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Komisja Petycji

30.9.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0424/2011, którą złożyła Emilia Accardo (Włochy) w sprawie 
sprzeciwu wobec utworzenia nowego składowiska odpadów w Alta Irpinia 
(Kampania, Włochy)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyjaśnia, że w jej prowincji (Avellino) działalność gospodarcza ma 
głównie charakter rolniczy. W jej mniemaniu władze publiczne nie powinny zgadzać się 
na utworzenie nowego składowiska odpadów w celu przyjmowania śmieci z Neapolu, co 
wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia obywateli i ryzykiem zniszczenia środowiska. 
Składająca petycję domaga się ponadto, by każdy segregował odpady i zmniejszał ich ilość.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Jak stwierdzono w poprzednich komunikatach dotyczących kryzysu związanego z odpadami 
w Kampanii, w lipcu 2008 r. Komisja skierowała przeciwko Włochom pozew do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-297/08) w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w związku z niewłaściwym stosowaniem dyrektywy ramowej 
w sprawie odpadów (dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów1) w Kampanii.

W dniu 4 marca 2010 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS) orzekł, 
że obecność znacznych ilości odpadów na ulicach regionu Kampania wywołała zagrożenie 
                                               
1Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.
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dla środowiska i zdrowia ludzi oraz że sieć instalacji usuwania odpadów w Kampanii nie jest 
w stanie zapewnić należytego usuwania odpadów. 

W kontekście wspomnianego powyżej postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego Komisja będzie kontynuować działania egzekucyjne w celu 
zapewnienia, że włoskie władze podejmą bez zbędnej zwłoki konieczne działania na rzecz 
wykonania orzeczenia TS poprzez ulepszenie systemu gospodarowania odpadami 
w Kampanii zgodnie z prawem UE w zakresie ochrony środowiska. 

W odniesieniu do selektywnego zbierania odpadów w Kampanii Komisja z naciskiem 
wskazywała włoskim władzom na potrzebę ulepszenia selektywnego zbierania odpadów 
w regionie Kampanii, szczególnie w Neapolu.

W związku z potencjalnym utworzeniem nowego składowiska odpadów w Irpinii należy 
zauważyć, że ocena zagrożeń związanych z otwarciem obiektów gospodarowania odpadami 
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 szczególności z dyrektywą 
85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne1oraz z dyrektywą 1999/31/WE w sprawie 
składowania odpadów2.Na tym etapie Komisja nie ma powodu sądzić, że władze włoskie nie 
zastosują się do wyżej wymienionych dyrektyw, w przypadku gdy rzeczywiście zdecydują 
o utworzeniu nowego składowiska odpadów w Irpinii.

                                               
1Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
2Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1.


