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Wprowadzenie:

Decyzja Komisji Petycji, aby odwiedzić Włochy w tym momencie w celu dalszego zbadania 
problemów związanych z gospodarowaniem odpadami, była podyktowana przede wszystkim 
obawami składających petycje z regionów Lacjum i Kampanii. Członkowie komisji zdają 
sobie przy tym sprawę, że również w innych częściach Włoch władze polityczne przejawiają 
niezdolność do wykonywania swoich zobowiązań prawnych w zakresie gospodarowania 
odpadami i eksploatacji składowisk odpadów. Poprzednio komisja odwiedziła region 
Kampanii w kwietniu 2010 roku i przedstawiła pełne sprawozdanie z tej wizyty1. Następnie w 
Brukseli odbył się szereg dyskusji z udziałem władz regionu Kampanii oraz składających 
petycje. Od tego czasu Parlament Europejski przyjął specjalną rezolucję poświęconą wizycie 
w Kampanii oraz sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie gospodarowania odpadami w 
UE2.

Na tydzień przed rozpoczęciem misji Komisja Europejska postanowiła wystąpić do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar pieniężnych na Włochy za 
niezastosowanie się władz włoskich do poprzedniego wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 
kwietnia 2007 r. dotyczącego nieprzestrzegania dyrektywy w sprawie składowania odpadów 
(99/31/WE). Komisja stwierdziła, że do oczyszczenia pozostało 255 składowisk odpadów, z 
których 16 zawierało odpady niebezpieczne. Ponadto Komisja zwróciła uwagę, że nie 
wprowadzono skutecznego monitoringu mającego zapobiegać powstawaniu kolejnych 
nielegalnych składowisk odpadów.

Dla wielu obywateli Włoch nie ulega wątpliwości, że od dziesiątek lat sposób rozwiązywania 
problemów w zakresie gospodarowania odpadami we Włoszech jest porażką na wszystkich 
frontach. Porażka ta pociągała za sobą skrajnie niekorzystne, szkodliwe skutki dla zdrowia 
ludności mieszkającej w pobliżu największych obiektów unieszkodliwiania odpadów, jak 
również dla środowiska naturalnego – doszło bowiem do zanieczyszczeń toksycznymi 
substancjami, w szczególności do skażenia wód gruntowych.

Nie ulega również wątpliwości, że w samym włoskim systemie politycznym występują 
poważne nieprawidłowości strukturalne, co po części może tłumaczyć ogólną nieskuteczność 
w gospodarowaniu odpadami oraz brak spójnego mechanizmu podejmowania decyzji w 
zakresie efektywnego wdrażania polityki gospodarowania odpadami tam, gdzie taka polityka 
istnieje. Widoczny jest brak jasności w kwestii odpowiedzialności za decyzje – dotyczące 
m.in. tworzenia składowisk odpadów – między strukturami politycznymi na szczeblu regionu 
i prowincji, co stwierdzili członkowie delegacji. 

Wada systemowa doprowadziła z kolei do przyjęcia ustawodawstwa kryzysowego (jako że 
sytuacja coraz bardziej wymykała się spod kontroli) oraz powołania specjalnych komisarzy –
byłych prefektów – z niemożliwym do realizacji mandatem do narzucania rozwiązań, które –
co obecnie nie podlega dyskusji – nie były zgodne z wieloma przepisami prawa UE. 
                                               
1 Dokument roboczy w sprawie wizyty informacyjnej w Kampanii we Włoszech w dniach 28–30 kwietnia 
2010 r. DT/833560.
2 Rezolucja w sprawie kryzysu gospodarowania odpadami w Kampanii RC/855622 ze stycznia 2011 r. oraz 
sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy o gospodarowaniu odpadami, sprawozdawca: C. Iturgaiz, 
październik 2011 r.



DT\927707PL.doc 3/19 PE502.277v04-00

PL

Te decyzje, które w zaistniałych okolicznościach narzucono społecznościom lokalnym przy 
braku należytych analiz i konsultacji, znacznie pogorszyły i tak już poważną sytuację. Stąd 
też cieszy determinacja, z jaką obecny rząd krajowy podchodzi do kwestii reorganizacji 
struktur politycznych, aby móc zaradzić temu istotnemu i jak dotąd nierozwiązanemu 
problemowi.

