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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0031/2006 którą złożył Giampiero Angeli (Włochy), z 21 podpisami, 
w sprawie poważnego zagrożenia dla zdrowia spowodowanego dioksynami 
powstającymi w procesie utylizacji odpadów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia 
i środowiska naturalnego powodowanymi przez dioksyny pochodzące z zakładów utylizacji i 
składowania specjalnych i toksycznych odpadów w różnych częściach Kampanii,
wyznaczonych przez regionalne władze i stanowiących źródło nielegalnych dochodów 
organizacji przestępczych. Ponieważ władze regionalne i państwowe nie przestrzegają 
przepisów bezpieczeństwa i istnieją liczne nielegalne zakłady utylizacji odpadów, składający 
petycję zwracają się do Unii Europejskiej o podjęcie działania w celu wprowadzenia 
znacznych zmian do obowiązujących ustaleń w zakresie utylizacji odpadów na szczeblu 
regionalnym, przy jednoczesnym wstrzymaniu wyraźnie szkodliwych działań, kontrolowaniu 
szkód wyrządzanych zdrowiu publicznemu i środowisku naturalnemu oraz ponownym 
wyznaczeniu skażonych obszarów wykorzystywanych do celów rolniczych lub hodowlanych.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 21 kwietnia 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Tymczasowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 lipca 2006 r.

I. Petycja

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku ze wzrostem liczby guzów i chorób 
spowodowanych przez zanieczyszczenie w prowincji Neapolu i Caserty. Zdaniem 
składającego petycję odpowiedzialność za takie rezultaty spoczywa na istniejącym 
gospodarowaniu odpadami. O problemie tym wiele lat temu zostały powiadomione władze 
krajowe i do dziś pozostaje on nierozwiązany. 
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Według przedstawionych informacji istnieje wiele przeznaczonych do zamknięcia 
nielegalnych składowisk odpadów, które nie spełniają już standardów bezpieczeństwa. 
Nadzwyczajne środki dotyczące ponownego otwarcie tych składowisk i umiejscowienia 
spalarni spowodowały wzrost liczby zgonów i chorób w stosunku do średniej krajowej i 
wzrost występowania raka o 400% w niektórych gminach.

Składający petycję chciałby uzyskać radykalną ocenę zakładów składowania i utylizacji 
odpadów w Kampanii, aby zapewnić opracowanie nowej koncepcji odnośnie struktur 
zajmujących się przetwarzaniem i utylizacją odpadów w celu spełnienia obowiązujących 
standardów; badanie epidemiologiczne lokalnej ludności w celu określenia, do jakiego stopnia 
zgony i choroby mogą być spowodowane zanieczyszczeniem; szczegółowe badanie mające 
ustalić, które obszary zostały zanieczyszczone oraz ponowne zagospodarowanie lub 
przynajmniej zmianę klasyfikacji zanieczyszczonych obszarów gruntów wykorzystywanych 
pod uprawę bądź hodowlę bydła.

II. Uwagi Komisji do argumentacji zawartej w petycji

Gospodarka odpadami została uregulowana na poziomie Wspólnoty przez dyrektywę 
75/442/EWG w sprawie odpadów1. Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie muszą 
zapewnić odzyskiwanie lub unieszkodliwianie odpadów bez narażania zdrowia ludzkiego lub 
środowiska. Wydawane są zezwolenia i przeprowadzane regularne kontrole placówek i
przedsięwzięć mających na celu odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Ponadto dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów2 określa wymagania 
dotyczące budowy, działania, zamykania oraz poeksploatacyjnego nadzoru składowisk 
odpadów. Lokalizacja składowisk odpadów wymaga uwzględnienia licznych kryteriów, 
takich jak odległość granicy składowiska od obszarów mieszkalnych i rekreacyjnych, dróg 
wodnych, zbiorników wodnych oraz innych obszarów rolniczych lub miejskich, istnienia w 
okolicy wód gruntowych, wód przybrzeżnych lub stref ochronnych, warunków geologicznych 
i hydrogeologicznych w okolicy, ryzyka zalania, osiadania gleby, osuwania lub lawiny na 
danym terenie, ochrony przyrody lub dziedzictwa kulturalnego w okolicy.

Utworzenie składowiska odpadów jest możliwe tylko w przypadku, gdy właściwości danego 
terenu odnoszące się do powyższych wymagań lub środków korygujących, które mają zostać 
podjęte, wskazują, że nie stanowi ono poważnego zagrożenia dla środowiska.

