bit-Taljan).
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privati fis-settur kienu l-mafja, u kien ġie ppruvat biċ-ċar li l-privatizzazzjoni ma kinitx it-
tweġiba għall-problema tal-ġestjoni tal-iskart.

Għarraf lill-membri li kien stabbilixxa siti ta' trasferiment fil-belt fejn l-iskart jinħażen waqt 
perjodi kritiċi. Jopponi l-bini ta' inċineraturi jew siti ġodda ta' miżbliet fil-muniċipalità u qed 
isir kull sforz possibbli fil-ġbir tal-iskart isseparat minn bieb għal bieb u r-riċiklaġġ. Terz tal-
popolazzjoni tal-post issa hija kapaċi tagħmel dan, b'iżjed espansjoni ta' dan il-proċess 
qiegħda titrażżan minħabba n-nuqqas ta' finanzjament, iżda n-nies tal-post ġeneralment 
qegħdin jikkooperaw mal-proġett minkejja l-fatt li jridu jsiru sforzi oħra sabiex jiġi żgurat li 
kulħadd jifhem l-importanza ta' dan. Sa Jannar iżjed minn nofs il-popolazzjoni se tibbenefika 
minn din il-politika. Għal perjodu temporanju żewġt ibliet Olandiżi qegħdin jieħdu u 
jipproċessaw skart niexef li ma jistax jiġi ttrattat f'Napli. Ġew stabbiliti wkoll gżejjer tal-ġbir 
mobbli sabiex jirċievu tipi speċjali ta' skart, li jgħinu liċ-ċittadini sabiex jeħilsu b'mod sigur 
mill-ħġieġ, iż-żebgħa, il-ġibs u elementi oħra. 40 000 tunnellata materjal organiku qegħdin 
jiġu ttrattati u qegħdin jiġi żviluppati impjanti ta' għażla, irkupru u ammeljorament.

Napli qiegħda tikkoopera mar-reġjun fit-titjib tal-flussi tat-traffiku u ħolqot struttura 
konsultattiva, osservatorju tal-iskart. Qed isiru kampanji ta' informazzjoni fl-iskejjel. Qed isir 
kull sforz possibbli fit-tnaqqis tal-ammont tal-iskart prodott fil-belt, prinċipalment l-iskart tal-
plastik u l-kartun, qed jiġi mħeġġeġ l-awtokompostaġġ fid-distretti residenzjali u fil-blokkijiet 
ta' appartamenti. Madankollu hemm ħtieġa urġenti ta' riżorsi għal strutturi bħal impjanti ta' 
kompostaġġ sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp u ż-żamma ta' ċiklu tal-iskart xieraq.

Biex jagħlaq id-diskussjoni l-Ministru Romano tkellem dwar ix-xogħol ta' rimedju li kien qed 
isir fuq il-miżbliet magħluqa, li attwalment kollha kemm huma qegħdin jiġu vvalutati. 
B'riferiment għal dak li qal is-Sindku huwa insista wkoll fuq il-ħtieġa li l-korpi pubbliċi 
jimmaniġġjaw il-kwistjoni tal-iskart billi l-privatizzazzjoni kienet falliet u kienet il-kawża 
ewlenija għaliex il-problema aggravat ruħha daqshekk. Is-Sindku de Magistris qabel li l-iskart 
kellu jkun riżorsa u li l-inċinerazzjoni kellha tkun biss l-aħħar opzjoni li kellha tiġi meqjusa. 
Huwa insista li kien estremament urġenti li jiġi rilaxxat il-finanzjament tal-UE għall-impjanti 
ta' kompostaġġ kif ukoll, u din kienet kwistjoni ta' importanza tal-inqas ugwali, sabiex Napli 
tkun tista' titnaddaf tassew bi struttura u organizzazzjoni sostenibbli tat-tindif. Huwa kompla 
jgħid li l-monitoraġġ u s-sorveljanza kienu meħtieġa wkoll fil-ġlieda kontra r-rimi illegali tal-
iskart. Kienu qed jitnedew studji epidemjoloġiċi sabiex tiġi mmonitorjata s-sitwazzjoni tas-
saħħa u jitkejlu d-differenzi u l-korrelazzjoni mal-mudelli tal-iskart. 

It-tnejn li huma appellaw għal iżjed kooperazzjoni u fehim mill-Unjoni Ewropea.

