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

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiţii

20.02.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0852/2008, adresată de I.Z., de naţionalitate italiană, privind respectarea 
democraţiei, a mediului şi a sănătăţii publice în Italia

Petiţia nr. 0861/2008, adresată de N.T., de naţionalitate italiană, privind problema 
deşeurilor în Napoli şi Campania în Italia

Petiţia nr. 0864/2008, adresată de T.G., de naţionalitate italiană, în numele 
Demograssic, privind problema deşeurilor în Napoli şi Campania în Italia

1. Rezumatul petiţiei nr. 0852/2008

Petiţionara solicită Parlamentului European să se pronunţe cu privire la faptul dacă Decretul 
nr. 90 al guvernului italian din 23 mai 2008 privind gestionarea deşeurilor este în conformitate 
cu legislaţia comunitară relevantă. Aceasta este de părere că decretul respectiv va duce la 
încălcări ale legislaţiei de mediu şi va afecta în mod negativ sănătatea publică. Aceasta acuză 
guvernul că este neputincios în faţa mafiei şi solicită Parlamentului să analizeze trimiterea 
unor observatori din partea Comisiei pentru a se asigura că protestanţii paşnici nu cad pradă 
brutalităţii forţelor legii şi a forţelor de ordine.

Rezumatul petiţiei nr. 0861/2008

Petiţionarul solicită Parlamentului European să se pronunţe cu privire la faptul dacă Decretul 
guvernului italian nr. 90 din 23 mai 2008 privind gestionarea deşeurilor este în conformitate
cu legislaţia comunitară relevantă, arătând că acesta va duce la încălcări ale legislaţiei de 
mediu şi va fi dăunător pentru sănătatea publică. De asemenea, acesta solicită Parlamentului 
European să analizeze trimiterea unor observatori din partea Comisiei pentru a se asigura că 
protestanţii paşnici nu cad pradă brutalităţii forţelor legii şi forţelor de ordine şi acuză 
guvernul că este neputincios în faţa mafiei, fiind de părere că evacuarea şi incinerarea 



PE421.170v01-00 2/3 CM\770968RO.doc

RO

deşeurilor sunt depăşite. Acesta afirmă că problema refuzului din Campania ar trebui să fie 
rezolvată imediat şi că Italia ar trebui să înceapă colectarea deşeurilor din casă în casă, 
precum şi decontaminarea zonelor afectate. De asemenea, acesta doreşte ca autorităţile 
italiene să-şi îndrepte atenţia către tehnologii avansate şi nepoluante de procesare a deşeurilor.

Rezumatul petiţiei nr. 0864/2008

 Petiţionara solicită Parlamentului European să se pronunţe cu privire la faptul dacă Decretul 
guvernului italian nr. 90 din 23 mai 2008 privind gestionarea deşeurilor este în conformitate 
cu legislaţia comunitară relevantă, arătând că acesta va duce la încălcări ale legislaţiei de 
mediu şi va fi dăunător pentru sănătatea publică. Aceasta mai solicită Parlamentului să 
analizeze trimiterea unor observatori din partea Comisiei pentru a se asigura că protestanţii 
paşnici nu cad pradă brutalităţii forţelor legii şi a forţelor de ordine şi acuză guvernul că este 
neputincios în faţa mafiei. Aceasta este de părere că în Italia ar trebui să înceapă colectarea 
deşeurilor din casă în casă, precum şi decontaminarea zonelor afectate.

2. Admisibilitate

Declarate admisibile la 11 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
temeiul articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Toate cele trei petiţii se referă la Decretul-lege nr. 90 din 23 mai 2008 al guvernului italian 
conţinând „măsuri urgente de rezolvare a situaţiei de urgenţă legate de gestionarea deşeurilor din 
regiunea Campania şi măsuri adiţionale de protecţie civilă”. Petiţionarii îşi exprimă, în special, 
îngrijorarea legată de decretul-lege şi solicită examinarea acestuia pentru a se determina dacă 
încalcă legislaţia comunitară relevantă. 

De asemenea, petiţionarii solicită Comisiei Europene să asigure protecţia cetăţenilor care 
protestează împotriva deciziilor guvernului. În acest scop, petiţionarii cer Comisiei să trimită 
observatori pentru a preveni actele de agresiune sau violenţă ale forţelor poliţieneşti. 

În sfârşit, petiţionarii obiectează faţă de noile instalaţii de gestionare a deşeurilor, cum ar fi 
incineratoarele şi rampele de gunoi de pe teritoriul regiunii. 

Comentarii cu privire la petiţie

Comisia Europeană a monitorizat îndeaproape situaţia de criză legată de gestionarea 
deşeurilor din regiunea Campania, a luat măsuri împotriva Italiei1 şi continuă să monitorizeze 
evoluţia situaţiei, inclusiv măsurile luate de autorităţile italiene pentru soluţionarea situaţiei de 
urgenţă, precum şi a problemelor structurale legate de caracterul inadecvat al reţelei de 
gestionare a deşeurilor din regiune. 

                                               
1 A se vedea cauza C-297/08, JO C 223, 30.08.2008 p.35.
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Comisia a fost la curent cu adoptarea Decretului-lege nr. 90 din 23 mai 2008 şi a derulat o 
examinare a prevederilor acestuia, anterior transformării lui în lege, pentru a verifica 
conformitatea cu legislaţia comunitară în materie de mediu. Astfel, au avut loc în special 
reuniuni tehnice cu autorităţile italiene şi s-au adoptat amendamente prin Legea de conversie 
nr. 123 din 14 iulie 2008, precum şi prin Legea nr. 129 din 2 august 2008, în vederea alinierii 
prevederilor decretului-lege la legislaţia comunitară relevantă. 

În ceea ce priveşte solicitarea de garantare a protecţiei protestatarilor, trebuie menţionat faptul 
că Comisia nu are competenţe legate de menţinerea ordinii. Acestea ţin de autorităţile 
naţionale. 
În sfârşit, Comisia nu deţine competenţe în temeiul Tratatului care să îi permită să se 
substituie autorităţilor statului membru în cazul activităţilor de planificare şi al deciziilor lor 
referitoare, de exemplu, la crearea unor noi instalaţii de gestionare a deşeurilor, atâta timp cât 
aceste decizii sunt luate în conformitate cu legislaţia comunitară. Autorităţile italiene sunt cele 
responsabile cu luarea măsurilor adecvate pentru a se asigura că astfel de instalaţii nu prezintă 
riscuri serioase pentru mediu şi sănătate. 

Concluzie

Decretul-lege nr. 90 din 23 mai 2008 a fost examinat de Comisie şi au fost adoptate 
amendamente pentru a-l alinia la legislaţie comunitară în materie de mediu. Comisia nu deţine 
competenţe în ceea ce priveşte activităţile de păstrare a ordinii publice şi nici în ceea ce 
priveşte activităţile de planificare a utilizării terenurilor. 
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