Spalanie odpadów jest przedmiotem licznych aktów prawodawstwa Wspólnoty, a w 
szczególności dyrektyw 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów3 i 96/61/WE w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli4. Dyrektywa 2000/76/WE 
ustala minimalne wymagania w odniesieniu do spalania odpadów - w tym dopuszczalne 
wielkości emisji, warunki działania i obowiązki w zakresie monitorowania - w celu 
zapewnienia ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Zawiera ona wyraźne przepisy 

                                               
1 Dz.U. L 114, z 5.4.2006, s. 9.
2 Dz.U. L 182, z 16.7.1999, s. 1.
3 Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 91.
4 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, s. 26.
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dotyczące ograniczenia i monitorowania emisji dioksyn. Dyrektywa 96/61/WE wymaga 
poddania instalacji przemysłowych zintegrowanemu systemowi pozwoleń środowiskowych, 
narzucając warunki udzielania pozwoleń oparte na „najlepszych dostępnych technikach”, co 
może pociągać za sobą nawet ostrzejsze wymagania w porównaniu z dyrektywą 2000/76/WE. 
Ponadto wiele innych typów działalności związanej z gospodarką odpadami - w tym 
niektórych działań obejmujących składowanie odpadów niebezpiecznych - również stanowi 
przedmiot dyrektywy 96/61/WE.

Państwa członkowskie i ich właściwe władze muszą zapewnić przestrzeganie zobowiązań 
wynikających z dyrektyw 2000/76/WE i 96/61/WE poprzez wymagania w zakresie 
przedstawiania i określania wniosków o pozwolenia lub aktualizację uprzednio wydanych 
zezwoleń, a także wprowadzanie, monitorowanie i wykonanie warunków udzielania 
pozwoleń. Społeczeństwo musi mieć możliwość komentowania wniosków o pozwolenia, a 
wyniki konsultacji muszą być uwzględniane w decyzjach władz. W przypadku istniejących 
zakładów normy zawarte w dyrektywie 2000/76/WE stosują się od dnia 28 grudnia 2005 r., 
podczas gdy zgodność z dyrektywą 96/61/WE będzie wymagana od 30 października 2007 r. 
Petycja nie odnosi się do żadnych szczególnych zakładów objętych dyrektywami, ani nie 
podaje żadnych szczegółowych informacji dotyczących ich implementacji. 

Na podstawie stosunkowo mało szczegółowych informacji zawartych w petycji, Komisja nie 
jest w stanie stwierdzić naruszenia prawa wspólnotowego. Dlatego Komisja zwróciła się do 
składającego petycję o dostarczenie tabeli dla każdego składowiska i zakładu spalania 
odpadów, w odniesieniu do których wniesiono o naruszenie prawodawstwa europejskiego, w 
tym wskazanie w oparciu o jakie konkretnie fakty zakłada się nieprzestrzeganie prawa. 

Komisja informuje Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego, że w świetle wysokiej liczby 
niekontrolowanych składowisk odpadów na terytorium Włoch, w tym w regionie Kampanii, 
rozpoczęła dochodzenie z własnej inicjatywy w 2003 r., które doprowadziło do postępowania 
o naruszenie z powodu złamania postanowień dyrektyw 75/442/EWG, 91/689/EWG i 
1999/31/WE. Odpowiednia sprawa toczy się obecnie przed trybunałem (sprawa C 122-05).

4. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 stycznia 2007 r.

Jak wspomniano w poprzednim komunikacie, Komisja zwróciła się do składającego petycję o 
dostarczenie szczegółowych informacji dotyczących „każdego składowiska i zakładu spalania 
odpadów, w odniesieniu do których wniesiono o naruszenie prawodawstwa europejskiego, w 
tym wskazanie w oparciu o jakie konkretnie fakty zakłada się nieprzestrzeganie prawa”.

Informacje techniczne otrzymane od składającego petycję w dniu 18 lipca 2006 r. nie 
odnosiły się do poszczególnych składowisk, lecz ogólnie wskazywały na mankamenty 
włoskiej polityki w zakresie odpadów, zwłaszcza w prowincjach Neapol i Caserta. Informacje 
techniczne koncentrują się bardziej na spalaniu odpadów w ogóle, a także na zakładzie 
spalania odpadów w miejscowości Acerra, który ma zostać uruchomiony w 2007 r., oraz 
planowanej spalarni w S. Maria La Fossa.

