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tiszteletről

Az N. T., olasz állampolgár által benyújtott 0861/2008. számú petíció a 
nápolyi és campaniai olasz hulladékproblémáról

A T. G., olasz állampolgár által a Demograssic nevében benyújtott, 
0864/2008. számú petíció Olaszországban a nápolyi és campaniai 
hulladékproblémákról

1. A 0852/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt szeretné, ha az Európai Parlament ellenőrizné, hogy az olasz
kormány hulladékokról szóló, 2008. május 23-i 90. számú rendelete összhangban áll-e az 
alkalmazandó európai szabályokkal. Úgy gondolja, hogy a rendelet környezetvédelmi 
bűncselekményekhez fog vezetni, és veszélyezteti a polgárok egészségét. A kormány szemére 
veti, hogy enged a maffiának. Kéri az Európai Parlamentet, hogy mérlegelje azt a lehetőséget, 
hogy az Európai Bizottság megfigyelőket küldjön, akik felügyelnék, hogy a rendészeti 
szolgálatok ne alkalmazzanak erőszakot azokkal a polgárokkal szemben, akik békésen adnak 
hangot elégedetlenségüknek.

A 0861/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt szeretné, ha az Európai Parlament ellenőrizné, hogy az olasz 
kormány hulladékról szóló, 2008. május 23-i 90. számú rendelete összhangban áll-e az 
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alkalmazandó európai szabályokkal. Úgy gondolja, hogy a rendelet környezetvédelmi 
bűncselekményekhez fog vezetni, és veszélyezteti a polgárok egészségét. Kéri az Európai 
Parlamentet, hogy mérlegelje azt a lehetőséget, hogy az Európai Bizottság megfigyelőket 
küldjön, akik felügyelnék, hogy a rendészeti szolgálatok ne alkalmazzanak erőszakot azokkal 
a polgárokkal szemben, akik békésen adnak hangot elégedetlenségüknek. A kormány szemére 
veti, hogy enged a maffiának. A petíció benyújtója felhívja a figyelmet, hogy a hulladék 
lerakása és elégetése elavult hulladékkezelési módszer. Úgy gondolja, hogy a campaniai 
hulladékproblémát haladéktalanul kezelni kell, Olaszországnak azonnal el kell kezdenie a 
házról-házra történő szemétbegyűjtést, valamint a szennyezett föld ártalmatlanítását. Azt 
szeretné továbbá, ha felhívnák Olaszország figyelmét arra, hogy korszerű és környezetkímélő 
technológiákat használjon a hulladékfeldolgozás során. 

A 0864/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt szeretné, ha az Európai Parlament ellenőrizné, hogy az olasz 
kormány hulladékról szóló, 2008. május 23-i 90. számú rendelete összhangban áll-e az 
alkalmazandó európai szabályokkal. Úgy gondolja, hogy a rendelet környezetvédelmi 
bűncselekményekhez fog vezetni, és veszélyezteti a polgárok egészségét. Kéri az Európai 
Parlamentet, hogy mérlegelje azt a lehetőséget, hogy az Európai Bizottság megfigyelőket 
küldjön, akik felügyelnék, hogy a rendészeti szolgálatok ne alkalmazzanak erőszakot azokkal 
a polgárokkal szemben, akik békésen adnak hangot elégedetlenségüknek. A kormány szemére 
veti, hogy enged a maffiának. Úgy gondolja, hogy Olaszországnak azonnal el kell kezdenie a 
házról-házra történő szemétbegyűjtést, valamint a szennyezett föld ártalmatlanítását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

Mindkét petíció az olasz kormány 2008. május 23-i 90. sz. törvényerejű rendeletével foglakozik, 
amely „a campaniai régióban a hulladékgazdálkodás terén fennálló vészhelyzet kezelésére 
irányuló sürgős intézkedéseket, valamint a polgárok védelmére vonatkozó kiegészítő 
rendelkezéseket” tartalmaz. A petíció benyújtói különösképpen a törvényerejű rendelettel 
kapcsolatban fejezik ki aggodalmukat, és vizsgálat elvégzését kérik annak megállapítása 
érdekében, hogy a szóban forgó rendelet sérti-e a vonatkozó közösségi jogszabályokat. 

Ezen felül a petíció benyújtói arra kérik az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa a kormány 
határozatai ellen tiltakozó polgárok védelmét. E célból a petíció benyújtói arra kérik a 
Bizottságot, hogy küldjön megfigyelőket a rendészeti szervek agresszív vagy erőszakos 
intézkedéseinek megelőzése érdekében. 

Végezetül a petíció benyújtói tiltakoznak az ellen, hogy a régió területén új hulladékkezelő
létesítmények, mint például égetőművek és hulladéklerakók kialakítására került sor.
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A petíciókkal kapcsolatos észrevételek

Az Európai Bizottság szoros figyelemmel kísérte a campaniai régióban a 
hulladékgazdálkodással összefüggésben kialakult válságos helyzetet, valamint fellépett 
Olaszországgal szemben1, és a továbbiakban is figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, 
ideértve az olasz hatóságok által hozott arra irányuló intézkedéseket, hogy megoldást 
találjanak a válsághelyzetre és orvosolják a régióban működő hulladékgazdálkodási hálózat 
hiányosságaiból adódó strukturális problémát. 

A Bizottságnak tudomása volt a 2008. május 23-i 90. sz. törvényerejű rendelet elfogadásáról, 
és annak törvényi erőre emelését megelőzően megvizsgálta a benne foglalt rendelkezéseket, 
annak megállapítása érdekében, hogy azok megfelelnek-e a közösségi környezetvédelmi 
jogszabályoknak. Külön megjegyzendő, hogy az olasz hatóságokkal technikai 
tanácskozásokra került sor, továbbá módosításokat fogadtak a 2008. július 14-i 123. sz., 
valamint a 2008. augusztus 2-i 129. sz. kiigazító törvény formájában, azzal a céllal, hogy a 
törvényerejű rendeletben foglalt rendelkezéseket összhangba hozzák a vonatkozó közösségi 
jogszabályokkal. 

A tüntetők védelmének biztosítására vonatkozó kérelmet illetően meg kell jegyezni, hogy a 
Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel a közrend fenntartásához kapcsolódó intézkedések 
tekintetében. A szóban forgó intézkedések a nemzeti hatóságok hatáskörét képezik.

Végezetül a Bizottság a Szerződés értelmében nem rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy a 
tagállami hatóságok helyett járjon el tervezési tevékenységeiket, valamint arra irányuló 
határozataikat illetően, hogy új hulladékkezelő létesítményeket hoznak-e létre, mindaddig, 
amíg a határozatok meghozatalára a közösségi joggal összhangban kerül sor. Az olasz 
hatóságok feladata megfelelő intézkedéseket hozni annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen 
jellegű létesítmények ne jelentsenek súlyos környezeti és egészségügyi kockázatot. 

Következtetés

A Bizottság megvizsgálta a 2008. május 23-i 90. sz. törvényerejű rendeletet, és módosítások 
elfogadására is sor került annak érdekében, hogy az összhangba kerüljön a közösségi 
környezetvédelmi jogszabályokkal. A Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel sem a közrend 
fenntartásával, sem pedig a területhasználatra vonatkozó tervezéssel kapcsolatos 
tevékenységeket illetően. 

                                               
1 Lásd a C-297/08. sz. ügyet, HL C 223., 2008.8.30., 35. o.


	770968hu.doc

