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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1180/2012, którą złożył M.L.G. (Włochy) w imieniu 
stowarzyszenia „Rifiutarsi”, w sprawie stanu środowiska naturalnego na 
obszarze Agro Nolano w Kampanii (Włochy)

1. Streszczenie petycji

W petycji doniesiono o istnieniu nielegalnych składowisk odpadów toksycznych na obszarze 
Agro Nolano, ze szczególnym odniesieniem do gmin Nola, San Vitaliano, Saviano i Palma 
Campania.

Na obszarach tych miałyby być składowane, a następnie podpalane odpady, co miałoby 
prowadzić do emisji związków toksycznych, szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

W związku z postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
dotyczącego gospodarowania odpadami w Kampanii (2007/2195) Komisja Europejska jest w 
ciągłym kontakcie z włoskimi władzami. W tym kontekście Komisja poruszyła również problem 
niekontrolowanego spalania odpadów w Kampanii, zwłaszcza w prowincjach Neapol i Caserta, 
wzywając władze włoskie do podjęcia odpowiednich działań. Zgodnie z informacjami 
udzielonymi przez władze włoskie, w Kampanii powstała specjalna grupa zadaniowa, której 
celem jest monitorowanie regionalnego terytorium pod kątem zwalczania niekontrolowanego 
składowania odpadów.
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Jeżeli chodzi o dyrektywę 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko1, należy 
zaznaczyć, że obowiązuje ona w przypadku szkód w środowisku lądowym (zanieczyszczenie 
ziemi stwarzające znaczące ryzyko dla zdrowia ludzi), wodnym (znaczący wpływ na stan i 
potencjał wody) lub w odniesieniu do różnorodności biologicznej (znaczący wpływ na stan 
ochrony gatunków chronionych lub siedlisk przyrodniczych), zgodnie z definicjami 
przyjętymi w tej dyrektywie. Jeżeli właściwe władze krajowe uznają, że szkody są znaczne, i 
ustalą związek przyczynowo-skutkowy między działalnością odpowiedzialnych podmiotów 
gospodarczych a powstałymi szkodami, takie podmioty muszą określić, a właściwe władze 
krajowe zatwierdzić, odpowiednie środki zaradcze. 

Wniosek

W ramach powyższej procedury Komisja będzie w dalszym ciągu monitorować sytuację 
związaną z gospodarowaniem odpadami w Kampanii. Komisja nie może jednak zastąpić 
właściwych władz krajowych, ponieważ zgodnie z traktatami UE odpowiedzialność za 
wdrażanie prawa unijnego leży po stronie władz krajowych, a Komisja może jedynie wzywać 
właściwe władze do wdrażania prawa UE, stosując różne środki, np. inicjując postępowanie w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jak wspomniano powyżej, 
Komisja już wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego dotyczące gospodarowania odpadami w Kampanii i w związku z tym stale 
monitoruje sytuację, by mieć pewność, że władze Włoch podejmują niezbędne środki w celu 
dopilnowania, by gospodarowanie odpadami odbywało się bez szkody dla środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzkiego.

                                               
1 Dyrektywa 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania 
i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56).


