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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1082/2008 af Raffaele Pacilio, italiensk statsborger, om den ulovlige 
afbrænding af bildæk og andet affald i Napoliområdet (Italien)

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at bildæk og andet affald dagligt afbrændes langs vejene i 
Napoliområdet, og at myndighederne ikke griber ind for at forhindre dette. Han påpeger, at 
røgen derfra er meget mere skadelig end røgen fra forbrændingsanstalterne, og anmoder om 
hurtig handling, da røgen fra disse ulovlige afbrændinger er giftige for mennesker, dyr, 
planter og jorden.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"I henhold til artikel 4 i direktiv 2006/12/EF om affald1 er medlemsstaterne forpligtede til at 
sikre, at affaldet nyttiggøres eller bortskaffes, uden at menneskers sundhed bringes i fare, og 
uden at der anvendes fremgangsmåder eller metoder, som vil kunne skade miljøet, idet der 
navnlig ikke må skabes risiko for hverken vand, luft eller jord, eller for fauna og flora eller 
forårsages gener ved lugt. Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at forbyde 
henkastning, dumpning og ukontrolleret bortskaffelse af affald. Afbrænding i naturen af 
bildæk og giftigt, flydende affald er ikke en passende form for affaldshåndtering og kan 
forårsage emissioner, der kan påvirke menneskers helbred alvorligt.  Afbrænding i naturen af 
disse typer affald er derfor ikke i overensstemmelse med kravene i affaldsdirektivets artikel 4.

                                               
1 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.
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De offentlige myndigheder er forpligtede til at gribe ind over for en sådan praksis.

Det er Kommissionens opfattelse, at de problemer, som andrageren beskriver, skal anskues og 
håndteres som en del af den generelle affaldskrise i Campania-regionen. Kommissionen, der 
var særdeles bekymret over affaldskrisens udbrud, indledte en undersøgelse og i juni 2007 en 
overtrædelsesprocedure mod Italien med henvisning til den ukorrekte anvendelse af 
affaldsrammedirektivet i Campania-regionen.

I forbindelse med denne procedure fandt Kommissionen, at nettet til bortskaffelse af affald og 
affaldsbortskaffelsesanlæggene i Campania-regionen ikke var tilstrækkelige, og at de 
udgjorde en fare for miljøet og folkesundheden. Som følge af den fortsatte overtrædelse af 
EU-lovgivningen i Campania indbragte Kommissionen den 3. juli 2008 sagen for EF-
Domstolen.

Der er allerede blevet afholdt møder mellem Kommissionens tjenestegrene og de italienske 
myndigheder, og andre er planlagt, således at Kommissionen får mulighed for at overvåge 
situationen. I denne forbindelse undersøger Kommissionen i samarbejde med de italienske 
myndigheder anvendelsen af Fællesskabets miljølovgivning i forbindelse med de 
foranstaltninger, der træffes for at løse affaldskrisen og udvikle et affaldshåndteringssystem.

Konklusion
Kommissionen vil gå videre med overtrædelsesproceduren mod Italien, indtil de aktuelle 
overtrædelser af Fællesskabets miljølovgivning bringes til ophør. Kommissionen vil fortsat 
overvåge situationen for at sikre, at de foranstaltninger, der træffes for at imødegå 
nødsituationen, er i overensstemmelse med Fællesskabets miljølovgivning."