Słabość strukturalna oraz złe, niespójne zarządzanie przez całe lata sprzyjały rozrostowi 
przestępczości zorganizowanej w tej potencjalnie lukratywnej branży gospodarowania 
odpadami. Faktycznie pojawiło się wiele głosów obwiniających „mafię” o pogłębienie 
kryzysu gospodarowania odpadami, tak aby mogła bardziej skorzystać na jego 
katastrofalnych skutkach dla społeczności lokalnych, co doprowadziło do szantażów lub 
wymuszeń wobec gmin. Włoski parlament powołał komisję specjalną, która miała dokładniej 
przyjrzeć się tej sytuacji. Jak dotąd komisja ta opublikowała kilka sprawozdań1.

Kolejny problem zasadniczej wagi, któremu należy skutecznie zaradzić, dotyczy rozdziału 
środków finansowych przeznaczonych na gospodarowanie odpadami. Ma to kluczowe 
znaczenie dla ustanowienia skutecznego i funkcjonującego cyklu przetwarzania odpadów, 
który z kolei jest warunkiem koniecznym zmniejszenia ilości odpadów. Włochy muszą 
zadbać o to, by zarówno zapobiegać powstawaniu odpadów, jak i znacznie zredukować ich 
ilość, a gdy odpady już powstaną, by były należycie sortowane, a następnie poddawane 
odpowiedniemu recyklingowi, odzyskiwane lub unieszkodliwiane w sposób możliwie 
najbardziej przyjazny dla środowiska, oraz aby ze składowisk i spalarni korzystano tylko w 
ostateczności 2

Przez wiele lat włoskie władze nie inwestowały wystarczająco w gospodarowanie odpadami i 
bardzo często były zainteresowane najtańszymi rozwiązaniami krótkoterminowymi, a nie 
prowadzeniem zrównoważonej polityki gospodarowania odpadami z dbałością o odpowiedni 
poziom inwestycji, prawidłowe monitorowanie i zarządzanie. Była to również jedna z 
głównych przyczyn namnożenia się liczby składowisk – w tym wielu nielegalnych – oraz 
braku alternatywy dla unieszkodliwiania odpadów.

Stało się jednak oczywiste, że tzw. tanie warianty doprowadziły do powstania pokaźnych 
średnio- i długoterminowych kosztów dla społeczności, w tym kosztów zdrowotnych. Można 
było i należało skuteczniej wykorzystać fundusze strukturalne UE na ten cel, a zarówno 
władze krajowe, regionalne, jak prowincjonalne powinny były dysponować większymi 
zasobami oraz kłaść większy nacisk na gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych i 
odpadami przemysłowymi. Po tak wielu cierpieniach spowodowanych skutkami złego 
gospodarowania odpadami pokrzepiające jest jednak to, że nastąpiły zmiany polityczne i że 
największe miasta, takie jak Neapol, w końcu przystąpiły do opracowania planów 
gospodarowania odpadami z prawdziwego zdarzenia. Miasta te powinny mieć dostęp do 
wymaganych środków finansowych, w tym do finansowania UE, umożliwiających pełne 
                                               
1 Commissione parlementare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti [Parlamentarna komisja 
śledcza ds. nielegalnej działalności związanej z (zarządzaniem) cyklem przetwarzania odpadów]. 
2 Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów – dyrektywa w sprawie gospodarowania odpadami. Dyrektywa 
ustanawia ramy prawne dotyczące przetwarzania odpadów w UE, które państwa członkowskie są zobowiązane 
wdrożyć. Celem dyrektywy jest ochrona środowiska i zdrowia ludzi poprzez zapobieganie szkodliwym skutkom 
wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi.
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wdrożenie takich planów oraz projektów.

