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Utskottet för framställningar

20.2.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1082/2008, ingiven av Raffaele Pacilio (italiensk medborgare), om 
olaglig förbränning av bildäck och annat avfall i Neapelområdet (Italien)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anger att bildäck och annat avfall dagligen bränns längs vägarna i 
Neapelområdet och att myndigheterna inte gör något för att förhindra detta. Han påpekar att 
denna typ av förbränning ger upphov till mycket skadligare rök än utsläppen från speciella 
förbränningsanläggningar. Framställaren kräver omedelbara åtgärder eftersom röken från 
denna olagliga förbränning förgiftar människor, djur, växter och marken.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 december 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Enligt artikel 4 i direktiv 2006/12/EG om avfall1 ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som 
krävs för att se till att avfall återvinns eller bortskaffas utan fara för människors hälsa, utan att 
processer eller metoder används som kan skada miljön, särskilt utan risker för vatten, luft, 
jord eller växter och djur samt utan att det medför olägenheter genom buller eller lukt. 
Medlemsstaterna ska också vidta de åtgärder som krävs för att förbjuda övergivande, 
dumpning och okontrollerat bortskaffande av avfall. Att bränna däck och giftiga vätskor 
utomhus är inte någon korrekt avfallshantering. Det orsakar utsläpp som kan vara mycket 
skadliga för människors hälsa. Att bränna sådant avfall utomhus överensstämmer därför inte 
med kraven i artikel 4 i direktivet om avfall. De offentliga myndigheterna har skyldighet att 
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ingripa mot sådant agerande.
Kommissionen anser att de problem som framställaren beskriver måste ses och hanteras som 
en del av det allmänna avfallsproblemet i regionen Campania. Kommissionen är djupt oroad 
över avfallsproblemet och inledde därför en undersökning. Denna resulterade i ett 
överträdelseförfarande mot Italien i juni 2007 på grund av att ramdirektivet om avfall 
tillämpats felaktigt i regionen Campania. 

I samband med överträdelseförfarandet påpekade kommissionen att avfallsinfrastrukturen och 
avfallsanläggningarna i Campaniaregionen var otillräckliga och orsakade miljö- och 
hälsoproblem. Den 3 juli 2008 lämnade kommissionen in en anmälan till EG-domstolen om 
att Italien fortfarande bröt mot EU:s lagstiftning.

Kommissionens enheter har redan haft möten med de italienska myndigheterna. Fler är 
planerade för att kommissionen ska kunna övervaka händelserna. I det sammanhanget 
undersöker kommissionen tillsammans med de italienska myndigheterna hur gemenskapens 
miljölagstiftning har tillämpats i samband med de åtgärder som vidtagits för att man ska 
kunna hantera avfallsproblemet och ta fram ett system för avfallshanteringen.

Slutsats

Kommissionen fortsätter att driva verkställighetsåtgärden mot Italien tills de nuvarande 
överträdelserna av gemenskapens miljölagstiftning upphör. Kommissionen fortsätter att
övervaka händelserna för att se till att Italiens åtgärder mot problemen överensstämmer med 
gemenskapens miljölagstiftning.