Jeżeli chodzi o aspekt składowania, Komisja pragnie przypomnieć, że obecnie toczy się 
równolegle sprawa C-135/05 przeciwko Włochom dotycząca rzekomego uchybienia 
zobowiązaniom poprzez naruszenie przepisów art. 4, art. 8 i art. 9 dyrektywy Rady 
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75/442/EWG w sprawie odpadów1, art. 2 ust. 1 dyrektywy Rady 91/156/EWG w sprawie 
odpadów niebezpiecznych2 oraz art. 14 lit. a), b) i c) dyrektywy Rady 1999/31/WE w sprawie 
składowania odpadów3. Sprawa dotyczy występowania tysięcy rzekomo nielegalnych 
składowisk, w tym w Kampanii. Przesłuchanie w tej sprawie ma odbyć się wkrótce. 

Jeżeli chodzi o aspekt spalania, dodatkowe informacje, jak wspomniano wyżej, wskazały na 
dwa zakłady spalania odpadów, które jeszcze nie rozpoczęły działalności. Ich uruchomienie 
wymagało będzie zgodności z wymogami dyrektywy 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli4 oraz dyrektywy 2000/76/WE w sprawie 
spalania odpadów5. Informacje dostarczone w pierwotnej petycji oraz dodatkowe informacje 
nie pozwalają obecnie jednak na stwierdzenie jakiegokolwiek naruszenia w odniesieniu do 
tych dyrektyw.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 września 2007 r.

W dniu 27 grudnia 2006 r. oraz w ostatnim czasie tj. w czerwcu 2007 r. Komisja otrzymała od 
składającego petycję dodatkowe istotne informacje. Analiza tych obszernych informacji 
zajmie trochę więcej czasu.

W dniu 26 kwietnia 2007 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok 
w horyzontalnej sprawie C-135/05 przeciwko Włochom mającej za przedmiot skargę 
o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie art. 4, 8 i 9 
dyrektywy Rady 2006/12/WE6 w sprawie odpadów, art. 2 dyrektywy Rady 91/689/EWG7

w sprawie odpadów niebezpiecznych oraz art. 14 lit. a) dyrektywy Rady 1999/31/WE8

w sprawie składowania odpadów. Przedmiotowa sprawa wyniknęła na podstawie 
sprawozdania opublikowanego w 2002 r. przez włoski organ „Corpo Forestale”, w którym 
wskazano na istnienie blisko 5000 nielegalnych składowisk odpadów na terytorium Włoch, 
z czego około 700 zawiera odpady niebezpieczne.

Wyrok ten ma istotny wymiar polityczny w odniesieniu do przyszłej gospodarki odpadami we 
Włoszech, także w regionie wspomnianym przez składającego petycję.

Komisja jest świadoma i głęboko zaniepokojona poważnymi problemami wpływającymi na 
zdrowie publiczne i środowisko naturalne Neapolu oraz okolicznych terenów. Władze 
włoskie podjęły natychmiastowe działania i Komisja ma nadzieję, że rozwiążą one poważny 
problem związany z gospodarką odpadami.

Komisja zapoznała się z przeprowadzonym w ostatnim czasie badaniem koordynowanym 
przez Światową Organizację Zdrowia, które wskazało na podwyższony wskaźnik 
umieralności wśród osób żyjących w pobliżu nielegalnych składowisk odpadów
                                               
1 Dz.U. L 194 z 25.7.1975, s. 39.
2 Dz.U. L 78 z 26.3.1991, s. 32.
3 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1.
4 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, s. 26.
5 Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 91.
6 Dz.U. L 114/9 z 27.4.2006.
7 Dz.U. L 377 z 31.12.1991.
8 Dz.U. L 182 z 16.7.1999.
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w prowincjach Neapolu i Caserty.

Komisja bada, czy plany otwarcia czterech nowych składowisk odpadów w Kampanii są 
zgodne z odpowiednimi wymogami prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego oraz czy w dłuższej perspektywie pomogą one rozwiązać problem regionu 
z odpadami. W tym kontekście delegacja Komisji udała się do Neapolu, aby na miejscu 
omówić tę kwestię z włoskimi władzami. Dla Komisji ważne jest, aby wszelkie działania 
podjęte przez władze włoskie były zgodne z zasadami i celami ustanowionymi 
w prawodawstwie UE.

Komisja wykorzystuje wszelkie dostępne środki, aby rozwiązać nie tylko indywidualny 
problem poruszony przez składającego petycję, ale również problem bardziej ogólny,
dotyczący usuwania odpadów we Włoszech na nielegalne lub nienadzorowane składowiska 
odpadów.

Mając na uwadze pilny i poważny charakter sytuacji w Neapolu i Kampanii, Komisja 
wystosowała pismo ostrzegawcze, dając Włochom miesiąc na odpowiedź, zamiast, jak 
zwykle ma to miejsce, dwóch miesięcy.

6. 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 

                                               
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 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.


