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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1182/2008, którą złożył M.E. (Włochy), w imieniu „La rosa dei venti 
di Chiaiano”, w sprawie jego zastrzeżeń wobec składowiska odpadów 
w Chiaiano (Neapol)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec lokalizacji składowiska odpadów w Chiaiano 
(Neapol), twierdząc, że jest ona nieuzasadniona z punktu widzenia gospodarki i całkowicie 
nie do przyjęcia, biorąc pod uwagę fakt usytuowania jej na terenie parku (Parco delle Colline 
di Napoli) na obszarze gęsto zaludnionym. Ponadto wystąpi poważne zagrożenie dla zdrowia 
publicznego, biorąc pod uwagę duże natężenie ruchu wokół planowanego wysypiska, 
przeznaczonego do składowania wszelkiego rodzaju niesortowanych odpadów. Składający 
petycję twierdzi, że fundusze na ten projekt mogłyby być skuteczniej i efektywniej 
wykorzystane na mechaniczno-biologiczną przebudowę istniejącego urządzenia do 
przetwarzania odpadów i przekazywanie odpadów do dotychczas niewykorzystanego 
składowiska w Santa Maria la Fossa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

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

Petycja

Składający petycję wyraża zaniepokojenie planami władz włoskich dotyczącymi lokalizacji 
składowiska odpadów w Chiaiano, twierdząc, że składowisko to znajdowałoby się na 
obszarze gęsto zaludnionym, stanowiącym również teren parku Parco Metropolitano Delle 
Colline. Ponadto składający petycję wyraża obawy związane z lokalizacją składowiska 
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odpadów nad kamieniołomem tufów, informując o problemach z wydajnością w przypadku 
ogromnej ilości odpadów z regionu Neapolu. Składający petycję sprzeciwia się dekretowi 
w sprawie odpadów wydanemu przez rząd Silvio Berlusconiego, na mocy którego dozwolone 
jest składowanie nieprzetworzonych odpadów, co z kolei doprowadzi do wytwarzania się 
gazu wysypiskowego. Proponuje wykorzystanie istniejącego składowiska odpadów w Santa 
Maria la Fossa do czasu uruchomienia mechanicznych i biologicznych instalacji 
unieszkodliwiania odpadów.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja Europejska odsyła składającego petycję do odpowiedzi na petycje 955/2008 
i 1011/2008 w sprawie tego samego składowiska odpadów.

Ponadto zgodnie z dyrektywą 2006/12/WE1 w sprawie odpadów państwa członkowskie mają 
wspierać zapobieganie powstawania odpadów, a także ich odzyskiwanie i recykling. Z drugiej 
strony państwa członkowskie muszą stworzyć odpowiednią sieć urządzeń do 
unieszkodliwiania odpadów, które muszą umożliwiać unieszkodliwianie pozostałych 
odpadów w jednym z najbliższych urządzeń. To do państw członkowskich należy określenie 
w planach gospodarowania odpadami niezbędnej wydajności składowisk odpadów.

Stworzenie dodatkowej infrastruktury gospodarowania odpadami w regionie Kampania 
stanowi konieczność od momentu nastania kryzysu w dziedzinie odpadów w 2007 r. Komisja 
Europejska wszczęła przeciwko Włochom postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z nieprawidłowym stosowaniem 
dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów, szczególnie w odniesieniu do istnienia 
nieodpowiedniej sieci urządzeń gospodarowania odpadami w regionie, co dało początek 
problemom dotyczącym środowiska naturalnego i zdrowia publicznego. Z uwagi na 
pogłębiający się kryzys w dziedzinie odpadów, w dniu 3 lipca 2008 r. Komisja Europejska 
skierowała sprawę Włoch do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

Wnioski

Mając na względzie powyższe uwagi, Komisja Europejska uznaje, że brak dowodów 
świadczących o naruszeniu w przedmiotowej sprawie wymogów określonych w dyrektywie 
1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. Podobnie, w odniesieniu do dyrektywy 
92/43/EWG i zmienionej dyrektywy 85/337/EWG z informacji udostępnionych Komisji 
Europejskiej nie wynika na obecnym etapie, że doszło na naruszenia przepisów tych 
dyrektyw. Ponadto należy zauważyć, że Komisja Europejska nie jest instytucją właściwą do 
wyznaczania specjalnych terenów, które powinny być wykorzystane na składowiska 
odpadów, ani do oceny związanych z tym zagrożeń. Działania te wchodzą w zakres 
kompetencji władz krajowych.
                                               
1 Dz.U. L 114/9 z 27.4.2006


