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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0587/2007, którą złożyła Marina Salvadore (Włochy), w sprawie 
poważnego problemu zdrowotnego w regionie Kampania i odpowiedzialności 
władz regionalnych i lokalnych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie poważnym pogorszeniem sytuacji w dziedzinie 
urbanizacji, zdrowia, ochrony środowiska naturalnego i kwestii społecznych 
w miejscowościach położonych w regionie Kampania. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
fakt, że władze lokalne i regionalne nie są w stanie zaradzić sytuacji kryzysowej związanej 
z usuwaniem odpadów. Składająca petycję domaga się odszkodowania za spowodowane 
szkody biologiczne, zwolnienia osób odpowiedzialnych za powstałą sytuację, poddania władz 
lokalnych kontroli administratora zewnętrznego oraz podjęcia działań przez Unię Europejską 
zgodnie z zasadą pomocniczości.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 października 2007 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 kwietnia 2008 r.

W czerwcu 2007 r. Komisja Europejska wszczęła przeciwko Włochom postępowanie 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do 
niewłaściwego stosowania ramowej dyrektywy w sp rawie  odpadów (dyrektywa 
2006/12/WE1) w regionie Kampania. 

W kontekście tego postępowania służby Komisji wnikliwie monitorowały i w dalszym ciągu 
                                               
1 Dz. L 114 z 27.4.2006, s. 9-21.
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monitorują postępy w odniesieniu do sytuacji w Kampanii, w tym środki przedsięwzięte przez 
władze włoskie w celu rozwiązania problemu odpadów zalegających na ulicach w regionie. 

Miały już miejsce spotkania przedstawicieli służb Komisji i władz włoskich oraz wizyty 
w terenie, a w planach są dalsze działania tego typu. Mają one umożliwić Komisji 
odpowiednie monitorowanie stosowania prawa wspólnotowego w sytuacji poruszonej przez 
składającą petycję. W tym kontekście należy podkreślić, że kluczowym celem ramowej 
dyrektywy w sprawie odpadów jest zagwarantowanie, że odpady są odzyskiwane lub 
unieszkodliwiane bez zagrażania zdrowiu oraz bez szkód dla środowiska naturalnego. 
Postępowanie wszczęte przez Komisję przeciwko Włochom ma na celu zagwarantowanie, że 
dzięki właściwemu stosowaniu prawa wspólnotowego cele te zostaną spełnione również 
w regionie Kampania. 

Wniosek

W związku z powyższym Komisja ma pełną świadomość kryzysu w zakresie gospodarowania 
odpadami w Kampanii. Wszczęła już postępowanie przeciwko Włochom i w dalszym ciągu 
monitoruje sytuację. Aby zagwarantować właściwe stosowanie prawa wspólnotowego we 
Włoszech, Komisja jest gotowa skorzystać z uprawnień nadanych jej Traktatem i w razie 
potrzeby kontynuować wyżej wspomniane postępowanie przeciwko Włochom.

4. 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 
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,
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 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 
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 
                                               
1 Dz. U. L 283 z 27.10.2001, s. 33.
2 Dz. U. L 332 z 28.12.2000, s. 91.
3 Dz. U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
4 Dz. U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.
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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.


