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Betreft: Verzoekschrift 0852/2008, ingediend door I.Z. (Italiaanse nationaliteit) over 
aandacht voor de democratie, het milieu en de gezondheid van burgers in Italië

Verzoekschrift 0861/2008, ingediend door N.T. (Italiaanse nationaliteit), over de 
afvalproblemen in Napels en Campanië in Italië

Verzoekschrift 0864/2008, ingediend door T.G. (Italiaanse nationaliteit) namens 
Demograssic, over de afvalproblemen in Napels en Campanië in Italië

1. Samenvatting van verzoekschrift 0852/2008

Indienster wenst dat het Europees Parlement toetst of decreet nr. 90 van de Italiaanse regering 
van 23 mei 2008 inzake afval in overeenstemming is met de toepasselijke Europese 
regelgeving. Zij is van opvatting dat dit decreet zal uitmonden in milieumisdaden en een 
aanslag zal vormen op de gezondheid van burgers. Zij verwijt de regering toe te geven aan de 
maffia. Zij verzoekt het Parlement om te overwegen waarnemers van de Europese Commissie 
te sturen om erop toe te zien dat openbareordediensten geen geweld gebruiken tegen burgers 
die op vreedzame wijze uiting geven aan hun ongenoegen.

Samenvatting van verzoekschrift 0861/2008

Indiener wenst dat het Europees Parlement toetst of decreet nr. 90 van de Italiaanse regering 
van 23 mei 2008 inzake afval in overeenstemming is met de toepasselijke Europese 
regelgeving. Hij is van opvatting dat dit decreet zal uitmonden in milieumisdaden en een 
aanslag zal vormen op de gezondheid van burgers. Hij verzoekt het Parlement voorts om te 
overwegen waarnemers van de Europese Commissie te sturen om erop toe te zien dat 
openbareordediensten geen geweld gebruiken tegen burgers die op vreedzame wijze uiting 
geven aan hun ongenoegen. Hij verwijt de regering toe te geven aan de maffia. Indiener wijst 
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erop dat storten en verbranden ouderwetse methodes zijn om afval te verwerken. Hij is van 
mening dat het afvalprobleem in Campanië onmiddellijk dient te worden aangepakt, dat Italië 
dient te beginnen met huis-tot-huis afvalinzameling en decontaminatie van vervuilde grond. 
Hij wenst voorts dat Italië gewezen wordt op geavanceerde en niet vervuilende technologieën 
voor de verwerking van afval.

Samenvatting van verzoekschrift 0864/2008

Indienster wenst dat het Europees Parlement toetst of decreet nr. 90 van de Italiaanse regering 
van 23 mei 2008 inzake afval in overeenstemming is met de toepasselijke Europese 
regelgeving. Zij is van opvatting dat dit decreet zal uitmonden in milieumisdaden en een 
aanslag zal vormen op de gezondheid van burgers. Zij verzoekt het Parlement voorts om te 
overwegen waarnemers van de Europese Commissie te sturen om erop toe te zien dat 
openbareordediensten geen geweld gebruiken tegen burgers die op vreedzame wijze uiting 
geven aan hun ongenoegen. Zij verwijt de regering toe te geven aan de maffia. Zij is van 
mening dat Italië dient te beginnen met huis-tot-huis afvalinzameling en decontaminatie van 
vervuilde grond.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Alle verzoekschriften betreffen wetsbesluit nr. 90 van 23 mei 2008 van de Italiaanse regering. 
Dit wetsbesluit bevat "Dringende maatregelen ter bestrijding van de noodsituatie met betrekking 
tot het afvalbeheer in de regio Campanië, en aanvullende voorzieningen ter bescherming van de 
burgers". Indieners zijn bezorgd over het wetsbesluit en zij wensen dat wordt getoetst of het 
genoemde wetsbesluit niet strijdig is met de toepasselijke Europese regelgeving. 

Voorts vragen indieners de Europese Commissie zich in te spannen voor de bescherming van 
burgers die tegen regeringsbesluiten protesteren. Hiertoe verzoeken indieners de Commissie 
waarnemers te sturen om gewelddadigheden of agressie door de politie te voorkomen. 

Tot slot maken indieners bezwaar tegen de aanleg van nieuwe faciliteiten voor afvalverwerking, 
zoals vuilverbrandingsinstallaties en stortplaatsen, in deze regio.

Opmerkingen over de verzoekschriften

De Europese Commissie heeft de crisissituatie rond het afvalbeheer in de regio Campanië op 
de voet gevolgd, zij heeft beroep ingesteld tegen Italië1 en zij zal de ontwikkeling van de 
situatie, met inbegrip van de door de Italiaanse autoriteiten genomen maatregelen om de 
noodsituatie op te lossen en ook om het structurele probleem als gevolg van de 
ontoereikendheid van het afvalbeheersysteem in de regio aan te pakken, blijven volgen.

                                               
1 Zie Zaak C-297/08, PB C 223 van 30.8.2008, blz.35.
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De Commissie was op de hoogte van de vaststelling van wetsbesluit nr. 90 van 23 mei 2008 
en heeft voorafgaand aan de omzetting ervan in wet beoordelingen van de bepalingen 
uitgevoerd om na te gaan of de communautaire milieuwetgeving wordt nageleefd. Er hebben 
technische vergaderingen met de Italiaanse autoriteiten plaatsgevonden, en er zijn bij 
omzettingswet nr. 123 van 14 juli 2008, en ook bij wet nr. 129 van 2 augustus 2008, 
wijzigingen aangenomen om de bepalingen van het wetsbesluit in overeenstemming te 
brengen met de toepasselijke Europese regelgeving. 

Wat betreft het verzoek om zorg te dragen voor de bescherming van demonstranten, moet 
worden opgemerkt dat de Commissie niet bevoegd is op het punt van activiteiten betreffende 
de handhaving van de openbare orde. Deze activiteiten vallen onder de bevoegdheid van de 
nationale autoriteiten. 
Tot slot heeft de Commissie krachtens het Verdrag geen bevoegdheden om in de plaats te 
treden van autoriteiten bij hun planningsactiviteiten en besluiten, bijvoorbeeld over de bouw 
van nieuwe installaties voor de verwerking van afvalstoffen, voorzover die besluiten in 
overeenstemming zijn met de communautaire wetgeving. Het is aan de Italiaanse autoriteiten 
om passende maatregelen te treffen om te zorgen dat dergelijke installaties geen ernstige 
milieu- en gezondheidsrisico’s opleveren. 

Conclusie

Wetsbesluit nr. 90 van 23 mei 2008 is door de Commissie beoordeeld en er zijn wijzigingen 
aangenomen om het in overeenstemming te brengen met de communautaire milieuwetgeving. 
De Commissie is niet bevoegd voor wat betreft activiteiten in verband met de handhaving van 
de openbare orde, en ook niet op het gebied van ruimtelijke ordening. 


	770968nl.doc

