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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1082/2008, którą złożył Raffaele Pacilio (Włochy), w sprawie 
nielegalnego spalania opon samochodowych i innych odpadów w rejonie 
Neapolu (Włochy)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że opony samochodowe i inne odpady są codziennie spalane 
przy drogach w rejonie Neapolu, a władze nie podejmują działań, by zapobiegać temu 
zjawisku. Zaznacza on, że powstające na skutek tego dymy są o wiele bardziej szkodliwe niż 
dymy emitowane przez specjalne spalarnie. Składający petycję domaga się szybkich działań, 
gdyż dymy powstające na skutek nielegalnego spalania są toksyczne dla ludzi, zwierząt, 
roślin i gleby.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

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

Zgodnie z art. 4 dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów1 państwa członkowskie są 
zobowiązane zapewnić, że odpady są odzyskiwane lub unieszkodliwiane bez zagrażania 
zdrowiu ludzkiemu oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogłyby szkodzić 
środowisku naturalnemu, w szczególności bez zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin 
i zwierząt oraz bez powodowania uciążliwości przez zapachy. Państwa członkowskie 
podejmują także niezbędne środki zakazujące porzucania, wysypywania 
lub niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów. Spalanie opon i toksycznych odpadów 

                                               
1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.
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płynnych na wolnym powietrzu nie jest odpowiednim sposobem przetwarzania odpadów 
i może powodować emisje poważnie szkodzące zdrowiu ludzkiemu.
W związku z tym spalanie tego typu odpadów na wolnym powietrzu jest niezgodne 
z wymogami art. 4 dyrektywy w sprawie odpadów. Organy publiczne są zobowiązane 
interweniować przeciwko tego typu praktykom.

Komisja jest zdania, że kwestie opisane przez składającego petycję należy postrzegać 
oraz traktować jako element ogólnego kryzysu dotyczącego odpadów w regionie Kampanii. 
Komisja, głęboko zaniepokojona wystąpieniem kryzysu związanego z odpadami, wszczęła 
dochodzenie i w czerwcu 2007 r. otworzyła przeciwko Włochom procedurę w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego odnośnie do niewłaściwego stosowania 
w regionie Kampanii dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.

W kontekście tej procedury Komisja wyraziła opinię, że sieć unieszkodliwiania odpadów 
oraz instalacje do unieszkodliwiania odpadów w regionie Kampanii były nieodpowiednie 
oraz że były one źródłem problemów środowiskowych i zdrowotnych. Z uwagi na dalsze 
przypadki naruszania prawa wspólnotowego w Kampanii 3 lipca 2008 r. Komisja zaskarżyła 
Włochy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Odbyły się już spotkania pomiędzy służbami Komisji i władzami włoskimi, zaś następne 
planowane są w celu umożliwienia Komisji kontrolowania sytuacji. W tym kontekście 
Komisja sprawdza, czy władze włoskie stosują wspólnotowe prawo ochrony środowiska 
naturalnego z uwzględnieniem środków mających na celu zareagowanie na kryzys związany 
z odpadami oraz opracowanie systemu zarządzania odpadami.

Wniosek

Komisja będzie kontynuowała swoje działania w zakresie egzekwowania prawa przez 
Włochy, dopóki państwo to nie zaprzestanie naruszania wspólnotowego prawa ochrony 
środowiska naturalnego. Komisja nadal będzie kontrolowała sytuację, tak aby zapewnić, 
że środki podejmowane celem rozwiązania sytuacji kryzysowej są zgodne ze wspólnotowym 
prawem ochrony środowiska naturalnego.


