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Suġġett: Petizzjoni 0852/2008, imressqa minn I.Z., ta’ nazzjonalità Taljana, dwar ir-
rispett lejn id-demokrazija, l-ambjent u s-saħħa pubblika fl-Italja

Petizzjoni 0861/2008, imressqa minn N.T., ta’ nazzjonalità Taljana, dwar il-
problema tal-iskart f’Napli u f’Campania ġewwa l-Italja

Petizzjoni 0864/2008, imressqa minn T.G., ta’ nazzjonalità Taljana, f’isem 
Demograssic dwar il-problema tal-iskart f’Napli u f’Campania ġewwa l-
Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni 0852/2008

Il-petizzjonanta qiegħda titlob l-opinjoni tal-Parlament Ewropew dwar jekk id-Digriet tal-
Gvern Taljan Nru 90 tat-23 ta’ Mejju 2008 dwar l-immaniġġjar tal-iskart huwiex konformi 
mal-leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti. Hija tal-opinjoni li d-Digriet se jirriżulta fi ksur tal-
leġiżlazzjoni ambjentali u se jkun ta’ detriment għas-saħħa pubblika. Takkuża lill-gvern li 
jċedi għall-Mafja u titlob lill-Parlament biex jara jibgħatx osservaturi tal-Kummissjoni biex 
jiżguraw li l-protestanti paċifiċi ma jiġux trattati bi brutalità mill-forzi tal-liġi u tal-ordni.

Sommarju tal-petizzjoni 0861/2008

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jeżamina jekk id-Digriet tal-Gvern Taljan 
Nru 90 dwar l-iskart tat-23 ta’ Mejju 2008 hux skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti, u 
jargumenta li se jirriżulta fi ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali u se jkun ta’ ħsara għas-saħħa 
pubblika. Huwa jitlob ukoll lill-Parlament biex jara jibgħatx osservaturi tal-Kummissjoni ħalli 
jiżguraw li l-protestanti paċifiċi ma jiġux trattati bi brutalità mill-forzi tal-liġi u tal-ordni, u 
jakkuża lill-gvern li ċeda għall-Mafja, u huwa tal-opinjoni li r-rimi u l-inċinerazzjoni tal-iskart 
huma skaduti. Huwa jargumenta li l-problema tal-iskart f’Campania għandha tiġi ttrattata 
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malajr kemm jista’ jkun u li l-Italja għandha tibda tiġbor l-iskart bieb bieb u tippurifika z-zoni 
affettwati. Jixtieq ukoll li tinġibed l-attenzjoni tal-awtoritajiet Taljani dwar tekniki tal-
ipproċessar tal-iskart avvanzati u li ma jniġġsux. 

Sommarju tal-petizzjoni 0864/2008

Il-petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew biex jeżamina jekk id-Digriet tal-Gvern Taljan 
Nru 90 dwar l-iskart tat-23 ta’ Mejju 2008 hux skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti, u 
targumenta li se jirriżulta fi ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali u se jkun ta’ ħsara għas-saħħa 
pubblika. Hija titlob lill-Parlament ukoll biex jara jibgħatx osservaturi tal-Kummissjoni ħalli 
jiżguraw li l-protestanti paċifiċi ma jiġux trattati bi brutalità mill-forzi tal-liġi u tal-ordni,  u 
takkuża lill-gvern li ċeda għall-Mafja. Hija targumenta li l-Italja għandha tibda tiġbor l-iskart 
bieb bieb u tippurifika z-zoni affettwati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

Il-petizzjonijiet kollha jikkonċernaw id-Digriet tal-Gvern Taljan Nru 90 tat-23 ta’ Mejju 2008 li 
fih "Miżuri urġenti li jindirizzaw l-emerġenza fil-qasam tal-immaniġġjar tal-iskart fir-Reġjun ta’ 
Campania, u dispożizzjonijiet oħra għall-protezzjoni ċivili". B’mod partikolari, il-petizzjonanti 
jesprimu t-tħassib tagħhom dwar il-Liġi Digriet u jitolbu li ssir investigazzjoni biex jaċċertaw 
jekk il-Liġi Digriet li ssemmiet qabel tiksirx il-liġi Komunitarja rilevanti. 

