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Tárgy: A Raffaele Pacilio, olasz állampolgár által benyújtott 1082/2008. számú petíció a 
gumiabroncsok illegális égetéséről és a Nápoly (Olaszország) környékén található 
egyéb hulladékokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet, hogy a Nápoly környéki utak mellett napi gyakorlat 
a gumiabroncsok és más hulladékok égetése, ami ellen a hatóságok semmit sem tesznek. A 
petíció benyújtója utal arra, hogy az ilyen jellegű szemétégetések során felszabaduló anyagok 
sokkal veszélyesebbek, mint az ezt a célt szolgáló égetőművek által kibocsátott anyagok. A 
petíció benyújtója gyors intézkedést kér, mert az illegális szemétégetésből származó füst az 
emberekre, állatokra, növényekre és a talajra is veszélyes.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A hulladékokról szóló 2006/12/EK irányelv1 4. cikke kötelezi a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy a hulladék hasznosítása vagy ártalmatlanítása az emberi egészség 
veszélyeztetése, valamint anélkül történjen, hogy az alkalmazott eljárások vagy módszerek 
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veszélyeztetnék a környezetet, így különösen ne jelentsen kockázatot a vízre, levegőre, talajra, 
növény- és állatvilágra, és ne okozzon kellemetlen szagot. A tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében is, hogy megtiltsák a hulladékok elhagyását vagy 
illegális lerakását, illetve ellenőrizetlen ártalmatlanítását. A gumiabroncsok és a mérgező 
folyékony hulladékok szabadban történő égetése nem tekinthető megfelelő 
hulladékkezelésnek, és az emberi egészséget súlyosan érintő kibocsátásokat idézhet elő. 
Következésképpen az ilyen hulladékok szabadban történő égetése nincs összhangban a 
hulladékokról szóló irányelv 4. cikkében foglalt követelményekkel. A hatóságok kötelesek 
beavatkozni az ilyen gyakorlatok alkalmazásával szemben.

A Bizottságnak az a véleménye, hogy a petíció benyújtója által ismertetett problémákat a 
Campania régióban tapasztalható általános hulladékkezelési válság részeként kell vizsgálni és 
kezelni. A Bizottság, amelyet rendkívül nyugtalanít a hulladékválság kialakulása, vizsgálatot 
indított, és 2007 júniusában jogsértési eljárást kezdeményezett Olaszország ellen arra 
hivatkozva, hogy Campania régióban helytelenül alkalmazzák a hulladékokról szóló 
keretirányelvet. 

A Bizottság az eljárással összefüggésben azt a nézetet alakította ki, hogy Campania régióban 
a hulladékártalmatlanítási hálózat és a hulladékártalmatlanító létesítmények nem megfelelőek, 
és ez idézte elő a környezeti és egészségügyi problémákat. Tekintettel arra, hogy Campania 
régióban folytatódott a közösségi jog megsértése, 2008. július 3-án a Bizottság az Európai 
Bíróság elé idézte Olaszországot.

A Bizottság szolgálatai és az olasz hatóságok között már sor került találkozókra, és 
továbbiakat terveznek annak érdekében, hogy a Bizottság figyelemmel kísérhesse a helyzet 
alakulását. Ezzel összefüggésben a Bizottság az olasz hatóságokkal együtt vizsgálja a 
Közösség környezetvédelmi jogának alkalmazását, figyelemmel a hulladékválság megoldása 
és a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében tett intézkedésekre.

Következtetés

A Bizottság kényszerítő intézkedést alkalmaz Olaszország ellen mindaddig, amíg a Közösség 
környezetvédelmi jogának jelenlegi megsértése meg nem szűnik. A Bizottság továbbra is 
figyelemmel kíséri a helyzet alakulását annak biztosítása érdekében, hogy a válságos helyzet 
megoldása érdekében tett intézkedések összhangban legyenek a Közösség környezetvédelmi 
jogával. 


