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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0026/2007, którą złożyła Monica Sepe (Włochy), w imieniu komitetu 
„Serre per la vita”, w sprawie sprzeciwu wobec powstania zwałowiska 
stałych odpadów komunalnych

Petycja 0756/2007, którą złożył Giovanni Roviello (Włochy), w sprawie 
sprzeciwu wobec składowiska odpadów stanowiącego zagrożenie dla zdrowia 
publicznego i zasobów wód gruntowych

Petycja 0789/2007, którą złożyła Gigliola Izzo (Włochy), w sprawie sprzeciwu 
wobec składowania paliwa ekologicznego (tzw. pelet) w pobliżu gospodarstw 
rolnych i terenów mieszkalnych

Petycja 0910/2007, którą złożył Francesco Di Pasquale (Włochy), w sprawie 
zagrożenia środowiskowego w Kampanii

Petycja 0991/2007, którą złożył Vincenzo Gala (Włochy), w sprawie systemu 
segregacji odpadów w regionie Kampanii

Petycja 0012/2008, którą złożył Francesco Miglino (Włochy), w imieniu 
Partito Internettiano, w sprawie sytuacji dotyczącej składowania 
i przetwarzania odpadów domowych w Neapolu i regionie Kampania 
we Włoszech

Petycja 0016/2008, którą złożył F.C. (Włochy), w sprawie kryzysu 
związanego z odpadami domowymi w Kampanii (Włochy)

Petycja 0209/2008, którą złożył Sebastiano Perrone (Włochy), w sprawie 
kryzysu związanego z usuwaniem odpadów oraz demokratycznych praw 
mieszkańców Marigliano w pobliżu Neapolu

Petycja 0347/2008, którą złożyli Tommaso Esposito i Virginia Petrellese 
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(Włochy), w imieniu Grupy Obywateli Działających Przeciwko Spalarni, 
w sprawie spalarni odpadów w Acerra (koło Neapolu) we Włoszech

1. Streszczenie petycji 0026/2007

Składająca petycję, przedstawicielka prawna członków komitetu, wyraża sprzeciw wobec 
planów utworzenia zwałowiska stałych odpadów komunalnych (na obszarze 60.000 m2

i o głębokości 25 metrów) przez organ, któremu przysługują specjalne kompetencje. 
Podkreśla ona katastrofalne skutki tego przedsięwzięcia dla obszaru, który został uznany za 
obszar mający znaczenie dla społeczeństwa zarówno pod względem środowiskowym, 
gospodarczym, kulturowym, jak i ze względu na rolnictwo. Składająca petycję zwraca 
szczególną uwagę na położony w pobliżu miejsca wyznaczonego na zwałowisko teren 
„Medio corso del fiume Sele/Persano” (bagna Persano) mający znaczenie dla Wspólnoty, 
który jest również rezerwatem przyrody WWF, objętym konwencją ramsarską. W związku 
z powyższym składająca petycję zwraca się do instytucji europejskich o interwencję, aby 
chronić środowisko naturalne i zapewnić odpowiednie zarządzanie środkami przyznanymi na 
ten cel z funduszy wspólnotowych.

Streszczenie petycji 0756/2007

Składający petycję wyraża zaniepokojenie ponownym otwarciem składowiska odpadów 
powodującego zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych w Kampanii oraz twierdzi, 
że wydane przez rząd zezwolenie jest sprzeczne z wcześniejszym zarządzeniem sądu 
nakazującym jego zamknięcie.

Ponadto przygotowano niedawno plany otwarcia w pobliżu innego składowiska, 
na niestabilnym geologicznie obszarze. Mimo że żadne z omawianych składowisk nie jest 
położone na obszarze dzikiej przyrody czy też obszarze chronionym, mogą one oddziaływać 
niekorzystnie na pobliskie tereny, które są przeznaczone głównie pod uprawy rolne.

