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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0852/2008, którą złożyła I.Z. (Włochy), w sprawie poszanowania 
demokracji, środowiska naturalnego i zdrowia publicznego we Włoszech

Petycji 0861/2008, którą złożył N.T. (Włochy), w sprawie problemu odpadów 
w Neapolu i Kampanii we Włoszech

Petycji 0864/2008, którą złożyła T.G. (Włochy), w imieniu Demograssic, 
w sprawie problemu odpadów w Neapolu i Kampanii we Włoszech

1. Streszczenie petycji 0852/2008

Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o wydanie opinii na temat tego, 
czy włoski dekret rządowy nr 90 z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie gospodarowania odpadami 
jest zgodny z właściwym prawodawstwem wspólnotowym. Ona sama uważa, że dekret ten 
doprowadzi do naruszeń prawodawstwa środowiskowego i będzie szkodliwy dla zdrowia 
publicznego. Składająca petycję oskarża rząd o uleganie naciskom mafii i zwraca się do 
Parlamentu o rozważenie możliwości wysłania obserwatorów Komisji w celu 
zagwarantowania, by pokojowo nastawieni protestujący nie padali ofiarą brutalności sił 
prawno-porządkowych.

Streszczenie petycji 0861/2008

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie, czy włoski dekret 
rządowy nr 90 z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie odpadów jest zgodny z właściwym 
prawodawstwem wspólnotowym. Przekonuje on, że przedmiotowy dekret doprowadzi do 
naruszeń prawodawstwa środowiskowego i będzie szkodliwy dla zdrowia publicznego. 
Składający petycję zwraca się do Parlamentu o rozważenie możliwości wysłania 
obserwatorów Komisji w celu zagwarantowania, by pokojowo nastawieni protestujący nie 
padali ofiarą brutalności sił prawno-porządkowych. Oskarża on rząd włoski o uleganie 
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naciskom mafii i uważa, że składowanie i spalanie odpadów to przestarzałe metody. 
Składający petycję uważa, że należy natychmiast zająć się problemem odpadów w Kampanii, 
a Włochy powinny zacząć wywozić śmiecie z poszczególnych domów i odkażać dotknięte 
tereny. Pragnie on też, by władze włoskie zwróciły uwagę na zaawansowane i niepowodujące 
zanieczyszczeń technologie przetwarzania odpadów.

Streszczenie petycji 0864/2008

Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie, czy włoski dekret 
rządowy nr 90 z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie odpadów jest zgodny z właściwym 
prawodawstwem wspólnotowym. Przekonuje ona, że przedmiotowy dekret doprowadzi do 
naruszeń prawodawstwa środowiskowego i będzie szkodliwy dla zdrowia publicznego. 
Składająca petycję zwraca się do Parlamentu o rozważenie możliwości wysłania 
obserwatorów Komisji w celu zagwarantowania, by pokojowo nastawieni protestujący nie 
padali ofiarą brutalności sił prawno-porządkowych. Oskarża ona rząd włoski o uleganie 
naciskom mafii i uważa, że Włochy powinny zacząć wywozić śmiecie z poszczególnych 
domów i odkażać dotknięte tereny.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Wszystkie petycje dotyczą włoskiego dekretu rządowego z mocą ustawy nr 90 z dnia 23 maja 
2008 r. określającego „Pilne działania mające na celu zareagowanie na sytuację kryzysową 
w dziedzinie gospodarowania odpadami w regionie Kampanii oraz dodatkowe postanowienia 
lub ochronę ludności”. Składający petycje w szczególności wyrażają zaniepokojenie co do 
przedmiotowego dekretu z mocą ustawy oraz zwracają o przeprowadzenia badania w celu 
upewnienia się, czy rzeczony dekret narusza właściwe prawodawstwo wspólnotowe.

Ponadto składający petycje zwracają się do Komisji Europejskiej o zapewnienie ochrony 
obywatelom protestującym przeciwko decyzjom rządu. W tym celu składający petycje zwracają 
się do Komisji o wysłanie obserwatorów, tak aby zapobiec aktom agresji lub przemocy ze strony 
służb policyjnych.

Wreszcie, składający petycje sprzeciwiają się nowym zakładom utylizacji odpadów, jak na 
przykład spalarniom i składowiskom odpadów, mieszczącym się na terytorium przedmiotowego 
regionu.

Uwagi dotyczące petycji

Komisja Europejska uważnie śledzi sytuację kryzysową dotyczącą gospodarowania odpadami 
w regionie Kampanii, podjęła przeciwko Włochom działania1 oraz wciąż kontroluje rozwój 
sytuacji, w tym środki podjęte przez władze włoskie mające na celu rozwiązanie sytuacji 
kryzysowej, jak również nadal zajmuje się problemem strukturalnym wynikającym 
                                               
1 Patrz sprawa C-297/08, Dz.U. C 223 z 30.8.2008, s. 35.
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z niedoskonałości sieci gospodarowania odpadami na danym regionie.

Komisja wiedziała o przyjęciu dekretu z mocą ustawy nr 90 z dnia 23 maja 2008 r. i przed 
zmianą przedmiotowego dekretu na ustawę przeprowadziła ocenę jego postanowień celem 
zweryfikowania zgodności z prawem wspólnotowym w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego. Przede wszystkim przeprowadzono spotkania techniczne z władzami włoskimi oraz 
na mocy ustawy dotyczącej przekształcania nr 123 z dnia 14 lipca 2008 r. oraz ustawy nr 129 
z dnia 2 sierpnia 2008 r. przyjęte zostały poprawki, mając na uwadze dostosowanie postanowień 
dekretu z mocą ustawy do właściwego prawa wspólnotowego.

W odniesieniu do żądania dotyczącego zapewnienia protestującym ochrony należy zauważyć, 
że Komisja nie dysponuje możliwością podejmowania działań w zakresie utrzymania 
porządku publicznego. Działania te leżą w gestii władz krajowych. 

Wreszcie, należy dodać, że Komisja nie dysponuje na mocy Traktatu uprawnieniami do 
zastępowania władz państw członkowskich w planowaniu działań, jak również 
w podejmowaniu decyzji na przykład w kwestii tworzenia nowych zakładów utylizacji 
odpadów, o ile decyzje te są podejmowane zgodnie z prawem wspólnotowym. Za 
podejmowanie odpowiednich środków, gwarantujących, że tego typu zakłady nie będą 
stanowić poważnego ryzyka dla środowiska naturalnego i zdrowia, odpowiadają władze 
włoskie.

Wnioski

Komisja oceniła dekret z mocą ustawy nr 90 z dnia 23 maja 2008 r. oraz przyjęła poprawki 
w celu dostosowania przedmiotowego dekretu do prawa wspólnotowego w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego. Komisja nie posiada kompetencji w odniesieniu do podejmowania 
działań związanych z utrzymaniem porządku publicznego ani też działań w zakresie 
planowania przestrzennego.
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