Konklużjonijiet

Il-membri marru lura b'ħafna kili ta' dokumentazzjoni li ġew mgħoddija lilhom mill-
petizzjonanti u mill-awtoritajiet u dawn jistgħu jiġu kkonsultati minn membri tal-Kumitat u 
tal-Kummissjoni Ewropea. 

L-importanza tal-missjoni għall-persuni li impenjaw ruħhom ħafna sabiex jiltaqgħu ma' u 
jilqgħu l-membri tad-delegazzjoni, u l-membri Taljani ta' akkumpanjament li wkoll 
ipparteċipaw b'mod attiv, ma tistax tiġi sottovalutata u huma kollha jistennew li l-'Ewropa' 
tagħmel xi ħaġa u taġixxi issa bħala appoġġ għaċ-ċaqliq li huwa evidenti, b'mod speċjali 
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f'Napli u fil-Kampanja, sabiex tinħoloq politika dwar l-iskart fattibbli li tiġi implimentata 
tajjeb minn awtoritajiet pubbliċi responsabbli. 

Is-sitwazzjoni fir-reġjun tal-Lazjo għadha kritika ħafna u jidher għall-membri tad-
delegazzjoni li l-gvern nazzjonali mhux biss jaf sew din is-sitwazzjoni diżastruża iżda huwa 
lest li jagħmel dak kollu li jista' biex jipprova jimpedixxi li Ruma ssir il-post tar-rimi tal-iskart 
tal-Italja. L-approċċ tal-Ministru għall-Ambjent attwali huwa pożittiv u kostruttiv u jixraqlu 
appoġġ mill-Kummissjoni Ewropea, u l-Parlament Ewropew, hekk kif il-ministeru qed 
jipprova jsolvi l-wirt ta' problema enormi tal-iskart. Il-membri tad-delegazzjoni dehrilhom li l-
kummenti u l-analiżi tal-Ministru kienu bbażati fuq konvinzjoni soda u xewqa li jiġi żgurat li 
jiġu stabbiliti riformi strutturali importanti b'mod urġenti.

Huwa ċar ukoll għall-membri tad-delegazzjoni li r-rwol u l-awtorità tal-Kummissarju speċjali 
fil-Lazjo huma kompletament inadatti għall-problemi reali li qiegħda tiffaċċja l-popolazzjoni, 
meta wieħed iqis il-livelli sorprendenti ta' ġestjoni ħażina fuq perjodu twil. Barra minn hekk, 
huwa evidenti li s-setgħat ta' emerġenza huma kontroproduċenti u jikkostitwixxu ksur 
flagranti ta' ħafna aspetti tal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart tal-UE. L-ispettaklu ta' diverġenzi 
pubbliċi ddikjarati bejn l-awtoritajiet reġjonali u provinċjali huwa ta' min jistħi minnu u 
għandu jiġi solvut u l-imġiba irresponsabbli tal-hekk imsejħa awtoritajiet responsabbli 
għandha tiġi ttrattata mill-elettorat.

Il-livelli tal-konsultazzjoni pubblika għadhom baxxi wisq fir-reġjun tal-Lazjo minkejja li 
jidher biċ-ċar li qegħdin jitjiebu fil-Kampanja. Id-delegazzjoni semgħet f'dettall grafiku fil-
Lazjo kemm il-popolazzjonijiet tal-post iħossuhom kompletament injorati mill-awtoritajiet 
politiċi li ttrattawhom b'daqstant negliġenza apparenti għal perjodu ta' żmien daqshekk twil u 
naqsu milli jieħdu kwalunkwe tip ta' inizjattiva fuq il-konsegwenzi kumulattivi gravi ta' 
politika dwar l-iskart kompletament inadegwata li ttrasformat il-'politika dwar l-iskart' kollha 
f''politika tal-miżbliet' kull fejn seta' jinstab sit konvenjenti adatt irrispettivament mill-
konsegwenzi soċjali jew ambjentali, u, iżjed minn hekk, fil-parti l-kbira tas-sitwazzjonijiet 
f'idejn kumpanija privata tal-iskart li kienet lesta tagħmel dan. Għal din ir-raġuni u għal ħafna 
raġunijiet oħra d-delegazzjoni hija kontra l-ħolqien ta' miżbliet ġodda f'Riano, Pian dell'Olmo 
u Monti dell'Ortaccio. L-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali għandhom jintervjenu wkoll 
sabiex jassiguraw u jiżguraw is-sigurtà u l-konformità tas-sit ta' Malagrotta, u jimpedixxu li 
dan jagħmel iżjed ħsara liż-żona.

