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Aihe: Vetoomus nro 1082/2008, Raffaele Pacilio, Italian kansalainen, laittomasta 
autonrenkaiden ja muiden jätteiden polttamisesta Napolin alueella (Italia)

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että autonrenkaita ja muuta jätettä poltetaan päivittäin teiden 
varsilla Napolin alueella ja että viranomaiset eivät puutu asiaan mitenkään. Hän huomauttaa, 
että polttamisesta syntyvä savu on useita kertoja haitallisempaa kuin erityisten 
jätteenpolttolaitosten savu. Hän haluaisi pikaisia toimia asian korjaamiseksi, koska tällaisen 
laittoman jätteiden polttamisen synnyttämä savu on myrkyllistä ihmisille, eläimille, kasveille 
ja maaperälle.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. joulukuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Jätteistä annetun direktiivin 2006/12/EY1 4 artiklassa jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, 
että jätteet hyödynnetään tai niistä huolehditaan vaarantamatta ihmisten terveyttä ja 
käyttämättä menettelyjä tai menetelmiä, joista voi aiheutua vahinkoa ympäristölle, ja 
erityisesti, että ei vaaranneta vesiä, ilmaa, maaperää ja kasveja sekä eläimiä eikä tuoteta melu-
tai hajuhaittoja. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet jätteiden hylkäämisen, 
upottamisen tai valvomattoman huolehtimisen estämiseksi. Renkaiden ja myrkyllisten 
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nesteiden polttaminen ulkona ei ole asianmukaista jätteidenkäsittelyä, ja siitä voi syntyä 
päästöjä, joista voi olla vakavaa haittaa ihmisen terveydelle. Näin ollen tällaisen jätteen 
polttaminen taivasalla ei noudata jätedirektiivin 4 artiklan vaatimuksia. Viranomaisilla on 
velvollisuus puuttua tällaiseen toimintaan.

Komissio on sitä mieltä, että vetoomuksen esittäjän esittämien asioiden voidaan katsoa olevan 
osa Campanian alueen yleistä jätekriisiä. Jätekriisin puhkeamisesta syvästi huolissaan oleva 
komissio aloitti tutkimukset ja käynnisti kesäkuussa 2007 rikkomismenettelyn Italiaa vastaan, 
koska Campanian alueella ei sovelleta jätteitä koskevaa puitedirektiiviä asiaankuuluvalla 
tavalla.

Menettelyn yhteydessä komissio katsoi, että Campanian alueen jätteenkäsittelyverkosto ja 
jätteenkäsittelylaitokset eivät olleet asianmukaisia ja että ne aiheuttivat ongelmia ympäristölle 
ja terveydelle. Koska EY:n lainsäädäntöön kohdistuvat rikkomukset Campaniassa jatkuivat, 
komissio jätti asian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi 3. heinäkuuta 2008.

Komission yksiköillä ja Italian viranomaisilla on jo ollut tapaamisia, joita on suunnitteilla 
jatkossakin, jotta komissio kykenisi valvomaan tilannetta. Komissio tutkii Italian 
viranomaisten kanssa yhteisön ympäristölainsäädännön soveltamista niiden toimenpiteiden 
osalta, joihin on ryhdytty jätekriisin ratkaisemiseksi ja jätehuoltojärjestelmän kehittämiseksi.

Päätelmä

Komissio jatkaa täytäntöönpanotoimia Italiaa vastaan, kunnes nykyiset yhteisön 
ympäristölainsäädäntöön kohdistuvat rikkomukset lopetetaan. Komissio jatkaa tilanteen 
valvomista varmistaakseen, että hätätilan ratkaisemiseksi toteutetut toimenpiteet ovat yhteisön 
ympäristölainsäädännön mukaisia. 


