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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0501/2014, którą złożył Domenico Bennardi (Włochy), w 
sprawie składowiska odpadów w osadzie La Martella w mieście Matera

1. Streszczenie petycji

Petycja została złożona w proteście przeciwko eksploatacji składowiska odpadów w Materze, 
znajdującego się na terenie osady La Martella. W trakcie ostatnich badań ustalono, że stężenie 
siarczanów i boru w wodach gruntowych przekracza limity.

Podczas kontroli przeprowadzonej na miejscu przez urzędników wyższego szczebla 
właściwej agencji regionalnej ustalono, że kompostownia nie działa, a odciek nie jest 
właściwie przetwarzany i usuwany.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 30 stycznia 2015 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 maja 2015 r.

Uwagi Komisji

W grudniu 2014 r. Komisja otrzymała podobną skargę od innego obywatela.

Z powyższej skargi, jak również z doniesień medialnych wynika, że dochodzenia prowadzone 
przez władze Włoch poskutkowały ostatnio (w styczniu 2015 r.) wszczęciem postępowania 
sądowego przed trybunałem w mieście Potenza.

Komisja ma świadomość, że gospodarowanie odpadami w wielu włoskich regionach stwarza 
problemy.
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Komisja wszczęła przede wszystkim postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego (2003/2007) w związku z nielegalnymi składowiskami na całym 
terytorium Włoch, w tym w regionie Basilicata. W ramach tego postępowania w grudniu 
2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył na Włochy kary za brak wykonania 
wcześniejszego wyroku z 2007 r., w którym stwierdzono naruszenie przez Włochy odnośnych 
przepisów UE w sprawie składowisk i gospodarowania odpadami.

Ponadto w 2014 r. Komisja wszczęła dochodzenie za pośrednictwem platformy EU Pilot w 
celu monitorowania działań podjętych przez wszystkie włoskie regiony, w tym region 
Basilicata, zmierzających do przyjęcia lub zaktualizowania ich planów dotyczących 
gospodarowania odpadami zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów1.

Wnioski 

Ponieważ wydaje się, że władze Włoch zajęły się już sprawą poruszaną w petycji, Komisja 
nie uważa, by wszczęcie dochodzenia było konieczne.

Komisja będzie jednak monitorowała sytuację w zakresie gospodarowania odpadami we 
Włoszech, w tym w regionie Basilicata, w ramach bieżącego dochodzenia EU Pilot.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 29 czerwca 2016 r.

Niezależnie od wysiłków Komisji – jak już opisano w poprzednim komunikacie do 
Parlamentu Europejskiego z dnia 29 maja 2015 r. – i kilku usprawnień, m.in. we 
wspomnianym regionie Basilicata, gospodarowanie odpadami we Włoszech wciąż sprawia 
wiele problemów.

Składowisko La Martella to tak zwane „istniejące składowisko odpadów”, co oznacza, że 
udzielono mu zezwolenia na działanie lub było już ono w eksploatacji przed 16 lipca 2001 r.2. 
Zgodnie z art. 14 tej dyrektywy istniejące składowiska odpadów nie powinny kontynuować 
pracy po 16 lipca 2009 r., chyba że spełniają wymogi określone w dyrektywie.

Ponieważ kilka istniejących składowisk we Włoszech nie spełniło tego obowiązku w 
terminie, Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko Włochom (2011/2215), aby zapewnić spełnianie wymogów 
dyrektywy w sprawie składowania odpadów przez istniejące składowiska.

La Martella jest jednym z istniejących składowisk podlegających kontroli w ramach tej 
procedury. W rezultacie dialogu pomiędzy Komisją i Włochami, od chwili rozpoczęcia 
procedury początkowa liczba ponad 180 istniejących składowisk, które nie spełniały 
wymogów dyrektywy, została zredukowana do 50. W odniesieniu do 50 składowisk 
odpadów, które nadal nie spełniają wymogów art. 14 dyrektywy, w 2012 r. Komisja wydała 
uzasadnioną opinię, a następnie dodatkową uzasadnioną opinię w 2015 r. Odpowiedź 
otrzymana ze strony Włoch jest obecnie poddawana ocenie.

Wnioski

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
2 Termin transpozycji dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1).
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Komisja będzie monitorowała sytuację w zakresie gospodarowania odpadami we Włoszech, 
w tym w regionie Basilicata, w ramach trwającego postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, o którym mowa powyżej. W zależności od wyniku 
oceny najnowszej odpowiedzi otrzymanej od Włoch, Komisja rozważy, czy należy skierować 
sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

5. Odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 31 lipca 2017 r.

Składowisko odpadów La Martella (w regionie Basilicata), które jest przedmiotem niniejszej 
petycji, należy do składowisk objętych postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, wszczętym przeciwko Włochom w sprawie „istniejących 
składowisk odpadów”, tj. składowisk, które otrzymały zezwolenie na działanie lub były już w 
eksploatacji przed dniem 16 lipca 2001 r., czyli terminem transpozycji dyrektywy 
1999/31/WE w sprawie składowania odpadów.

Zgodnie z art. 14 dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, „istniejące 
składowiska odpadów” miały zostać dostosowane do standardów bezpieczeństwa ustalonych 
w dyrektywie lub zamknięte przed terminem ostatecznym, tj. dniem 16 lipca 2009 r.

Pomimo pewnych postępów we Włoszech wciąż działają co najmniej 44 składowiska 
odpadów, które nie spełniają wymogów art. 14 dyrektywy w sprawie składowania odpadów – 
Komisja zdecydowała więc skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, aby przyspieszyć cały proces.

Wniosek

Konkretna sytuacja składowiska odpadów, którego dotyczy niniejsza petycja, zostanie 
bardziej kompleksowo oceniona w trwającej już procedurze.

6. Odpowiedź Komisji (REV III) otrzymana dnia 20 grudnia 2017 r.

Składowisko odpadów La Martella (w regionie Basilicata) jest jednym z 44 składowisk 
odpadów we Włoszech, które nie spełniają wymogów art. 14 dyrektywy w sprawie 
składowania odpadów, w związku z czym Komisja postanowiła skierować sprawę do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wniosek

Konkretna sytuacja składowiska odpadów, którego dotyczy niniejsza petycja, zostanie 
poddana dalszej ocenie w toku postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości.

7. Odpowiedź Komisji (REV IV) otrzymana dnia 7 czerwca 2019 r.

Składowisko odpadów La Martella (w regionie Basilicata) jest jednym z 44 składowisk 
odpadów we Włoszech, które Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za 
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niezgodne z przepisami art. 14 lit. b) i c) dyrektywy w sprawie składowania odpadów1,2.

Podsumowanie

W ramach wykonania wyroku Trybunału Komisja oceni na podstawie dokumentów 
sukcesywnie przekazywanych przez władze włoskie, czy zamknięcie składowiska zostało 
przeprowadzone i zakończone zgodnie z dyrektywą w sprawie składowania odpadów. 

1 Wyrok z dnia 21 marca 2019 r., C-498/17.
2 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, Dz.U. L 182 
z 16.7.1999, s. 1–19.