Għalkemm huwa ċar li l-impjant BMT tal-A.A.A li saret żjara fih qiegħed fil-post ħażin, id-
delegazzjoni hija tal-opinjoni li l-awtorità ambjentali kompetenti għandha mingħajr iżjed 
dewmien, tidentifika b'urġenza darba għal dejjem il-kawża preċiża tax-xkiel estrem li wassal 
għas-sitwazzjoni intollerabbli ta' rwejjaħ ħżiena li qegħdin jiffaċċjaw ruħhom biha l-persuni u 
l-kumpaniji tal-post.

Id-delegazzjoni taqbel mas-Sindku ta' Napli u mal-Ministru Ambjentali reġjonali fil-
Kampanja li l-privatizzazzjoni kkontribwiet għall-ispirali negattiva fil-ġestjoni tal-iskart 
b'konsegwenzi diżastrużi għall-popolazzjoni tal-post u kienet ta' benefiċċju l-iżjed għall-
gruppi tal-kriminalità organizzata li jistgħu jinġabru taħt it-terminoloġija ġenerali ta' mafja. 
Fl-istess ħin l-organizzazzjonijiet pubbliċi għandhom huma stess ikunu lil hinn minn kull 
suspett, jaġixxu bi trasparenza, jevitaw in-nepotiżmu u jipprivileġġjaw il-ħiliet u l-ġestjoni 
tajba. Il-kontijiet tagħhom, b'mod speċjali jekk l-UE għandha terġa' tistabbilixxi ammonti 
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adegwati ta' finanzjament, għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib u jiġi awditjati b'mod 
indipendenti, iżda r-riżorsi għandhom isiru disponibbli malajr biżżejjed sabiex jiġi żgurat li 
jinsabu rimedji effettivi li attwalment huma preżenti biss fil-pjanijiet dwar il-ġestjoni tal-
iskart.

Rakkomandazzjonijiet

1. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet, fid-dawl tal-ilmenti tal-petizzjonanti rigward in-
nuqqasijiet kbar fil-ġestjoni tal-iskart domestiku u dak industrijali fil-Lazjo u fil-
Kampanja, huwa tal-fehma li huwa meħtieġ sforz iżjed qawwi min-naħa tal-
awtoritajiet politiċi f'kull livell sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tad-Direttivi 
tal-UE msemmija f'dan ir-rapport. Jikkonstata s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea dwar dawn il-kwistjonijiet, bħala riżultat tal-proċedimenti ta' ksur li 
tressqu kontra l-Italja min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Fl-interessi tas-saħħa 
pubblika u l-protezzjoni u t-titjib ambjentali, jirrakkomanda li l-awtoritajiet Taljani 
jagħtu prijorità ħafna ikbar lil dan is-settur ta' attività u f'kull livell, jimpenjaw ruħhom 
fi djalogu kostruttiv mal-petizzjonanti u s-soċjetà ċivili sabiex jiġi stabbilit approċċ 
iżjed sostenibbli u appoġġat pubblikament għall-ġestjoni tal-iskart, minflok l-approċċ 
kunflittwali ħafna li ta' spiss kien prevalenti sa issa.

2. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tirrilaxxa l-finanzjament meħtieġ għall-appoġġ 
tal-isforzi tal-awtoritajiet Muniċipali ta' Napli li wrew l-impenn totali tagħhom sabiex 
jimplimentaw politika tal-iskart kredibbli fis-settur pubbliku għall-belt u sabiex 
jiżguraw għalhekk li l-UE tkun f'pożizzjoni li tgħin fejn ikun possibbli billi tipprovdi 
kundizzjonijiet ta' għajxien aħjar għall-popolazzjoni tal-post f'termini ta' protezzjoni 
tas-saħħa u l-ambjent, u fl-indafa urbana. Sabiex jiġi żgurat l-użu effikaċi tar-riżorsi, u 
b'kunsiderazzjoni ta' prattiki tal-passat, iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet ta' 
Napli jwettqu awditjar regolari tan-nefqa li tkun saret u sabiex jippubblikaw dan l-
awditjar annwali f'reġistru trasparenti miftuħ għall-ispezzjoni tal-pubbliku permezz 
tal-Internet.