Barra minn hekk, il-petizzjonanti jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea biex tiżgura l-protezzjoni 
taċ-ċittadini li qegħdin jipprotestaw kontra d-deċiżjonijiet tal-Gvern. Għal dan il-għan, il-
petizzjonanti jitolbu lill-Kummissjoni biex tibgħat osservaturi biex jipprevenu atti ta’ aggressjoni 
jew vjolenza mill-forzi tal-pulizija. 

Finalment, il-petizzjonanti joġġezzjonaw għall-faċilitajiet ġodda tal-immaniġġjar tal-iskart, 
bħall-inċineraturi u l-landfills, fit-territorju tar-Reġjun. 

Kummenti dwar il-petizzjonijiet 

Il-Kummissjoni Ewropea ilha ssegwi mill-qrib din is-sitwazzjoni ta’ kriżi rigward l-
immaniġġjar tal-iskart fir-Reġjun ta’ Campania, u ħadet azzjoni kontra l-Italja1, u għadha
timmonitorja l-iżvilupp tas-sitwazzjoni, inklużi l-miżuri li ttieħdu mill-Awtoritajiet Taljani 
biex isolvu s-sitwazzjoni ta’ emerġenza, kif ukoll biex jindirizzaw il-problema strutturali li 
ġejja minn insuffiċjenza tan-netwerk tal-immaniġġjar tal-iskart fir-Reġjun. 

Il-Kummissjoni kienet taf bl-adozzjoni tal-Liġi Digriet Nru 90 tat-23 ta’ Mejju 2008, u 

                                               
1 Ara Kawża C-297/08, ĠU C 223 of 30.08.2008 p.35
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għamlet evalwazzjonijiet tad-dispożizzjonijiet tagħha, qabel ma nbidlet f’liġi, biex tivverifika 
konformità mal-liġi ambjentali tal-Komunità. B’mod partikolari, saru laqgħat tekniċi mal-
Awtoritajiet Taljani, u ġew adottati emendi kemm bil-Liġi tal-Konverżjoni Nru 123 tal-14 ta’ 
Lulju 2008, kif ukoll bil-Liġi Nru 129 tat-2 ta’ Awwissu 2008, bil-għan li d-dispożizzjonijiet 
tal-Liġi Digriet  ikunu konformi mal-liġi Komunitarja rilevanti. 

Fir-rigward tat-talba biex tiġi garantita l-protezzjoni tal-protestanti, wieħed għandu jinnota li 
l-Kummissjoni m’għandhiex kompetenza fir-rigward ta' attivitajiet marbuta maż-żamma tal-
ordni pubbliku.  Dawn l-attivitajiet jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Awtoritajiet Nazzjonali. 

Finalment, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa skont it-Trattat, biex tieħu post l-
awtoritajiet tal-Istati Membri fl-attivitajiet ta’ ppjanar tagħhom, u fid-deċiżjonijiet tagħhom, 
pereżempju jekk jistabbilixxux faċilitajiet ġodda ta’ mmaniġġjar tal-iskart, sakemm id-
deċiżjonijiet jittieħdu f’konformità mal-liġi Komunitarja. Hija responsabilità tal-Awtoritajiet 
Taljani li jieħdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw li tali faċilitajiet ma jkunux ta’ riskju serju  
għas-saħħa u l-ambjent. 

Konklużjoni

Il-Liġi Digriet Nru 90 tat-23 ta’ Mejju 2008, ġiet evalwata mill-Kummissjoni u ġew adottat 
emendi biex tkun konformi mal-liġi ambjentali tal-Komunità.  Il-Kummissjoni m'għandhiex 
kompetenza fir-rigward ta' attivitajiet marbuta maż-żamma tal-ordni pubbliku, u lanqas fir-
rigward tal-attivitajiet ta’ ppjanar tal-użu tal-art.   
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