Streszczenie petycji 0789/2007

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie w związku z zanieczyszczeniem środowiska 
naturalnego wywołanym przez wielkie składowisko paliwa ekologicznego (tzw. pelet) 
położone w miejscu wyznaczonym przez specjalnego komisarza ds. składowania odpadów 
niebezpiecznych w Kampanii, w pobliżu pól uprawnych i terenów mieszkalnych. Jest to 
rozwiązanie tymczasowe, dlatego władze najwidoczniej nie przeprowadziły oceny 
oddziaływania na środowisko naturalne wymaganej przez prawodawstwo Wspólnoty. 
Składająca petycję twierdzi, że wzrosło zagrożenie dla zdrowia publicznego i środowiska 
naturalnego w wyniku częstych pożarów, którym towarzyszy emisja dioksyn ze 
składowanych materiałów. W związku z powyższym składająca petycję zwraca się do Unii 
Europejskiej (ewentualnie do delegacji Parlamentu Europejskiego) o położenie kresu 
przedmiotowemu przedsięwzięciu z zakresu zarządzania niebezpiecznymi odpadami, 
stanowiącemu zagrożenie dla zdrowia publicznego, szkodliwemu dla okolicznych 
gospodarstw rolnych i realizowanemu bez zachowania koniecznej przejrzystości.
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Streszczenie petycji 0910/2007

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z krytyczną sytuacją w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Kampanii. Obecnie można już mówić 
o kryzysie.

Streszczenie petycji 0991/2007

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia 
publicznego w Kampanii, wywołanym nieprzestrzeganiem przez władze regionalne 
prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego wywozu stałych odpadów komunalnych. 
Twierdzi on w szczególności, że brak systemu segregacji odpadów przyczynił się do 
wyczerpania możliwości istniejących składowisk odpadów i bezładnego pozbywania się 
śmieci na terenach publicznych wokół domów. Składający petycję domaga się wszczęcia 
dochodzenia i wzywa do zwrotu podatków zapłaconych władzom lokalnym 
za niezrealizowane usługi wywozu odpadów.

Streszczenie petycji 0012/2008

Składający petycję opisuje obecną katastrofalną sytuację dotyczącą odpadów domowych 
w Neapolu i regionie Kampania we Włoszech. Wymienia działania, które jego zdaniem 
należy podjąć w celu składowania i przetwarzania odpadów domowych, oraz kontrole 
niezbędne do nadzorowania procesu wdrażania tych działań. Przedstawia również długą listę 
powodów, które doprowadziły do kryzysu związanego z odpadami domowymi. Jest 
przekonany, że jedynie komisja ekspertów technicznych spoza włoskiego systemu 
politycznego, posiadających udokumentowane umiejętności naukowe i zarządcze, byłaby 
w stanie rozwiązać ten problem, który wciąż istnieje, pomimo że przez 14 lat powoływano 
różne komisje specjalne i wydano ogromną ilość pieniędzy podatników. Składający petycję 
wzywa Unię Europejską do interwencji i uważa, że jest to możliwe na mocy prawodawstwa 
europejskiego.

Streszczenie petycji 0016/2008

Składający petycję wzywa Parlament Europejski do rozwiązania problemu katastrofy 
ekologicznej, narastającego w Kampanii i Neapolu. Twierdzi on, że wśród mieszkańców 
dochodzi do coraz większej liczby zachorowań na raka, a gleba i zasoby wód podziemnych są 
zanieczyszczone. Zdaniem składającego petycję sytuacja ta stanowi naruszenie art. 174 
traktatu WE.

Streszczenie petycji 0209/2008

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec lokalizacji „czasowego” składowiska odpadów. 
Składowisko to znajduje się w bezpośredniej bliskości zakładu uzdatniania wody dla 34 
otaczających gmin. Składający petycję utrzymuje, że w żaden sposób nie uwzględniono 
prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Twierdzi on, że składowisko 
usytuowane jest na obszarze zwanym „trójkątem śmierci”, na którym występuje już wiele 
problemów środowiskowych. Wody gruntowe sięgają głębokości zaledwie czterech metrów, 
natomiast gleba jest bardzo porowata Składający petycję wzywa Parlament Europejski do 
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podjęcia działań.