3. Ifaħħar lill-awtoritajiet reġjonali tal-Kampanja talli, finalment, żviluppaw strateġija 
dwar l-iskart iżjed koerenti u prattika għar-reġjun li għandha tiġi kkoordinata tajjeb u 
b'mod effikaċi mal-awtoritajiet f'livell provinċjali u muniċipali, billi jiżguraw li 
jinżammu l-isforzi sabiex il-kontroll sħiħ tas-settur jinżamm fil-pussess pubbliku. 
Jinsisti wkoll li l-pjanijiet ta' ġestjoni tal-iskart li ġew deskritti lill-Kumitat mill-
Ministeru Reġjonali għall-Ambjent fl-2011 jiġu implimentati b'mod effikaċi, bl-
inklużjoni ta' iżjed sforzi fl-applikazzjoni tajba tal-ġerarkija tal-iskart kif definit fid-
Direttiva tal-UE dwar il-Ġestjoni tal-Iskart. Jilqa' pożittivament l-isforzi li saru diġà 
mill-Muniċipalità ta' Napli u l-impenn tal-Awtoritajiet Reġjonali għal iżjed 
parteċipazzjoni pubblika effikaċi fis-sorveljanza u l-kontroll tal-ġestjoni tal-iskart u 
jirrakkomanda li dan l-approċċ jiġi implimentat f'kull livell ta' gvern fir-reġjun.

4. Jirrakkomanda li l-forza militari tirtira minn kull aspett tal-politika dwar l-iskart, 
prinċipalment fir-rigward tas-sigurtà tas-siti tal-miżbliet u kwalunkwe faċilità oħra ta' 
rimi ta' skart u li l-"istat ta' emerġenza" jiġi abrogat immedjatament fil-Kampanja u fil-
Lazjo billi ntwera fi kwalunkwe sitwazzjoni li kien kontroproduċenti f'termini ta' 
ġestjoni effikaċi tal-iskart. Jirrikonoxxi u jirrakkomanda appoġġ għall-isforzi tal-
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awtoritajiet nazzjonali sabiex jiżguraw iktar koerenza u titjib fiċ-ċarezza fid-
distribuzzjoni tar-rwoli u r-responsabbiltajiet fil-qasam tal-ġestjoni tal-iskart. Ifakkar 
lill-awtoritajiet li lil hinn mill-Muniċipalità ta' Napli, għadhom jippersistu bosta 
problemi gravi relatati mal-iskart fir-Reġjun tal-Kampanja, prinċipalment f'Caserta 
jitlob investigazzjoni bir-reqqa sabiex tiġi ddeterminata l-kawża u l-impatt fuq is-
saħħa pubblika u l-ambjent tan-nirien tossiċi, imsemmija mill-petizzjonanti, li seħħew 
fis-sajf li għadda fl-'eco-balle', bil-kawża presumibbli ta' tniġġis tossiku gravi tal-arja.

5. Iħeġġeġ biex is-setgħat mogħtija lill-Kummissarju Speċjali skont l-użu tal-istrument 
Leġiżlazzjoni ta' Emerġenza jiġu revokati minnufih, billi ntwera li din il-pożizzjoni ma 
kinitx adatta għall-ħtiġijiet ta' Ġestjoni tal-Iskart xierqa, b'mod partikolari meta wieħed 
iqis il-kamp ta' applikazzjoni limitat u l-prijoritajiet fuq perjodu qasir minflok ma jiġu 
ttrattati l-kwistjonijiet sostanzjali li jikkostitwixxu problema usa', iżjed strutturali, u li 
timplika perjodu minn medju sa twil. Ifakkar ir-responsabbiltà tal-gvern ċentrali 
Taljan fil-ħatra tiegħu u jitlob lill-Ministru għall-Ambjent jieħu pass deċiżiv lejn it-
tibdil tal-paradigma sabiex jiġu ċċarati darba għal dejjem il-livelli rispettivi ta' 
responsabbiltà tal-awtoritajiet politiċi.

