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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0852/2008 af I.Z., italiensk statsborger, om opmærksomhed på 
demokrati, miljøet og borgernes sundhed i Italien

Andragende 0861/2008 af N.T., italiensk statsborger, om affaldsproblemerne i 
Napoli og Campania

Andragende 0864/2008 af T.G., italiensk statsborger, for Demograssic, om 
affaldsproblemerne i Napoli og Campania i Italien

1. Sammendrag af andragende 0852/2008

Andrageren ønsker, at Europa-Parlamentet undersøger, om den italienske regerings dekret nr. 
90 af 23. maj 2008 om affald er i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning. 
Andrageren er af den opfattelse, at dette dekret vil medføre miljøkriminalitet og vil gå ud over 
borgernes sundhed. Andrageren bebrejder regeringen, at den giver efter for mafiaen. 
Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at overveje at udsende observatører fra 
Kommissionen med henblik på at føre tilsyn med, at politiet ikke benytter vold mod borgere, 
som på fredelig vis giver udtryk for deres utilfredshed.

Sammendrag af andragende 0861/2008

Andrageren ønsker, at Europa-Parlamentet undersøger om den italienske regerings dekret nr. 
90 af 23. maj 2008 om affald er i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning. 
Vedkommende er af den opfattelse, at dette dekret vil medføre miljøkriminalitet og vil være et 
anslag mod borgernes sundhed. Vedkommende anmoder endvidere Europa-Parlamentet om at 
overveje at udsende observatører fra Europa-Kommissionen med henblik på at føre tilsyn 
med, at politiet ikke benytter vold mod borgere, som på fredelig vis giver udtryk for deres 
utilfredshed. Vedkommende bebrejder regeringen at give efter for mafiaen. Andrageren 
henviser til, at deponering og afbrænding er gammeldags metoder til behandling af affald. 
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Vedkommende er af den opfattelse, at der straks skal tages fat på affaldsproblemet i 
Campania, at Italien skal begynde med husstandsindsamling af affald og dekontaminering af 
forurenet jord. Vedkommende ønsker desuden, at Italien anvender avancerede og ikke-
forurenende teknologier til behandling af affald. 

Sammendrag af andragende 0864/2008

Andrageren ønsker, at Europa-Parlamentet undersøger, om den italienske regerings dekret nr. 
90 af 23. maj 2008 om affald er i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning. 
Andrageren er af den opfattelse, at dette dekret vil medføre miljøkriminalitet og vil gå ud over 
borgernes sundhed. Vedkommende anmoder endvidere Europa-Parlamentet om at overveje at 
udsende observatører fra Europa-Kommissionen med henblik på at føre tilsyn med, at politiet 
ikke benytter vold mod borgere, som på fredelig vis giver udtryk for deres utilfredshed. 
Andrageren bebrejder regeringen, at den giver efter for mafiaen. Andrageren er af den 
opfattelse, at Italien bør indføre husstandsindsamling af affald og dekontamineret af forurenet 
jord.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Samtlige andragender vedrører den italienske regerings dekret nr. 90 af 23. maj 2008, som 
indeholder "hasteforanstaltninger til løsning af situationen om affaldshåndtering i Campania-
regionen samt yderligere bestemmelser om civil beskyttelse." Andragerne udtrykker navnlig 
bekymring over dekretet, og de anmoder om, at der indledes en undersøgelse med henblik på at 
fastslå, om dekretets bestemmelser overtræder fællesskabslovgivningen på det pågældende 
område. 

Andragerne anmoder endvidere Kommissionen om at garantere sikkerheden for de borgere, der 
protesterer mod regeringens beslutninger. Andragerne anmoder i den forbindelse Kommissionen 
om at udsende observatører for at forhindre voldelige overfald fra politiets styrker.

Endelig protesterer andragerne mod det faktum, at der opføres nye affaldshåndteringsanlæg, 
såsom forbrænding og deponering, i regionen.

Bemærkninger

Kommissionen har nøje fulgt krisesituationen om affaldshåndtering i Campania-regionen og 
har grebet ind over for Italien1. Den følger fortsat situationens udvikling, herunder de 
foranstaltninger, som de italienske myndigheder har truffet med henblik på at løse 
nødsituationen og det strukturelle problem, som er resultatet af det utilstrækkelige net af 
affaldshåndteringsanlæg i regionen.

                                               
1 Se sag C-297/08, EUT C 223 af 30.08.2008 s. 35.
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Kommissionen var bekendt med vedtagelsen af dekret nr. 90 af 23. maj 2008 og foretog en 
vurdering af dekretets bestemmelser forud for dets implementering i lovgivningen for at sikre, 
at dekretets bestemmelser var i overensstemmelse med Fællesskabets miljølovgivning. Der 
blev navnlig afholdt møder med de italienske myndigheder, og der blev vedtaget 
ændringsforslag ved lov nr. 123 af 14. juli 2008 samt ved lov nr. 129 af 2. august 2008 med 
henblik på at tilpasse dekretets bestemmelser til den relevante fællesskabslovgivning.

Hvad angår anmodningen om at beskytte demonstranterne, skal det bemærkes, at aktiviteter, 
der vedrører opretholdelsen af offentlig orden ikke henhører under Kommissionens 
kompetenceområde. Sådanne aktiviteter henhører under de nationale myndigheders 
kompetenceområde.

Endelig har Kommissionen i henhold til traktaten ikke beføjelser til at overtage 
medlemsstaternes planlægning af aktiviteter eller beslutningstagning, eksempelvis vedrørende 
opførelsen af nye affaldshåndteringsanlæg, så længe fællesskabslovgivningen ikke 
overtrædes. Det er op til de italienske myndigheder at træffe de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at anlæggene ikke udgør en alvorlig miljømæssig og sundhedsmæssig risiko.

Konklusion
Kommissionen har foretaget en vurdering af dekret nr. 90 af 23. maj 2008, og der er blevet 
vedtaget ændringsforslag for at sikre overensstemmelse med Fællesskabets miljølovgivning.   
Aktiviteter vedrørende opretholdelsen af offentlig orden og arealanvendelse henhører ikke 
under Kommissionens kompetenceområde."
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