Streszczenie petycji 0347/2008

Składający petycję wyrażają sprzeciw wobec planowanej lokalizacji jednej z największych 
w Europie spalarni odpadów w Acerra koło Neapolu. Przytaczają długą listę argumentów 
uzasadniających ich sprzeciw i obawiają się poważnych konsekwencji, jeżeli spalarnia 
zacznie działać. Uważają ponadto, że procesy planowania i budowy spalarni naruszają prawo 
europejskie i włoskie, w szczególności dyrektywę 2001/77/WE w sprawie wspierania 
produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, 
dyrektywę 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów oraz dyrektywę 85/337/EWG 
i 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

2. Dopuszczalność

Petycja 0026/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 21 maja 2007 r.
Petycja 0756/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2007 r.
Petycja 0789/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 8 stycznia 2008 r.
Petycja 0910/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 19 lutego 2008 r.
Petycja 0991/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 4 marca 2008 r.
Petycja 0012/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 19 czerwca 2008 r.
Petycja 0016/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 19 czerwca 2008 r.
Petycja 0209/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 11 lipca 2008 r.
Petycja 0347/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2008 r.
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

dotycząca 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 wspomniane powyżej petycje dotyczą kryzysu związanego z odpadami, który panuje 
obecnie w regionie Kampania we Włoszech, wzbudzając ogromne zaniepokojenie wśród jego 
mieszkańców. 

Niektórzy składający petycje wyrażają sprzeciw wobec katastrofalnej sytuacji w zakresie 
gospodarki odpadami w Neapolu i na pobliskich obszarach, która stanowi poważne zagrożenie 
dla zdrowia tamtejszych mieszkańców oraz środowiska naturalnego. 

Brak należytego planowania w dziedzinie gospodarki odpadami oraz odpowiedniej sieci 
infrastruktury usuwania odpadów w regionie Kampania to jedne z podstawowych przyczyn 
kryzysu wymieniane przez składających petycje. Mowa jest również o związku między obecnym 
kryzysem dotyczącym odpadów a udziałem organizacji przestępczych w gospodarce odpadami. 

Ponadto składający petycje są zaniepokojeni faktem, że poszczególni komisarze nadzwyczajni, 
mianowani przez rząd w celu zażegnania kryzysu, nie są w stanie znaleźć solidnych 
i długoterminowych rozwiązań.
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Niektórzy składający petycje wyrażają sprzeciw wobec lokalizacji i charakteru nowych obiektów 
służących gospodarce odpadami, które rząd postanowił uruchomić w związku z omawianym 
kryzysem. 

Składający petycje kwestionują w szczególności następujące decyzje: 

 otwarcie składowiska odpadów w Kampanii (lokalizacja Basso dell’Olmo) w prowincji 
Salerno;

 otwarcie nowego składowiska odpadów w Serre (lokalizacja „Valle della Masseria”) 
w prowincji Salerno;

 ponowne otwarcie składowiska odpadów w Ariano Irpino i otwarcie nowego 
składowiska odpadów w Savignano Irpino w prowincji Avellino;

 budowa tymczasowego składowiska odpadów w Marigliano w prowincji Neapol;
 budowa tymczasowego składowiska peletu w Giugliano (lokalizacja „Taverna del Re”).

