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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 683/2005, którą złożył Vinzenzo Marmora (Włochy) w imieniu grupy 
obywatelskiej „Campagna nostra”, w sprawie sprzeciwu wobec planu 
utworzenia wysypiska śmieci

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie z powodu ryzyka zanieczyszczenia wód 
gruntowych i pobliskiego dorzecza w wyniku utworzenia składowiska odpadów komunalnych 
na terenie mającym znaczenie dla Wspólnoty, co stanowi naruszenie dyrektywy 92/43/EWG 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz Konwencji z Ramsar, ponieważ zgłoszony 
projekt został błędnie oznaczony jako plan przebudowy kamieniołomu i jako taki uzyskał 
akceptację.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 listopada 2005 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 maja 2006 r.

Składający petycję wyraża zaniepokojenie z powodu składowiska śmieci utworzonego 
w Basso dell’Olmo na terenie Comune di Campagna. Zdaniem składającego petycję miejsce, 
w którym utworzono składowisko, jest terenem mającym znaczenie dla Wspólnoty 
w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG.1 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory (dyrektywy siedliskowej) i pod względem hydrogeologicznym nie nadaje 
się na składowisko. Składający petycję twierdzi, że składowisko, o którym mowa, zostało 
błędnie sklasyfikowane przez władze jako rekultywacja terenu kamieniołomu przy użyciu 
ustabilizowanych odpadów organicznych oraz osadów powstałych w produkcji paliwa 
                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.07.1992, str. 7-50.
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alternatywnego.

Na szczeblu wspólnotowym przetwarzanie odpadów jest regulowane dyrektywą Rady 
75/442/EWG 1 w sprawie odpadów. Na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie są 
zobowiązane do zagwarantowania, że odzysk i unieszkodliwianie odpadów będą się odbywać 
bez narażania zdrowia ludzkiego oraz bez szkody dla środowiska naturalnego, że 
przedsiębiorstwa lub instytucje zajmujące się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów 
będą musiały posiadać odpowiednie zezwolenie oraz że będą poddawane okresowym 
kontrolom. 

Jeżeli przedsięwzięcie zostało określone jako unieszkodliwianie odpadów na powierzchni lub 
pod powierzchnią gruntu, oznacza to składowisko i jako takie podlega ono wymogom 
dyrektywy 1999/31/WE 2 w sprawie składowania odpadów. Dyrektywa 1999/31/WE zawiera 
wykaz kryteriów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji składowiska. 
Zezwolenie na utworzenie składowiska może zostać wydane wyłącznie w przypadku, gdy 
przy uwzględnieniu wspomnianych kryteriów oraz ewentualnych środków korygujących 
można stwierdzić, że składowisko nie stanowi poważnego zagrożenia dla środowiska.

W świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przedsięwzięcie można 
uznać za odzysk, gdy jego podstawowym celem jest użyteczne wykorzystanie odpadów 
w zastępstwie materiałów pierwotnych. Kwestia ta ma być rozstrzygana w poszczególnych
przypadkach przez sądy lub władze krajowe. 

Co więcej, składowisko odpadów mogłoby mieć negatywny wpływ na obszar Natura 2000, 
a konkretnie obszar specjalnej ochrony nr IT8050021 – „Medio Corso del Fiume Sele-
Persano”. Z tego względu zastosowanie mają przepisy art. 6 ust. 2-4 dyrektywy siedliskowej.

Komisja skierowała do władz włoskich pismo z prośbą o udzielenie informacji na temat 
sklasyfikowania przedsięwzięcia jako odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, wydania 
zezwolenia na realizację przedsięwzięcia oraz działań podjętych w celu sprawdzenia, czy nie 
stanowi ono zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 sierpnia 2006 r.

W dniu 15 lutego 2006 r. do władz włoskich skierowane zostało pismo z wnioskiem 
o udzielenie dalszych informacji, w szczególności na temat sklasyfikowania przedsięwzięcia 
jako odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, wydania zezwolenia na realizację 
przedsięwzięcia, a także działań podjętych w celu ochrony środowiska, badania 
hydrogeologicznego i wyników monitorowania obszaru wód gruntowych. Władze włoskie 
poproszono również o informacje na temat zastosowania postanowień art. 6 ust. 2-4 
dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 
Komisja nie otrzymała dotychczas odpowiedzi, dlatego wysłano upomnienie z prośbą 
o dostarczenie informacji w terminie jednego miesiąca.

