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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1082/2008, adresată de Raffaele Pacilio, de naţionalitate italiană, 
privind arderea ilegală de anvelope de autoturisme şi alte deşeuri în zona Napoli 
(Italia)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul indică faptul că anvelope de autoturisme şi alte deşeuri sunt incinerate zilnic de-a 
lungul drumului în zona Napoli şi că autorităţile omit să acţioneze în vederea prevenirii 
acestor practici. Acesta subliniază faptul că gazele arse produse sunt de câteva ori mai 
dăunătoare decât cele emise de uzinele speciale de incinerare şi solicită o acţiune rapidă, 
întrucât gazele arse generate de aceste activităţi de incinerare ilegale sunt toxice pentru 
oameni, animale, plante şi sol.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Articolul 4 din Directiva 2006/12/CE privind deşeurile1 obligă statele membre să garanteze 
faptul că deşeurile se recuperează sau se elimină fără a periclita sănătatea oamenilor şi fără a 
utiliza procese sau metode care ar putea fi dăunătoare pentru mediu, în special fără riscuri 
pentru apă, aer sau sol, sau pentru animale ori plante şi fără a cauza neplăceri prin mirosuri. 

                                               
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9 
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Statele membre iau măsurile necesare pentru a interzice abandonarea, descărcarea sau 
eliminarea necontrolată a deşeurilor. Incinerarea în aer liber a anvelopelor şi a deşeurilor 
lichide toxice nu este un tratament adecvat al deşeurilor şi poate cauza emisii care pot afecta 
grav sănătatea oamenilor. Astfel, incinerarea în aer liber a acestor deşeuri nu respectă
cerinţele articolului 4 din Directiva privind deşeurile. Autorităţile publice au obligaţia de a lua 
măsuri împotriva acestor practici. 

Comisia consideră că problemele descrise de petiţionar trebuie privite şi soluţionate ca făcând 
parte din criza generală a deşeurilor din Regiunea Campania. Comisia, foarte îngrijorată cu 
privire la izbucnirea crizei deşeurilor, a deschis o anchetă şi a lansat, în iunie 2007, o 
procedură de încălcare a dreptului comunitar împotriva Italiei cu privire la aplicarea incorectă 
a Directivei-cadru privind deşeurile în Regiunea Campania. 

În contextul procedurii respective, Comisia a considerat că în Regiunea Campania reţeaua de 
eliminare a deşeurilor şi instalaţiile de eliminare a deşeurilor nu erau adecvate, constituind o 
sursă de probleme ecologice şi de sănătate. La 3 iulie 2008, având în vedere continuarea 
încălcării dreptului comunitar, Comisia a înaintat Curţii Europene de Justiţie cazul Italiei.

Au avut deja loc întâlniri între serviciile Comisiei şi autorităţile italiene şi sunt planificate şi 
altele pentru a permite Comisiei să monitorizeze situaţia. În acest context, Comisia 
investighează, împreună cu autorităţile italiene, aplicarea legislaţiei comunitare a mediului în 
privinţa măsurilor adoptate pentru a soluţiona criza deşeurilor şi pentru a elabora un sistem de 
gestionare a deşeurilor.

Concluzie

Comisia va continua măsurile împotriva Italiei până când se va pune capăt încălcărilor actuale 
ale legislaţiei comunitare privind mediul. Comisia va continua monitorizarea situaţiei pentru a 
asigura că măsurile luate pentru soluţionarea stării de urgenţă sunt în conformitate cu 
legislaţia comunitară privind mediul. 


