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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0852/2008, ingiven av I.Z. (italiensk medborgare), om respekt för 
demokratin, miljön och folkhälsan i Italien

Framställning 0861/2008, ingiven av N.T. (italiensk medborgare), om 
avfallsproblemen i Neapel och Kampanien i Italien

Framställning 0864/2008, ingiven av T.G. (italiensk medborgare), för 
Demograssic, om avfallsproblemen i Neapel och Kampanien i Italien

1. Sammanfattning av framställning 0852/2008

Framställaren vill att Europaparlamentet prövar om den italienska regeringens dekret nr 90 av 
den 23 maj 2008 om avfall följer tillämplig gemenskapslagstiftning. Han anser att detta dekret 
kommer att leda till skador på miljön och att det är ett hot mot medborgarnas hälsa. Han 
anklagar regeringen för att ge efter för maffian. Han ber parlamentet att överväga att skicka 
observatörer från Europeiska kommissionen för att på plats se till att ordningsmakten inte 
använder sig av våld mot medborgare som på ett fredligt sätt uttrycker sitt missnöje.

Sammanfattning av framställningen 0861/2008

Framställaren vill att Europaparlamentet prövar om den italienska regeringens dekret nr 90 av 
den 23 maj 2008 om avfall följer tillämplig gemenskapslagstiftning. Han anser att detta dekret 
kommer att leda till skador på miljön och att det är ett hot mot medborgarnas hälsa. Han ber 
parlamentet att överväga att skicka observatörer från Europeiska kommissionen för att på 
plats se till att ordningsmakten inte använder sig av våld mot medborgare som på ett fredligt 
sätt uttrycker sitt missnöje. Han anklagar regeringen för att ge efter för maffian. Framställaren 
framhåller att deponering och förbränning är föråldrade avfallshanteringsmetoder. Han anser 
att avfallsproblemet i Kampanien kräver en omedelbar lösning, att Italien måste börja samla 
in avfall vid varje enskilt hus och avgifta den förorenade marken. Han önskar dessutom att 
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Italien uppmärksammas på avancerade metoder för avfallshantering som inte förorenar 
miljön.

Sammanfattning av framställning 0864/2008

Framställaren vill att Europaparlamentet prövar om den italienska regeringens dekret nr 90 av 
den 23 maj 2008 om avfall följer tillämplig gemenskapslagstiftning. Han anser att detta dekret 
kommer att leda till skador på miljön och att det är ett hot mot medborgarnas hälsa. Han ber 
parlamentet att överväga att skicka observatörer från Europeiska kommissionen för att på 
plats se till att ordningsmakten inte använder sig av våld mot medborgare som på ett fredligt 
sätt uttrycker sitt missnöje. Han anklagar regeringen för att ge efter för maffian. Han anser att 
Italien måste börja samla in avfall vid varje enskilt hus och avgifta den förorenade marken.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 11 november 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009

Dessa tre framställningar rör den italienska regeringens dekret nr 90 av den 23 maj 2008 om
extraordinära åtgärder för att ta itu med avfallshanteringskrisen i regionen Kampanien, och 
ytterligare bestämmelser eller civilskydd. Framställarna är särskilt oroade över dekretet och ber 
att man prövar om det bryter mot tillämplig gemenskapslagstiftning. 

Dessutom ber framställarna Europeiska kommissionen att skydda medborgare som uttrycker sitt 
missnöje mot regeringens beslut genom att skicka observatörer till regionen för att säkerställa att 
ordningsmakten inte använder våld. 

Slutligen motsätter sig framställarna de nya avfallshanteringsanläggningarna, som 
förbränningsugnar och deponier, som är belägna på regionens område.

Kommentarer till framställningarna

Europeiska kommissionen har nära följt krissituationen när det gäller sophanteringen i 
regionen Kampanien. Den har vidtagit åtgärder mot Italien1 och fortsätter att övervaka 
utvecklingen av situationen, däribland de åtgärder som vidtagits av italienska myndigheter för 
att lösa den akuta situationen och ta itu med de strukturella problem som beror på 
otillräckligheter i regionens sophanteringssystem. 

Kommissionen var medveten om att dekret nr 90 av den 23 maj 2008 antogs och granskade 
dekretets bestämmelser innan de omvandlades till lag, för att kontrollera om de var förenliga 
med gemenskapens miljölagstiftning. Särskilt ägde tekniska möten med italienska 
myndigheter rum och ändringar antogs genom omvandlingslag nr 123 av den 14 juli 2008, 
och av lag nr 129 av den 2 augusti 2008, för att harmonisera bestämmelserna i lagdekretet 
med relevant gemenskapslagstiftning. 

                                               
1 Se mål C-297/08 (EUT C 223, 30.8.2008, s. 35).
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När det gäller begäran om skydd för dem som uttrycker sitt missnöje påpekar kommissionen 
att den inte är behörig att vidta åtgärder när det gäller upprätthållande av allmän ordning. 
Sådan verksamhet är nationella myndigheters ansvar. 

Slutligen har inte kommissionen enligt fördraget någon befogenhet att ersätta 
medlemsstaternas myndigheter när det gäller deras planerade aktiviteter och deras beslut, 
exempelvis huruvida man ska inrätta nya avfallshanteringsmetoder, så länge beslut tas med 
beaktande av gemenskapslagstiftningen. Det är upp till de italienska myndigheterna att vidta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att sådana metoder inte skapar allvarliga risker för miljö 
och hälsa. 

Slutsats 

Dekret nr 90 av den 23 maj 2008 har granskats av kommissionen, och ändringar har antagits 
för att harmonisera dekretet med gemenskapens miljölagstiftning. Kommissionen är inte 
behörig att vidta åtgärder som rör upprätthållande av allmän ordning eller fysisk planering. 
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