Zarówno podczas poprzedniej, jak i tej wizyty, członkom delegacji rzucił się w oczy brak 
komunikacji między społeczeństwem obywatelskim, społecznościami lokalnymi oraz 
stowarzyszeniami wolontariackimi, które powstały ze względu na kryzys gospodarowania 
odpadami i ich uzasadnione obawy z nim związane, a władzą polityczną. Nazbyt często brak 
regularnego i konstruktywnego dialogu oraz niedostateczny wzajemny szacunek 
doprowadzały do działań o coraz bardziej konfrontacyjnym charakterze, które z kolei coraz 
bardziej podważały zaufanie publiczne oraz przekonanie o zdolności demokratycznie 
wybranych polityków do rozwiązania palących problemów będących przedmiotem tak wielu 
petycji do Parlamentu Europejskiego. Niemal bez wyjątku wszyscy składający petycje 
mogliby wnieść istotny i ważny wkład, wystarczyłoby tylko, aby właściwe władze zdołały to 
sobie uświadomić.

Wizyta

Celem wizyty było przeprowadzenie dalszych dyskusji ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami w celu sformułowania zaleceń, które następnie mogłyby posłużyć jako odpowiedzi 
na kwestie poruszone przez składających petycje. W ciągu trzech dni członkowie delegacji 
zdołali spotkać się: w Rzymie z ministrem środowiska Corradem Clinim, jak również z 
urzędnikami ministerstwa wyższego szczebla, specjalnym komisarzem ds. gospodarowania 
odpadami w prowincji Rzym, Goffredem Sottilem, z przedstawicielami władz regionalnych, 
prowincjonalnych i gminnych odpowiedzialnymi za kwestie odpadów, jak również z 
Gaetanem Pecorellą, przewodniczącym i członkami dwuizbowej komisji parlamentu 
włoskiego zajmującej się mafią oraz jej powiązaniami z kryzysem gospodarowania odpadami; 
oraz w Neapolu z Giovannim Romanem, członkiem zarządu regionu Kampanii ds. 
środowiska, Luigim di Magistrisem, burmistrzem Neapolu, oraz z przedstawicielem władz 
prowincji Neapol. Członkowie delegacji odbyli szereg wizyt w terenie w regionie Lacjum, 
spotkali się z dosłownie setkami składających petycje oraz ze społecznościami lokalnymi w 
Lacjum i Neapolu.

Rzym
Po wstępnych rozmowach z kilkorgiem składających petycje, przeprowadzonych na początku 
misji zaraz po przybyciu do Rzymu, pierwszy dzień upłynął na wizytach na istniejącym 
składowisku odpadów i w obiektach unieszkodliwiania odpadów w dzielnicy Malagrotta oraz 
na potencjalnych terenach pod przyszłe składowiska w regionie Lacjum – Monti dell'Ortaccio 
i Riano. Przeciwko utworzeniu tam składowisk odpadów stanowczo protestowali składający 
petycje. 

Składowisko odpadów Malagrotta jest jednym z największych składowisk w Europie i 
powinno zostać zamknięte. Jego zamkniecie zaplanowano na kwiecień 2013 r., choć szacuje 
się, że oczyszczenie terenu zajmie pięć lat. Na składowisko trafiają odpady nieprzetworzone, 
w tym odpady szpitalne; dotychczas w jego sprawie odbyły się dwie szczegółowe dyskusje w 
komisji, a obecnie toczy się postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wszczęte przez Komisję Europejską w związku z naruszeniem art. 6 lit. a 
dyrektywy w sprawie składowania odpadów. Składający petycje zarzucali bardzo złe 
zarządzanie obiektem, nieustanne zanieczyszczanie powietrza cząstkami pyłów i 
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rozproszonymi odpadami, odrażające zapachy i skażenie wód gruntowych. Miejsce to jest pod 
wieloma względami typowym przykładem działalności wbrew prawidłowo stosowanemu 
systemowi gospodarowania odpadami. Dotkliwie ucierpiały obszary mieszkalne położone w 
bezpośredniej bliskości składowiska; wyrażono konkretne obawy o wpływ na zdrowie 
ludności zamieszkałej w sąsiedztwie składowiska; ich słuszność potwierdziły badania 
epidemiologiczne przeprowadzone przez niezależnych ekspertów. Składający petycje opisali 
problem tysięcy mew zamieszkujących składowisko, które rozrywają worki ze śmieciami i 
roznoszą śmieci oraz choroby po całym obszarze, pogłębiając rozpacz lokalnej społeczności 
wywołaną poczuciem, że władze o nich zapomniały.