6. Jenfasizza d-diżapprovazzjoni kompleta tiegħu tal-politiki segwiti fir-reġjun tal-Lazjo 
dwar il-ġestjoni tal-iskart, u b'mod partikolari d-dipendenza eċċessiva fuq il-miżbliet 
bħala hekk imsejħa soluzzjoni għall-problemi ta' żieda fl-iskart domestiku u 
industrijali; barra minn hekk iqis li din il-politika u l-karattru monopolistiku tal-
ġestjoni tal-miżbliet kellhom impatt serju ħafna fuq is-saħħa u l-benessri tal-
popolazzjoni tal-post; jesprimi t-tħassib serju tiegħu fin-nuqqas ta' ħila apparenti tal-
awtoritajiet reġjonali u provinċjali li jaħdmu b'mod iżjed trasparenti u koerenti mal-
muniċipalitajiet fl-istabbiliment ta' strateġija dwar l-iskart li taħdem, li tinvolvi l-
parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili, abbażi tat-tnaqqis tal-iskart, l-għażla u r-riċiklaġġ tal-
iskart inkluż l-kompostaġġ u t-trattament bijomekkaniku tal-iskart, qabel ma tingħata 
kunsiderazzjoni għar-rimi tal-iskart permezz ta' miżbliet jew inċinerazzjoni li 
għandhom ikunu biss l-aħħar istanza.

7. Madankollu jilqa' l-'Patt għal Ruma' tal-4 ta' Awwissu 2012 dwar il-ġestjoni tal-iskart, 
iżda jsejjaħ sabiex issir l-implimentazzjoni effikaċi tiegħu; jenfasizza l-ħtieġa li sabiex 
jintlaħqu b'mod effikaċi l-objettivi stabbiliti għandhom jiġu stabbiliti b'mod ċar miżuri 
u responsabbiltajiet konkreti (ara l-punt 5 ta' hawn fuq)

8. Jirrakkomanda enerġikament li tingħata ħafna iżjed attenzjoni, b'konformità mad-
Direttivi rilevanti tal-UE, lill-għażla tal-faċilitajiet tal-iskart u r-rimi tal-iskart, jinnota 
li l-impjant tal-BMT f'Villa Spada bla dubju jinsab f'sit ħażin u jittama li jitneħħa 
minħabba li hu qrib ċentru abitat. 

9. Jisħaq fuq il-fatt li l-Muniċipju IV ta' Ruma u l-Kunsill Muniċipali tiegħu bosta drabi 
approvaw atti uffiċjali li jirrabidixxu l-inkonvenjent qawwi li jġarrbu eluf ta' residenti 
u ħaddiema tal-impriżi lokali fl-inħawi tal-impjant tal-Via Salaria.

10. Jirrimarka li l-integrazzjoni tal-pjan industriajli ta' AMA 2013/2015, li jipprevedi l-
possibilità ta' attivazzjoni tal-proċeduri ta' rilokalizzazzjoni tal-impjant.
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11. Iqis li l-esportazzjoni tal-iskart lejn pajjiżi terzi tista' ssir biss fuq bażi eċċezzjonali, u 
għal perjodu qasir, sakemm titwettaq l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet strutturali 
iżjed koerenti u sostenibbli, kif imsemmi f'dan ir-rapport.

12. Jesprimi l-oppożizzjoni qawwija tiegħu għad-deżinjazzjoni tas-siti ta' Monti 
dell'Ortaccio u Pian dell'Olmo bħala faċilitajiet ta' miżbla minħabba l-impatt 
kumulattiv ta' siti bħal dawn ma' faċilitajiet eżistenti oħra u l-prossimità tagħhom għal 
djar u kanali tal-ilma. Jirrakkomanda li jiġu stabbiliti kriterji iżjed ċari bbażati fuq id-
Direttivi rilevanti tal-UE għad-deżinjazzjoni ta' siti idonei għal miżbliet, meta jkunu 
meħtieġa fil-kuntest ta' strateġija ġenerali dwar l-iskart, u li l-allokazzjoni ta' liċenzji 
tkun soġġetta għal kontrolli iżjed stretti u sorveljanza iżjed mill-qrib.

13. Jilqa' favorevolment il-ħolqien tal-kumitat bikamerali dwar l-inkjesta tal-attivitajiet 
kriminali relatati mal-iskart, u jħeġġeġ lill-membri tiegħu jżommu rwol attiv u 
kostruttiv fl-investigazzjoni tal-kwistjonijiet relatati tal-korruzzjoni, il-kriminalità u t-
theddid għall-organizzazzjoni korretta tal-ġestjoni tal-iskart.


