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Dotyczy: Petycji 0276/2008, którą złożył Roberto Giurastante (Włochy), w imieniu 
Greenaction Transnational, w sprawie zanieczyszczeń pochodzących
z trującego składowiska odpadów w Trieście w Barcoli (Włochy)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie zanieczyszczeniami pochodzącymi ze składowiska 
odpadów w Barcoli, w okolicach Triestu, spowodowanymi przez różne substancje, w tym 
popiół zawierający dioksyny. Składowisko odpadów znajduje się w pobliżu morza, w okolicy 
często odwiedzanego kąpieliska. Składający petycję oficjalnie zgłosił swe obawy dotyczące 
zagrożenia zanieczyszczeniem. Jednakże dochodzenie zostało zakończone w 2007 r. i nie 
przyjęto żadnych środków ochronnych, pomimo że władze uznały, iż zagrożenie istnieje. 
Sprawa została odesłana z powrotem do władz administracyjnych. Składający petycję 
wskazuje, że nie ma on możliwości uzyskania dostępu do dokumentów wskazujących 
poziomy zanieczyszczenia, jednocześnie twierdząc, że ma on do tego prawo na mocy 
konwencji z Aarhus. Uważa także, że władze włoskie naruszyły prawodawstwo wspólnotowe
i w związku z tym zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja 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 22 października 2008 r.

Na podstawie zarzutów wysuwanych przez składającego petycję Komisja wnioskuje, że na 
przedmiotowe składowisko w Barcoli trafiają wstępnie nieprzetworzone odpady 
niebezpieczne, co tym samym powoduje potencjalnie negatywne skutki dla środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzkiego.
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Celem dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów1 jest ustanowienie środków, 
które zapobiegną lub ograniczą w możliwie największym stopniu negatywne skutki dla 
środowiska, jak również wszelkie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego powodowane przez 
składowisko odpadów.

Wnioskuje się, że kiedy dyrektywa w sprawie składowania odpadów weszła w życie, 
składowisko w Barcoli już działało. Art. 14 przedmiotowej dyrektywy stanowi, że państwa 
członkowskie podejmują środki, aby składowiska odpadów, które posiadają zezwolenia lub 
które już działają w czasie transpozycji niniejszej dyrektywy w sprawie składowania odpadów 
– 16 lipca 2001 r. – nie mogły kontynuować działań, chyba że przygotowany zostanie plan 
zagospodarowania w celu spełnienia wymagań dyrektywy w sprawie składowania odpadów 
(z wyjątkiem wymagań dotyczących lokalizacji składowiska). Plan zagospodarowania 
składowiska musi być gotowy do dnia 16 lipca 2009 r.

Jeżeli odpady składowane w Barcoli miałyby mieć charakter niebezpieczny, składowisko 
musi spełniać szczegółowe wymogi określone w załączniku I do dyrektywy w sprawie 
składowania odpadów.

Zgodnie z art. 6 lit. a) dyrektywy w sprawie składowania odpadów składowane mogą być 
jedynie odpady, które zostały poddane obróbce. Ponadto w decyzji Rady 2003/33/WE2

przewidziano kryteria i procedury przyjmowania odpadów przez składowiska zgodnie
z zasadami określonymi w załączniku II do dyrektywy w sprawie składowania odpadów.

Wnioski

W celu wyjaśnienia zarzutów przedstawionych przez składającego petycję Komisja zasięgnie 
opinii właściwych władz włoskich.

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

Kwestia zarządzania odpadami

Na mocy art. 4 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów3 państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki, aby odpady były odzyskiwane lub usuwane w sposób 
niezagrażający zdrowiu człowieka, a w szczególności sposób niestwarzający zagrożenia m.in. 
dla czystości wody, powietrza, gruntów czy dla roślin lub zwierząt. Ponadto państwa 
członkowskie podejmują skuteczne środki zakazujące porzucania, wysypywania lub 
niekontrolowanego usuwania odpadów.