Co więcej, w jednej z petycji składający petycję wyrażają sprzeciw wobec budowy obiektu 
służącego gospodarce odpadami w Acerra w prowincji Neapol. Twierdzą oni, że dwa 
rozporządzenia rządowe z dnia 6 i 20 lutego 2008 r. dotyczące koncesji taryfowych na 
sprzedaż energii elektrycznej, a także funkcjonowanie budowanego obiektu w Acerra, 
stanowią naruszenie prawa europejskiego i włoskiego, w szczególności odpowiednio 
dyrektywy 2001/77/WE w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych1, dyrektywy 2000/76/WE w sprawie 
spalania odpadów2 oraz dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.3

Komisja, która jest głęboko zaniepokojona omawianym kryzysem związanym z odpadami, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i środowiska 
naturalnego będące wynikiem wyrzucania odpadów na ulice, wszczęła dochodzenie, 
a w czerwcu 2007 r. – postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko Włochom w związku z niewłaściwym stosowaniem dyrektywy 
ramowej w sprawie odpadów (dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów4) w regionie 
Kampania. 

W kontekście przedmiotowego postępowania Komisja uznała, że w regionie Kampania 
istnieją nieodpowiednie instalacje i sieć usuwania odpadów, będące źródłem problemów 
środowiskowych i zdrowotnych. W dniu 3 lipca 2008 r., w związku z dalszymi naruszeniami 
prawa WE w Kampanii, Komisja skierowała sprawę Włoch do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości.

W ramach wspomnianego postępowania służby Komisji monitorowały i nadal ściśle 
monitorują rozwój sytuacji w Kampanii, w tym środki wprowadzone lub planowane przez 
władze włoskie, służące rozwiązaniu sytuacji kryzysowej, jak również problemu 
strukturalnego wynikającego z braku należytej sieci gospodarki odpadami w tym regionie. 

Doszło już do spotkań służb Komisji z władzami włoskimi; planowane są kolejne spotkania, 
                                               
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 27.04.2006, s. 9.
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które mają umożliwić Komisji monitorowanie sytuacji. W tym kontekście Komisja bada wraz 
z władzami włoskimi stosowanie prawa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego w odniesieniu do działań podjętych w celu rozwiązania kryzysu dotyczącego 
odpadów i ustanowienia systemu gospodarki odpadami.

Co się tyczy lokalizacji i charakteru poszczególnych obiektów służących gospodarce 
odpadami, należy zauważyć, że ocena zagrożeń związanych z otwarciem tego rodzaju 
instalacji wchodzi w zakres obowiązków władz krajowych oraz że Komisja nie może 
ingerować w decyzje władz krajowych dotyczące lokalizacji i charakteru takiej infrastruktury, 
o ile są one podejmowane zgodnie z prawem wspólnotowym w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego.

W odniesieniu do spalarni odpadów w Acerra Komisja jest zdania, że wspomniane powyżej 
rozporządzenie z dnia 6 lutego 2008 r. jest zgodne z dyrektywą 2001/77/WE. Chociaż źródło 
energii elektrycznej wytwarzanej z frakcji odpadów nieulegających biodegradacji nie 
powinno być z oczywistych względów uznawane za odnawialne do celów przedmiotowej 
dyrektywy, jej przepisy nie zabraniają państwom członkowskim zapewniania tego rodzaju 
energii elektrycznej przy takim samym wsparciu, jakie udzielane jest w przypadku energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych zdefiniowanych w dyrektywie. Tego 
rodzaju wsparcie powinno być jednak zgodne z unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy 
państwa i Komisja bada obecnie pod tym względem zastosowane środki pomocy.

Wnioski

Komisja będzie kontynuować względem Włoch działania egzekwujące przestrzeganie prawa, 
dopóki nie zostaną wyeliminowane obecne przypadki naruszania prawa wspólnotowego 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Przed Trybunałem Sprawiedliwości toczy się 
obecnie postępowanie w sprawie braku należytej sieci infrastruktury gospodarki odpadami, 
zatem najnowsze informacje w tej kwestii będą dostępne po wydaniu orzeczenia Trybunału. 
Komisja będzie nadal monitorować sytuację w celu zapewnienia zgodności działań służących 
rozwiązaniu kryzysu z prawem wspólnotowym w zakresie ochrony środowiska naturalnego 
oraz unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy państwa.


