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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1036/2009, którą złożył Antonio Lupo (Włochy) w imieniu Comitato
Vigiliamo per la Discarica, z 2 podpisami, w sprawie gospodarowania 
odpadami stałymi w prowincji Taranto

1. Streszczenie petycji

Przedmiotowa petycja skierowana jest do Komisji Europejskiej i Parlamentu. Do Parlamentu 
zwrócono się o przeprowadzenie kontroli w sprawie gospodarowania odpadami stałymi
w prowincji Taranto i ewentualne zainicjowanie postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Włochom w związku
z nieprzestrzeganiem prawodawstwa UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Składający petycję jest zdania, że Komisja Europejska powinna interweniować, wszczynając 
przeciwko Włochom postępowanie o naruszenie dyrektyw UE w sprawie odpadów, ponieważ
w rejonie, który zamieszkuje (Apulia), a dokładniej w jego prowincji (Taranto), znajduje się 
wiele składowisk odpadów, które mają pozwolenie na przyjmowanie odpadów (w tym 
odpadów specjalnych – niebezpiecznych i bezpiecznych) bez wcześniejszego sprawdzenia, 
czy bliżej miejsca pochodzenia odpadu, który ma być unieszkodliwiany, nie znajduje się inny
odpowiedni zakład unieszkodliwiania odpadów.

Składający petycję uważa, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie wydawał 
orzeczenia, z których wynikało, że państwa członkowskie mogą wprowadzać ograniczenia 
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dotyczące swobodnego przepływu odpadów w trosce o ochronę środowiska naturalnego 
(i zdrowia publicznego), natomiast Włochy nie wprowadzając ograniczeń dotyczących 
możliwości przyjmowania odpadów z dowolnej części kraju przez składowisko w prowincji 
Taranto, naruszyły zasadę bliskości i przez to prawo UE w zakresie odpadów.

Uwagi Komisji Europejskiej do petycji

Zasada samowystarczalności i bliskości w odniesieniu do unieszkodliwiania odpadów została 
zawarta w art. 5 dyrektywy 2006/12/WE1 (dyrektywa ramowa w sprawie odpadów)
i potwierdzona w art. 16 dyrektywy 2008/98/WE2 (nowa dyrektywa ramowa w sprawie 
odpadów).

Przepisy te zobowiązują państwa członkowskie do ustanowienia na ich terytorium systemu 
unieszkodliwiania odpadów o wystarczających możliwościach, który pozwoli na 
unieszkodliwianie odpadów zgodnie z zasadami samowystarczalności i bliskości.

Przepisy te nie zobowiązują państw członkowskich do podejmowania działań w celu 
czynnego kierowania odpadów do najbliższego właściwego zakładu unieszkodliwiania 
odpadów, chociaż zgodnie z wykładnią ETS takie postępowanie państwa (którego przejawem 
mogą być warunki zawarte w pozwoleniach, planach zarządzania odpadami lub aktach 
prawnych) mogą uzasadniać pod pewnymi warunkami art. 5 dyrektywy 2006/12/WE oraz
art. 16 dyrektywy 2008/98/WE (patrz również ETS C-2/90 i C-324/99).

Należy zaznaczyć, że składający petycję skierował również bezpośrednio do Komisji 
Europejskiej pismo na ten sam temat (lipiec 2009 r.), wraz z uzupełnieniem informacji
(w październiku 2009 r.), oraz otrzymał od służb Komisji odpowiedź, odpowiednio,
w październiku 2009 r. i styczniu 2010 r.

Wniosek

W świetle powyższego oraz działań już podjętych w związku z pismami składającego petycję 
Komisja nie zamierza podejmować żadnych dalszych działań w przedmiotowej sprawie.

                                               
1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9–21.
2 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3–30.


