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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1211/2012, którą złożył Angelo Spinillo (Włochy) wraz z 36 
współsygnatariuszami w sprawie toksycznych wyziewów ze spalania odpadów w 
prowincjach Neapol i Caserta

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, będący duchownymi w diecezji Aversa, wrażają zaniepokojenie kwestią 
toksycznych odpadów, w tym dużej ilości opon, skór i odpadów przemysłowych bezprawnie 
składowanych na gruntach będących własnością publiczną lub gruntach uprawnych, a 
następnie spalanych, przy czym powstają toksyczne wyziewy, w związku z czym powietrzem 
w okolicy nie da się oddychać.

Składający petycję informują, że w proceder są zamieszane kręgi przestępcze, a konkretnie 
camorra, co sprawia, że problem jest niemożliwy do rozwiązania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 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 ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
2007/2195 dotyczącego gospodarowania odpadami w Kampanii Komisja Europejska utrzymuje 
stałe i częste kontakty z władzami Włoch. W tym kontekście Komisja poruszyła również kwestię 
niekontrolowanego spalania odpadów w Kampanii, a zwłaszcza w prowincjach Neapol i Caserta, 
apelując do władz Włoch o podjęcie koniecznych działań. Zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez władze Włoch w Kampanii powołano specjalną grupę zadaniową, która 
powinna monitorować terytorium regionu, aby zwalczać niekontrolowane składowanie 
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odpadów.

Wniosek

W ramach wspomnianego powyżej postępowania w sprawie uchybienia Komisja będzie w 
dalszym ciągu monitorować sytuację związaną z gospodarowaniem odpadami w Kampanii. 
Komisja nie może zastąpić właściwych organów krajowych, ponieważ na mocy traktatów UE 
odpowiedzialność za wdrażanie prawa UE ponoszą władze krajowe. Jak wspomniano powyżej, 
Komisja rozpoczęła już postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego dotyczące gospodarowania odpadami w Kampanii i w związku z tym nadal 
monitoruje sytuację i nawołuje władze Włoch do podjęcia środków koniecznych do 
dopilnowania, by gospodarowanie odpadami nie zagrażało zdrowiu ludzkiemu i środowisku 
naturalnemu.


