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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0955/2008, którą złożył Ferdinando Kaiser (Włochy), w sprawie 
umiejscowienia wysypiska śmieci w Chiaiano (Włochy)

Petycji 1011/2008, którą złożyła A.S. (Włochy), w sprawie wysypiska odpadów 
w Chiaiano w pobliżu Neapolu we Włoszech

1. Streszczenie petycji 0955/2008

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z planami włoskich władz dotyczącymi 
umiejscowienia wysypiska śmieci w Chiaiano, na północ od Neapolu, zaledwie kilkaset 
metrów od dzielnicy, w której funkcjonują największe szpitale południowych Włoch. 
Składający petycję informuje, że odnośny obszar jest gęsto zaludniony i stanowi część Parco 
Metropolitano Delle Colline, jednego z nielicznych terenów zielonych w Neapolu. Planowane 
wysypisko śmieci ma zostać umiejscowione na terenie dawnej kopalni tufu, która zaczyna się 
zapadać. Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z możliwością składowania 
tam toksycznych odpadów z uwagi na duże niebezpieczeństwo zagrożenia wód gruntowych, 
gdyż tuf dobrze przepuszcza wodę. Zwraca się on do Parlamentu Europejskiego, aby zbadał, 
czy planowane wysypisko pozostaje w zgodzie z właściwym prawodawstwem.

Streszczenie petycji 1011/2008

Składająca petycję skarży się na plany władz włoskich dotyczące ulokowania wysypiska 
odpadów obok jej domu w Chiaiano w pobliżu Neapolu. Twierdzi ona, że jest to sprzeczne 
z ustawodawstwem krajowym i prawodawstwem europejskim. Wysypisko mieści się na gęsto 
zaludnionym obszarze, który wchodzi też w skład Parco Metropolitano Delle Colline. 
Składająca petycję stwierdza, że eksperci ocenili lokalizację planowanego wysypiska (były 
kamieniołom, gdzie wydobywano tuf wapienny) za nieodpowiednią, ponieważ poniżej tego 
miejsca znajduje się wodonośna warstwa gleby. Może ona zostać łatwo zanieczyszczona, 
gdyż tuf wapienny to skała o dużej przepuszczalności. Składająca petycję utrzymuje też, że 
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istnieje możliwość składowania na tym wysypisku odpadów toksycznych. Uważa ona, że 
wysypisko odpadów nie będzie potrzebne, jeżeli polityka przetwarzania odpadów ulegnie 
zmianie, a przed transportem będą one segregowane i poddawane obróbce przy użyciu 
środków mechanicznych/biologicznych.

2. Dopuszczalność

Petycja nr 955/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 27 listopada 2008 r. Zwrócono się 
do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
Petycja nr 1011/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 10 grudnia 2008 r. Zwrócono się 
do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

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

Na szczeblu wspólnotowym kwestie związane ze składowaniem odpadów reguluje dyrektywa 
1999/31/WE1 w sprawie składowania odpadów. Zgodnie z załącznikiem I do przedmiotowej 
dyrektywy lokalizacja składowiska odpadów musi uwzględniać wymagania odnoszące się do:

a) odległości granicy składowiska od obszarów mieszkalnych i rekreacyjnych, dróg 
wodnych, zbiorników wodnych oraz innych obszarów rolniczych lub miejskich;

b) istnienia w okolicy wód gruntowych, wód przybrzeżnych lub stref ochronnych;

c) warunków geologicznych i hydrogeologicznych w okolicy;

d) ryzyka zalania, osiadania gleby, osuwania lub lawiny na danym terenie;

e) ochrony przyrody lub dziedzictwa kulturowego w okolicy.

Utworzenie składowiska odpadów możliwe jest 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. Przedmiotowa 
dyrektywa nie określa wymogów dotyczących zachowania konkretnych odległości przy 
ustalaniu lokalizacji składowiska odpadów.

Należy zauważyć, że wybór lokalizacji składowiska odpadów oraz decyzję o utworzeniu 
składowiska odpadów podejmują właściwe władze państwa członkowskiego. Właściwe 
władze muszą ocenić ryzyko związane z otworzeniem nowych obiektów gospodarki 
odpadami. Komisja nie może ingerować w decyzje podejmowane przez właściwe władze 
krajowe odnośnie do lokalizacji oraz elementów infrastruktury, o ile decyzje te są zgodne ze 
wspólnotowym prawem w zakresie ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 8 dyrektywy w sprawie składowania odpadów właściwe władze nie wydają 
zezwolenia na utworzenie składowiska, jeżeli nie mają pewności co do tego, że składowisko 
to spełnia wszystkie wymagania określone w przedmiotowej dyrektywie oraz innych 
mających zastosowanie przepisach.