Delegacja odbyła krótką wycieczkę po obiektach składowiska w towarzystwie właściciela, 
Manliego Cerroniego, oraz pracowników przedsiębiorstwa. Nie odwiedzili samego 
składowiska i nie przekroczyli jego granic; widzieli natomiast, jak przebiega przyjmowanie 
odpadów i ich wstępne przetwarzanie. Odpady nie były sortowane, choć z odległości nie dało 
się stwierdzić, na czym dokładnie polegało wstępne przetwarzanie1.

W Valle Galleria delegacja uczestniczyła w dużym spotkaniu publicznym zorganizowanym z 
udziałem władz lokalnych XV okręgu wyborczego Rzymu. Do budynków gminy przybyło 
ponad 300 osób chcących przedstawić członkom delegacji swoje obawy, a kilka osób podało 
szczegóły dotyczące wpływu katastrofalnej sytuacji na składowiskach odpadów w okolicy 
oraz nieustannego zagrożenia dla ich zdrowia. Członkowie delegacji usłyszeli, że rejon ten, 
niegdyś urokliwy za sprawą lasów, pól i dolin, został zdewastowany i skażony przez 
wysypiska śmieci, doszło w nim do zanieczyszczenia gleby, wód i źródeł, popioły ze spalarni 
często pokrywały całą okolicę, a decyzje dotyczące życia mieszkańców zapadały bez cienia 
troski o ich dobrobyt. 

Podkreślano również, że brakuje obiektów gospodarowania odpadami i obiektów recyklingu 
odpadów; wszystko jest zasypywane ziemią lub spalane. Ludność jednogłośnie sprzeciwiała 
się otwieraniu nowych składowisk w tej okolicy, m.in. proponowanego składowiska dla 
Monti dell'Ortaccio i Pian dell'Olmo. Po późniejszej wizycie w tym miejscu łatwo było 
zrozumieć, dlaczego zostało ono uznane za tak nieodpowiednie. Podjęto już co prawda wiele 
działań, jednak o całkowicie bezprawnym charakterze. Do sądów wpłynęły wnioski o 
wstrzymanie procesu. Niektórzy mówili o toksycznych substancjach zakopanych na 
nielegalnych składowiskach odpadów w obszarze nieczynnych kamieniołomów. Atmosfera 
spotkania była gorąca. Obszar ten był kiedyś siedliskiem wędrownego ptactwa, ale obecnie 
ptaki tu nie przylatują, a rolnictwo upadło z powodu zanieczyszczenia gleby. 

Uczczono minutą ciszy pamięć Marii Grazi Canutti, inicjatorki pierwszej petycji do 
Parlamentu Europejskiego (273-10) dotyczącej problemów z odpadami na składowisku 
Malagrotta, zmarłej niedawno, przed przybyciem delegacji.

Członkowie delegacji odwiedzili Monti dell'Ortaccio, Riano i Pian dell'Olmo (1172-12 i 771-
12) oraz wyrazili swój sprzeciw wobec wyboru tych miejsc na składowiska odpadów, jako że 
nie przeprowadzono żadnej rzetelnej oceny oddziaływania na środowisko oraz nie 
uwzględniono kumulatywnego wpływu nowo proponowanych obiektów na już przeciążony 
obszar. Sprzeciw społeczności lokalnych został wyrażony, lecz najwyraźniej nie był brany 

                                               
1 Właściciele składowiska przekazali szczegółową dokumentację do wglądu członkom delegacji.
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pod uwagę w stosowanych tzw. procedurach zarządzania kryzysowego.