W piśmie z dnia 21 listopada 2008 r. Włochy odpowiedziały na zapytanie Komisji, 
stwierdzając, że procedura przywracania zamkniętego (w dniu 31 maja 1983 r.) składowiska 
odpadów wciąż trwa i że analiza ryzyka, która musi zostać przeprowadzona przez stronę 
odpowiedzialną, pokaże, czy jakiekolwiek dalsze działania mogą być konieczne, jeśli zaś tak, 
                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1.
2 Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 27.
3 Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów, 
Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.
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to jakie.

Dawne składowisko wykorzystywane jest do składowania odpadów obojętnych i popiołów ze 
starej spalarni miejskiej. W 2005 r. władze portowe Triestu, pod których jurysdykcją znajduje 
się składowisko, wszczęły z własnej inicjatywy procedurę rekultywowania skażonych miejsc.
W tym celu prywatne laboratoria przeprowadziły badania, m.in. próbek gleby, wód 
gruntowych, osadów morskich, wody morskiej powierzchniowej i powietrza, które następnie 
powtórzyło państwowe laboratorium – ARPA.

Zgodnie ze wstępnymi wynikami dostarczonymi przez ARPA:

1. Nie stwierdzono problemów związanych z występowaniem dioksyn w glebie lub 
pyłach unoszących się w powietrzu;

2. Zidentyfikowano pewne ilości popiołów;
3. Nie znaleziono azbestu;
4. W warstwie ziemi, która miała styczność z masą składowaną, zidentyfikowano 

substancje w ilościach przekraczających dopuszczalny próg skażenia;
5. W wodzie gruntowej nie odnotowano żadnych substancji w ilościach 

przekraczających dopuszczalny próg skażenia;
6. W odniesieniu do wody morskiej nie wykazano skażenia;
7. Osad morski to zagadnienie złożone, ponieważ na jego skład ma wpływ działalność 

pobliskiego portu w Trieście oraz ruchu morskiego, dlatego też władze są przekonane, 
że ten aspekt wymaga bardziej szczegółowej analizy.

Mając powyższe na uwadze, właściwe władze podjęły odpowiednie działania wyjątkowe
w celu zapewnienia bezpieczeństwa tej lokalizacji. Na przykład problem, o którym mowa
w punkcie 2, został rozwiązany poprzez zastosowanie 30–50-centymetrowej warstwy tłucznia 
zapobiegającej erozji wietrznej i uwalnianiu popiołów do atmosfery. Zezwolono również na 
budowę nowej infrastruktury dla stowarzyszeń sportowych i wodnych na obszarze nasypu 
przykrywającego składowisko, w związku z czym pokryto te fragmenty asfaltem. W końcu 
miasto Triest wydało zakaz prowadzenia wykopów na całej długości nasypu.

Kwestia konwencji z Aarhus

Składający petycję twierdzi, że nie udało mu się uzyskać dostępu do akt postępowania 
karnego prowadzonego przez prokuratora Republiki Włoskiej w Trieście, zawierających 
ekspertyzę dotyczącą składowiska w Barcoli. Uważa, że odmowa wglądu w akta stoi
w sprzeczności z Konwencją z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska1.

                                               
1 Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. (2005/370/WE), opublikowana w Dz.U. L 124 z 17.5.05, s. 1, odnosi się 
do zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.
Wspólnota Europejska przystąpiła do konwencji z Aarhus dnia 17 maja 2005 r.
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Z petycji wyraźnie wynika, że akta dotyczą postępowania karnego. Konwencja z Aarhus 
odnosi się między innymi do dostępu społeczeństwa do informacji dotyczących środowiska 
znajdujących się w posiadaniu władz państwowych w rozumieniu konwencji. Art. 2 ust. 2 
konwencji stanowi zaś, że „Definicja ta nie obejmuje organów lub instytucji w zakresie,
w jakim działają jako władza sądownicza lub ustawodawcza”.

Dyrektywa 2003/4/WE1 dostosowuje prawodawstwo wspólnotowe, tak aby było w pełni 
zgodne z wymienioną konwencją. W art. 2. ust. 2 znajduje się definicja organów władzy 
publicznej w rozumieniu dyrektywy oraz uwaga, iż „Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że powyższa definicja nie dotyczy organów lub instytucji pełniących funkcje
o charakterze sądowym lub ustawodawczym”. Przepis ten jest całkowicie zgodny
z konwencją.