Ponadto, jeżeli chodzi o ewentualne usuwanie odpadów toksycznych, dyrektywa w sprawie 
składowania odpadów zakazuje składowania pewnych rodzajów odpadów, jak na przykład 
                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1–19.
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odpadów zagrożonych korozją lub odpadów szpitalnych o charakterze zakaźnym oraz innych 
odpadów klinicznych. W załączniku II do przedmiotowej dyrektywy określone są również 
kryteria i procedury przyjmowania odpadów na konkretne składowisko. Jeżeli odpady, które 
mają zostać unieszkodliwione, klasyfikuje się jako niebezpieczne, należy je przekazać na 
składowisko odpadów niebezpiecznych.

Zgodnie z dyrektywą 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych1, która określa zasady dotyczące odpadów niebezpiecznych, państwa 
członkowskie muszą zapewnić również, że różne kategorie odpadów niebezpiecznych nie 
będą mieszane oraz że odpady niebezpieczne nie będą mieszane z odpadami innymi niż 
niebezpieczne, z wyjątkiem przypadków, w których podjęte zostały konieczne środki mające 
na celu ochronę zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego.

Ponadto dyrektywa Rady 85/337/EWG2, zmieniona dyrektywą 97/11/WE3 oraz dyrektywą 
2003/35/WE4, w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywa OOŚ) ma zastosowanie do urządzeń do
unieszkodliwiania odpadów. Składowiska odpadów niebezpiecznych lub składowiska 
odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności przekraczającej 100 ton odpadów dziennie, 
jak zostało to określone w załączniku I, ust. 9 i 10 przedmiotowej dyrektywy, podlegają 
ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 4 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy. 
Pozostałe składowiska, wymienione w załączniku II, ust. 11 lit. b) przedmiotowej dyrektywy, 
muszą zostać poddane ocenie oddziaływania na środowisko, zanim otrzymają zezwolenie na 
inwestycję zgodnie z art. 4 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy, jeżeli uważa się, że mogą one 
wywierać znaczny wpływ na środowisko między innymi ze względu na ich rodzaj, rozmiary 
lub lokalizację. Zastanawiając się, czy konkretne przedsięwzięcie dotyczące odpadów, 
podlegające wymogom określonym w załączniku II do dyrektywy OOŚ, może mieć znaczny 
wpływ na środowisko, należy wziąć pod uwagę kryteria określone w załączniku III do 
przedmiotowej dyrektywy, które obejmują między innymi uwzględnienie skutków 
kumulacyjnych przedsięwzięcia w kontekście jednoczesnej realizacji innych przedsięwzięć. 
W przypadku przedsięwzięć podlegających ocenie oddziaływania na środowisko ocena ta 
powinna dostarczyć informacji zgodnie z art. 5 przedmiotowej dyrektywy. W załączniku IV 
do dyrektywy OOŚ wymienione są odnośne wymogi informacyjne oraz zaznaczone jest 
wyraźne odniesienie między innymi do opisu skutków kumulacyjnych.

Wreszcie należy zauważyć, że jeżeli lokalizacja składowiska odpadów wpływa na strefę 
ochronną, władze muszą wówczas stosować się do art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG5

w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Zgodnie z powyższym 
istnieje wymóg, aby każdy plan lub przedsięwzięcie, które może wywierać znaczny wpływ na 
specjalny obszar ochrony lub obszar specjalnej ochrony, podlegało odpowiedniej ocenie jego 
skutków miejscowych z perspektywy celów określonych w przedmiotowej dyrektywie.

Wnioski

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez składającego petycję Komisja sądzi, że 

                                               
1 Dz.U. L 377 z 31.12.1991, s. 20.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40–48.
3 Dz.U. L 073 z 14.3.1997, s. 5.
4 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.
5 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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składowisko odpadów, którego przedmiotowa petycja dotyczy, nadal znajduje się na etapie 
planowania. W związku z tym na tym etapie przedwczesne wydaje się zakładanie, że doszło 
do naruszenia dyrektywy 1999/31/WE, dyrektywy 85/337/EWG z późniejszymi zmianami 
oraz dyrektywy 92/43/WE. Jeżeli składający petycję przedstawi dalsze informacje świadczące 
przeciwnie, Komisja oczywiście chętnie je zbada.


