
CM\770968FI.doc PE421.170v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

20.2.2009

ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0852/2008, I.Z., Italian kansalainen, demokratian, ympäristön 
ja kansanterveyden kunnioittamisesta Italiassa

Vetoomus nro 0861/2008, N.T., Italian kansalainen, jäteongelmista Napolissa 
ja Campanian alueella Italiassa
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1. Yhteenveto vetoomuksesta nro 0852/2008

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamentin kantaa siihen, onko Italian hallituksen 
23. toukokuuta 2008 antama asetus N:o 90 jätteenkäsittelystä yhdenmukainen yhteisön 
lainsäädännön kanssa.  Hän on itse sitä mieltä, että asetus johtaa ympäristölainsäädännön 
rikkomuksiin ja on haitallinen kansanterveydelle. Hän syyttää hallitusta siitä, että se on 
antanut mafialle periksi, ja pyytää parlamenttia harkitsemaan komission tarkkailijoiden 
lähettämistä sen varmistamiseksi, että lain- ja järjestyksenvalvojat eivät kohtele 
rauhanomaisia mielenosoittajia väkivaltaisesti.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0861/2008

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan, onko Italian hallituksen 23. 
toukokuuta 2008 antama jätteitä koskeva asetus N:o 90 yhdenmukainen asiaan liittyvän 
yhteisön lainsäädännön kanssa, ja väittää, että asetus johtaa ympäristölainsäädännön 
rikkomuksiin ja vahingoittaa kansanterveyttä. Hän pyytää parlamenttia myös harkitsemaan 
komission tarkkailijoiden lähettämistä varmistamaan, että lain- ja järjestyksenvalvojat eivät 
kohtele rauhanomaisia mielenosoittajia väkivalloin. Lisäksi hän syyttää hallitusta siitä, että se 
on antanut periksi mafialle. Hän on myös sitä mieltä, että jätteiden kaatoon ja polttoon 
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liittyvät käytännöt ovat vanhanaikaisia. Hän väittää, että Campanian jäteongelma pitäisi 
hoitaa välittömästi ja että Italiassa olisi aloitettava jätteiden keräys ovelta ovelle ja saastuneet 
alueet olisi puhdistettava. Hän toivoo myös, että Italian viranomaiset tutkisivat edistyneiden ja 
saastuttamattomien jätteenkäsittelytekniikoiden mahdollisuuksia. 

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0864/2008

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan, onko Italian hallituksen 23. 
toukokuuta 2008 antama jätteitä koskeva asetus N:o 90 yhdenmukainen asiaan liittyvän 
yhteisön lainsäädännön kanssa, ja väittää, että asetus johtaa ympäristölainsäädännön 
rikkomuksiin ja vahingoittaa kansanterveyttä. Hän pyytää parlamenttia myös harkitsemaan 
komission tarkkailijoiden lähettämistä sen varmistamiseksi, että lain- ja järjestyksenvalvojat 
eivät kohtele rauhanomaisia mielenosoittajia väkivaltaisesti. Lisäksi hän syyttää hallitusta 
siitä, että se on antanut mafialle periksi. Hän on sitä mieltä, että Italiassa olisi aloitettava 
ovelta ovelle kiertävä jätteidenkeräys ja saastuneet alueet olisi puhdistettava.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 11. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Kaikki vetoomukset koskevat Italian hallituksen 23. toukokuuta 2008 antamaa asetusta N:o 90, 
johon sisältyy Campanian alueen jätehuollon kriisiin vastaamista koskevia kiireellisiä toimia 
sekä täydentäviä toimia ja väestönsuojelutoimia. Vetoomuksen esittäjät ilmaisevat erityisesti 
huolenaiheensa asetuksesta ja pyytävät tutkimaan, rikotaanko edellä mainitun asetuksen nojalla 
asiaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä.

Vetoomuksen esittäjät pyytävät lisäksi komissiota varmistamaan hallituksen päätöksiä vastaan 
mieltään osoittavien kansalaisten turvallisuuden. Vetoomuksen esittäjät pyytävät tätä tarkoitusta 
varten komissiota lähettämään tarkkailijoita, jotta poliisivoimien väkivaltaiset toimet estetään. 

Lopuksi vetoomuksen esittäjät vastustavat uusien jätteenkäsittelylaitosten, kuten 
jätteenpolttolaitosten ja kaatopaikkojen sijoittamista alueelle.

Kommentit vetoomuksista

Komissio on seurannut tiiviisti jätteenhuoltokriisiä Campanian alueella ja se on toteuttanut 
toimia Italiaa vastaan1. Se valvoo tilanteen kehittymistä ja Italian viranomaisten toimia 
hätätilanteen ratkaisemiseksi sekä alueen jätehuoltoverkoston puutteita koskeviin 
rakenteellisiin ongelmiin vastaamiseksi.

Komissio on tietoinen 23. toukokuuta 2008 annetun asetuksen N:o 90 hyväksymisestä. 

                                               
1 Ks. asia C-297/08, EUVL C 223, 30.8.2008, s.35.
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Komissio on arvioinut asetuksen säännöksiä ennen kuin se saatettiin osaksi lainsäädäntöä, jotta 
voitiin varmistaa asetuksen yhdenmukaisuus yhteisön ympäristölainsäädännön kanssa. Asiasta 
järjestettiin erityisesti teknisiä neuvotteluja Italian viranomaisten kanssa. Kyseistä asetusta 
tarkistettiin 14. heinäkuuta 2008 annetulla lailla N:o 123 sekä 2. elokuuta 2008 annetulla 
lailla N:o 129, jotta asetuksen säännökset olisivat asiaankuuluvan yhteisön lainsäädännön 
mukaiset.

Mielenosoittajien suojelua koskevan pyynnön osalta on todettava, että komissiolla ei ole 
toimivaltaa yleisen järjestyksen ylläpitämistä koskevien toimien toteuttamiseksi. Tällaiset 
toimet kuuluvat kansallisten viranomaisten toimivaltaan.
Lopuksi, komissiolla ei ole perustamissopimuksien nojalla mitään toimivaltaa korvata 
jäsenvaltioiden viranomaisia niiden suunnittelutoiminnassa ja päätöksenteossa, kuten 
jätteenkäsittelylaitoksen perustamisessa, jos päätökset tehdään yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti. Italian viranomaisten on toteutettava tarpeelliset toimet sen varmistamiseksi, että 
kyseiset laitokset eivät aiheuta vakavia ympäristö- ja terveysriskejä.

Päätelmä

Komissio on arvioinut 23. toukokuuta 2008 annettua asetusta N:o 90. Tarkistuksia on 
hyväksytty, jotta se on yhteisön ympäristölainsäädännön mukainen. Komissiolla ei ole 
toimivaltaa asioissa, jotka koskevat yleisen järjestyksen ylläpitoa tai maankäytön 
suunnittelutoimia.
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