Wynika z tego, że władze sądowe mogą zgodnie z prawem odmówić dostępu do informacji 
dotyczących środowiska w rozumieniu konwencji, zawartych w aktach, o jakich mowa
w petycji.

Wnioski

Komisja rozumie, że procedura rekultywacji nadal trwa, oraz oczekuje, że strona 
odpowiedzialna zakończy analizę ryzyka, a w szczególności, że w odpowiedni i zadowalający 
właściwe władze sposób zostaną rozwiązane problemy, o których mowa w punktach 4 i 7 
powyżej. Komisja Europejska w odpowiednim czasie zwróci się do właściwych władz 
włoskich z prośbą o udzielenie aktualnych informacji dotyczących tej sprawy i przekaże je 
Komisji Petycji.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Wyniki dochodzeń przeprowadzonych przez prywatne laboratoria i następnie powtórzonych 
przez laboratorium publiczne – ARPA – zostały już zawarte w poprzednim komunikacie 
Komisji z dnia 20 lutego 2009 r. (patrz punkty 1–7).

W kolejnym piśmie z dnia 3 lipca 2009 r. Komisja zażądała wyjaśnień i dalszych działań ze 
strony władz Włoch w związku z punktami 4–7 dotyczącymi składowisk i osadów.

Dnia 6 sierpnia 2009 r. Włochy udzieliły następującej odpowiedzi:

Punkt 4 („W warstwie ziemi, która miała styczność z masą składowaną, zidentyfikowano 
substancje w ilościach przekraczających dopuszczalny próg skażenia”): Zgodnie
z dokumentem charakterystyki zbiorczej przyjętym przez region Friuli Wenecja Giulia 
najwidoczniej doszło do ograniczenia zanieczyszczeń na obszarze skarpy w Barcoli i obecnie 
                                               
1 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 

dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG, opublikowana 
w Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26.



CM\794527PL.doc 5/5 PE415.109REVII

PL

żadne (lub bardzo nieliczne) substancje nie wydostają się na obszary zewnętrzne, gdzie 
mogłyby zaszkodzić ludziom, ani na obszary morskie nieopodal skarpy.

W każdym razie władze portu w Trieście ukończyły prace stabilizacyjne na tym obszarze
i wyeliminowały wszelkie pozostałe ryzyko przenoszenia dioksyn z wiatrem i wchodzenia 
przez nie w kontakt ze skórą ludzi i/lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Osiągnięto 
to poprzez przykrycie masy warstwami żwiru lub asfaltu.

Punkt 7 („Osad morski to zagadnienie złożone, ponieważ na jego skład ma wpływ działalność 
pobliskiego portu w Trieście oraz ruchu morskiego, dlatego też władze są przekonane, że ten 
aspekt wymaga bardziej szczegółowej analizy”): Władze portu w Trieście opracowały plan 
charakterystyki obszaru morskiego sąsiadującego ze składowiskiem. Prace objęły 31 badań na 
morzu w poszukiwaniu metali, PCB, PAH, tributyltinu, azbestu itp., jak również 
przeprowadzenie testów toksykologicznych i pomiarów bioakumulacji organizmów 
dwuklapkowych z morza sąsiadującego ze składowiskiem. Wyniki wskazują, że niska 
rozpuszczalność dioksyn w wodzie i ich brak w cząsteczkach unoszących się w powietrzu 
ograniczają ich przenoszenie się z lądu do morza. Ponadto wartości stężenia dioksyn 
odnotowane w osadach są znacząco niższe (setki razy) niż te znajdowane na lądzie.

Wnioski

W związku z powyższym Komisja Europejska uważa, że właściwe władze podjęły działanie
w celu naprawy sytuacji na składowisku odpadów w Barcoli. Zatem w tym przypadku Komisja 
nie może stwierdzić żadnego ewentualnego naruszenia prawodawstwa UE w dziedzinie 
odpadów.