Zapadł już zmierzch, kiedy delegacja przybyła do zakładu mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych A.M.A na obszarze Vii Salarii, który obecnie działa 
przez 312 dni w roku, przy dziennym przerobie 700 ton. (1203-12). Członkowie delegacji 
oraz składający petycje zostali dokładnie poinformowani o działalności zakładu przez jego 
zarząd, a następnie zostali oprowadzeni po instalacjach obiektu, które były rozległe i 
wyglądały na utrzymane w dobrym stanie (składający petycje zwrócili uwagę, że zastana
sytuacja nie odzwierciedlała zwykłego stanu rzeczy, jako że nieprzyjemne zapachy, na które 
się uskarżali, nie były szczególnie wyczuwalne podczas wizyty, która miała miejsce w zimny 
i wilgotny wieczór).
Zarząd zakładu poinformował, że na skutek skarg lokalnych mieszkańców, wyrażonych na 
zwołanym panelu kontaktowym, unowocześniono filtry biologiczne i poprawiono ich 
skuteczność, aby ograniczyć uwalniające się przykre zapachy. Członkowie delegacji 
usłyszeli, że zakład jest poddawany regularnym inspekcjom przeprowadzanym przez 
niezależny zespół inspekcyjny z Instytutu Maria Negriego, podobno cieszącego się dobrą 
reputacją. 

Kierownictwo zakładu oznajmiło, że nie ma nic przeciwko poddaniu się dodatkowej kontroli, 
którą przeprowadziłby zespół wskazany przez lokalną ludność, lecz póki co nikt nie wysunął 
takiej propozycji. Kierownictwo zgodziło się również z tym, że z wielu powodów natury 
obiektywnej – bliskości obszarów mieszkalnych, szkół i placówek medycznych, jak również 
parków biurowych – lokalizacja zakładu jest całkowicie nieodpowiednia. Budowę zakładu 
zaplanowano 15 lat temu, decyzją władz regionu, ale rozpoczął on działalność zaledwie dwa 
lata temu. Zdaniem zarządu ich obecne zadanie polega na jak najlepszym radzeniu sobie w 
zaistniałej sytuacji. Wpłynął formalny wniosek o przeniesienie zakładu, ale pozostał bez 
odpowiedzi. 

Kierownictwo zakładu podkreśliło, że próbowało zrobić wszystko, co było możliwe, aby 
ograniczyć negatywne skutki istnienia zakładu dla lokalnych mieszkańców oraz ludzi 
pracujących w jego sąsiedztwie. Przy okazji zgłoszono zastrzeżenia co do pochodzenia 
intensywnych i przykrych zapachów, których występowanie co pewien czas stwierdzają 
składający petycje. Członkowie delegacji dowiedzieli się również o istniejącej nieopodal 
oczyszczalni ścieków, lecz zabrakło im czasu, aby bliżej przyjrzeć się tej sprawie. Inżynier 
obiektu oznajmił, że skład chemiczny odpadów komunalnych zmienia się codziennie w 
bardzo niewielkim zakresie, a ich charakterystyka jest zasadniczo stała, co pozostawia 
kwestię ostrych zapachów rozchodzących się od czasu do czasu bez wyjaśnienia. Cztery z 
pięciu gmin podjęły również wysiłki polegające na uruchomieniu sortowni odpadów: obecnie 
selektywna zbiórka dotyczy 26% gromadzonych odpadów; do końca 2012 r. odsetek ten 
powinien wynosić 30%, do końca 2013 r. – 40%, a do zakończenia bieżącego okresu 
pprogramowania powinien osiągnąć 65%.

Członkowie delegacji dostrzegli skomplikowaną sytuację oraz wysiłki właścicieli i zarządu 
zakładu podjęte na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu zakładu mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów na lokalną ludność. Zauważyli również, że stosowana 
tam metoda jest względnie przyjazna dla środowiska w porównaniu do spalania lub 
umieszczania na składowiskach ziemnych; kwestią zasadniczą jest jednak całkowicie 
chybiona lokalizacja zakładu. Zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia innych 
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możliwych źródeł nieprzyjemnych zapachów w okolicy.

Później tego samego wieczora członkowie delegacji odbyli wymianę poglądów z 
przedstawicielami Legambiente w różnych kwestiach dotyczących gospodarowania 
odpadami, które zostały poruszone podczas wizyty i które przedstawiciele chcieli powierzyć 
uwadze członków delegacji.