Ponieważ Komisja nie otrzymała odpowiedzi, do władz włoskich zostało skierowane 

                                               
1 Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39-41.
2 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, str. 1-19.
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przypomnienie zawierające prośbę o dostarczenie przedmiotowych informacji w ciągu 
jednego miesiąca.

Bezzwłocznie po otrzymaniu dodatkowych informacji służby Komisji poinformują Komisję 
Petycji na temat dalszych działań.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

W konsekwencji wybuchu kryzysu związanego ze składowaniem odpadów w Kampanii 
wiosną 2007 r., Komisja Europejska wszczęła z inicjatywy własnej postępowanie w sprawie 
naruszenia przepisów przeciwko Republice Włoskiej i wysłała oficjalne ostrzeżenie w dniu 
27 czerwca 2007 r.

W ramach dalszych działań w dniu 31 stycznia 2008 r. Komisja Europejska wysłała do rządu 
włoskiego uzasadnioną opinię, będącą ostatnim pisemnym ostrzeżeniem, zgodnie z którym 
rząd włoski jest zobowiązany do zastosowania się do odpowiedniego prawodawstwa UE 
w zakresie gospodarowania odpadami. W przeciwnym wypadku sprawa zostanie skierowana 
do Trybunału Sprawiedliwości.
Informacje uzyskane przez Komisję w sprawie składowiska śmieci utworzonego w Basso 
dell'Olmo zostały dołączone do wyżej wspomnianego postępowania w sprawie naruszenia 
przepisów. W rezultacie powyższego Komisja Europejska bada nie tylko ogólną sytuację 
związaną z gospodarowaniem odpadami w Kampanii, ale także wnioski dotyczące otwierania 
nowych składowisk na tym obszarze, w celu zagwarantowania, że projekty te spełniają 
wymogi ustalone w prawie wspólnotowym.

Komisja Petycji zostanie poinformowana o dalszym rozwoju sytuacji w tej kwestii.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

dotyczy petycji 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 
991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008 i 347/2008

Wszystkie wymienione powyżej petycje dotyczą kryzysu związanego z odpadami, który panuje 
obecnie w regionie Kampania we Włoszech, wywołując wielki niepokój mieszkańców.

Niektórzy ze składających petycje uskarżają się na tragiczną sytuację dotyczącą zarządzania 
odpadami w Neapolu i na sąsiednich obszarach, która stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia 
lokalnych mieszkańców i stanowi niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego.

Wśród przyczyn kryzysu składający petycję wymieniają brak dobrego planowania w zakresie 
zarządzania odpadami oraz brak odpowiedniej sieci infrastruktur w zakresie składowania 
odpadów w regionie Kampania. Ponadto sugerują oni, że istnieje związek między obecnym 
kryzysem dotyczącym odpadów i zaangażowaniem organizacji przestępczych w zarządzanie 
odpadami. 

Co więcej, składający petycję skarżą się na niezapewnienie dobrych i długotrwałych rozwiązań 
przez różnych nadzwyczajnych komisarzy, którzy zostali powołani przez rząd w celu 
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rozwiązania kryzysu. 

Inne osoby składające petycję sprzeciwiają się lokalizacji i cechom nowych składowisk odpadów 
stworzonych przez rząd w celu zażegnania kryzysu dotyczącego odpadów.

Składający petycje w szczególności kwestionują następujące decyzje:

 otwarcie składowiska w Kampanii (w Basso dell’Olmo) w prowincji Salerno,
 otwarcie nowego składowiska w Serre (w „Valle della Masseria”) w prowincji Salerno,
 ponowne otwarcie składowiska w Ariano Irpino oraz otwarcie nowego składowiska 

w Savignano Irpino w prowincji Avellino,
 tymczasowe składowanie odpadów w Marigliano w prowincji Neapol,
 tymczasowe składowanie pelet w Giugliano (w „Taverna del Re”).

