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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1082/2008, внесена от Raffaele Pacilio, с италианско гражданство, 
относно незаконно изгаряне на автомобилни гуми и други отпадъци в 
областта на Неапол (Италия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че покрай пътищата в областта на Неапол ежедневно 
се изгарят автомобилни гуми и други отпадъци и че органите не предприемат никакви 
действия да предотвратят това. Той изтъква, че полученият в резултат на това дим е 
многократно по-вреден от този, който се изхвърля от специалните заводи за изгаряне на 
отпадъци, и търси бързи действия, тъй като димът от това незаконно изгаряне е 
токсичен за хората, животните, растенията и почвата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Член 4 от Директива 2006/12/ЕО относно отпадъците1 задължава държавите-членки да 
гарантират, че отпадъците се оползотворяват или обезвреждат, без да застрашават 
здравето на човека и без да се използват процеси или методи, които биха могли да 
навредят на околната среда, и по-специално без риск за водата, въздуха или почвата 
или за растенията или животните, както и без да причиняват вреда чрез шум или 

                                               
1 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.
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миризми. Държавите-членки следва да вземат необходимите мерки за забрана на 
изоставянето, изхвърлянето или неконтролираното обезвреждане на отпадъци. 
Изгарянето на открито на гуми и токсични течни отпадъци не е подходящо третиране 
на отпадъците и може да причини емисии, които да навредят сериозно на човешкото 
здраве. По тази причина изгарянето на открито на подобни отпадъци не отговаря на 
изискванията на член 4 от директивата относно отпадъците. Обществените органи са 
задължени да се намесят, за да предотвратят подобни практики.

Комисията счита, че въпросите, описани от вносителя на петицията, следва да бъдат 
разглеждани и решени като част от цялостната криза с отпадъците в област Кампания. 
Тъй като е дълбоко загрижена от избухването на кризата с отпадъците, Комисията 
започна разследване и през юни 2007 г. откри процедура за нарушение срещу Италия 
във връзка с неправилното прилагане на Рамковата директива за отпадъците в областта 
Кампания.

В контекста на тази процедура Комисията зае позицията, че мрежата и инсталациите за 
обезвреждане на отпадъци в областта Кампания не са подходящи и са източник на 
екологични и здравни проблеми. С оглед на продължаващото нарушаване на правото на 
ЕО в Кампания, на 3 юли 2008 г. Комисията изправи Италия през Съда на 
Европейските общности.

Службите на Комисията и италианските органи вече са провели срещи, като са 
планирани и други, които да позволят на Комисията да осъществява контрол върху
ситуацията. В този контекст Комисията разследва италианските органи във връзка с 
прилагането на правото на Общността в сферата на околната среда по отношение на 
мерките, които са взети за справяне с кризата с отпадъците и разработването на система 
за управление на отпадъците.

Заключение

Комисията ще продължи своите действия по прилагане на законодателството срещу 
Италия, докато настоящите нарушения на правото на Общността в сферата на околната 
среда не бъдат прекратени. Комисията ще продължи да следи ситуацията, за да се 
увери, че предприетите мерки за разрешаване на извънредната ситуация, отговарят на 
правото на Общността в сферата на околната среда.