Wreszcie, autorzy jednej z petycji sprzeciwiają się utworzeniu składowiska odpadów 
budowanego obecnie w miejscowości Acerra w prowincji Neapol. Utrzymują oni, że dwa 
zarządzenia rządu wydane w dniach 6 i 20 lutego 2008 r., odnoszące się odpowiednio do 
koncesji taryfowych na sprzedaż energii elektrycznej i do działalności budowanego 
składowiska odpadów w miejscowości Acerra, naruszają prawodawstwo europejskie 
i ustawodawstwo włoskie, w szczególności dyrektywę 2001/77/WE w sprawie wspierania 
produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych1, 
dyrektywę 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów (dalej zwaną: DSO)2 i dyrektywę 
85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne.3

Komisja Europejska, głęboko zaniepokojona wybuchem kryzysu dotyczącego odpadów, 
zwłaszcza w świetle poważnych zagrożeń dla zdrowia publicznego i środowiska naturalnego 
stwarzanych przez odpady pozostawiane na ulicach, wszczęła dochodzenie, a w czerwcu 
2007 r. rozpoczęła przeciwko Włochom procedurę w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w związku z niewłaściwym stosowaniem ramowej dyrektywy 
w sprawie odpadów (dyrektywa 2006/12/WE w sprawie odpadów4) w regionie Kampania. 

W kontekście rzeczonej procedury Komisja Europejska uznała, że w regionie Kampania sieć 
składowania odpadów i zakłady składowania odpadów nie były właściwe i stanowiły źródło 
problemów ze zdrowiem i środowiskiem naturalnym. Dnia 3 lipca 2008 r., w świetle dalszego 
łamania prawa WE w Kampanii, Komisja Europejska postawiła Włochy przed Europejskim 
Trybunałem Sprawiedliwości.

W kontekście wspomnianej procedury służby Komisji śledziły i nadal bacznie śledzą rozwój 
sytuacji w Kampanii, w tym środki podjęte lub planowane przez włoskie władze w celu 
rozwiązania sytuacji wyjątkowej i problemu strukturalnego wynikającego 
z nieprzystosowania sieci zarządzania odpadami w regionie. 

Odbyły się już posiedzenia z udziałem służb Komisji Europejskiej i władz Włoch. Planuje się 
także następne posiedzenia w celu umożliwienia Komisji Europejskiej monitorowania 
                                               
1 Dz. U. L 283 z 27.10.2001, str. 33.
2 Dz. U. L 332 z 28.12.2000, str. 91.
3 Dz. U. L 175 z 5.07.1985, str. 40.
4 Dz. U. L 114 z 27.04.2006, str. 9.
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sytuacji. W tym kontekście Komisja Europejska bada wspólnie z władzami Włoch stosowanie 
prawa Wspólnoty z zakresu ochrony środowiska naturalnego w odniesieniu do środków 
podejmowanych w celu rozwiązania kryzysu dotyczącego odpadów oraz stworzenia systemu 
zarządzania odpadami. 

Co się tyczy lokalizacji i cech poszczególnych zakładów zarządzania odpadami, należy 
zauważyć, że ocena zagrożeń związanych z otwarciem zakładów zarządzania odpadami leży 
w gestii władz krajowych i Komisja Europejska nie może ingerować w działania tych władz 
związane z lokalizacją i cechami tych infrastruktur, dopóki decyzje podejmowane są 
w zgodzie z prawem Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

Co się tyczy zakładów produkcji energii z odpadów w miejscowości Acerra, według Komisji 
Europejskiej wspomniane powyżej zarządzenie z dnia 6 lutego 2008 r. pozostaje w zgodzie 
z dyrektywą 2001/77/WE. Choć energia elektryczna produkowana z części odpadów 
nieulegających biodegradacji z pewnością nie powinna być określana jako energia ze źródeł 
odnawialnych w rozumieniu tej dyrektywy, przepisy dyrektywy umożliwiają państwom 
członkowskim dostarczanie takiej energii przy identycznym wsparciu jak to, z którego 
korzystają producenci energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i o którym mowa we 
wspomnianej dyrektywie. Wsparcie takie powinno jednak być zgodne z przepisami UE 
dotyczącymi pomocy państwa i obecnie Komisja Europejska bada środki wsparcia pod tym 
kątem.

Wnioski

Komisja Europejska będzie kontynuowała swoje działania dotyczące przestrzegania 
przepisów przez Włochy, dopóki władze tego państwa nie położą kresu trwającemu tam 
łamaniu prawa Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Sprawę dotyczącą 
braku odpowiedniej sieci infrastruktur w zakresie zarządzania odpadami rozpatruje obecnie 
Trybunał Sprawiedliwości, a aktualne informacje dostępne będą po wydaniu orzeczenia. 
Komisja Europejska będzie nadal monitorowała sytuację w celu zagwarantowania, że środki 
podejmowane z myślą o rozwiązaniu nadzwyczajnej sytuacji będą zgodne z prawem 
Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska naturalnego i z przepisami UE w zakresie pomocy 
państwa.