Następnego dnia spotkania z przedstawicielami władz odbyły się w rzymskim biurze 
Parlamentu Europejskiego. Rozpoczęto od wymiany poglądów ze specjalnym komisarzem ds. 
gospodarowania odpadami w regionie Lacjum/Rzymu, Goffredem Sottilem, w obecności 
składających petycje.

Opowiedział on o oczekiwanych ulepszeniach w zakresie gospodarowania odpadami w 
regionie, za który jest odpowiedzialny: lepszym wyborze terenów na składowiska odpadów, 
ocenach oddziaływania, ulepszonym sortowaniu odpadów w celu zmniejszenia ich ilości oraz 
większym wykorzystaniu zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. 
Jedno z jego stwierdzeń wzbudziło pewne obawy: oznajmił bowiem, że „jeśli składowisko 
Malagrotta zostanie powiększone”, trafiać tam będą wyłącznie przetworzone odpady oraz 
przyznał, że do tej pory to gigantyczne składowisko faktycznie przyjmowało wszystkie 
niesortowane odpady. Oznajmił też, że Monti dell'Ortaccio będzie pełnić funkcję 
tymczasowego składowiska przez okres osiemnastu miesięcy, do czasu wybrania 
alternatywnej lokalizacji składowiska. Komisarz wiedział o wyrażonych sprzeciwach, lecz 
najwyraźniej nie miał pojęcia o potencjalnej bezprawności takiej propozycji na gruncie prawa 
europejskiego.

Obecni na spotkaniu członkowie delegacji wyrazili głębokie zaniepokojenie tak 
fatalistycznym podejściem do kwestii gospodarowania odpadami i zupełnym brakiem 
zainteresowania monitorowaniem istniejących obiektów unieszkodliwiania odpadów. 
Niepokojące wydało im się również to, że przedsiębiorstwo Colari należące do Manliego 
Cerroniego zdobywa wszystkie zamówienia w regionie na eksploatację składowisk odpadów. 
Komisarz odpowiedział, że „żywi nadzieję”, iż nieposortowane odpady nie będą trafiać na 
składowisko Monti dell'Ortaccio, lecz że zostanie ono otwarte z dniem 1 stycznia. Stwierdził, 
że nieprzetworzone odpady będą wywożone za granicę lub do innego regionu. Nie udzielił 
jednak odpowiedzi na wszystkie pytania. Na koniec oznajmił, że wszystko zbadał i jego 
zdaniem nie ma alternatywy: „wy mówicie nie, a ja mówię tak i na tym koniec” – skwitował.

Członkowie delegacji zakwestionowali jego analizy, metody i przyjęte kryteria, których nie 
potrafił opisać podczas spotkania, choć najwyraźniej kierował się nimi, podejmując swoje 
decyzje.  

Członkowie zakwestionowali również zakres uwzględnienia dyrektywy dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) i krytycznie odnieśli 
się do podejmowania tego typu działań poza sferą legalności na gruncie prawa europejskiego. 
Odniesiono się do praktyk w innych regionach i zapytano komisarza, dlaczego w regionie 
Lacjum nie skorzystano z doświadczeń innych regionów. Członkowie delegacji ponownie 
wyrazili niepokój o eksploatację składowiska Monti dell'Ortaccio oraz zaapelowali do 
komisarza o rozważenie konsekwencji takiego wyboru w kategoriach kosztów związanych z 
postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
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Następnie Sekretarz Generalny Ministerstwa Środowiska mówił o dziedzictwie w dziedzinie 
odpadów w Lacjum oraz odpowiedzialności za politykę gospodarowania odpadami na 
różnych szczeblach władzy – regionalnym, prowincjonalnym i gminnym. Mówił też o 
potrzebie zmiany „historycznego” podejścia do problemu oraz radykalnej zmiany bieżących 
praktyk polegającej na rozpoczęciu postrzegania odpadów jako zasobów oraz przypisaniu 
składowiskom jedynie marginalnej roli w procesie. Oznajmił, że przyjęto regionalny program 
gospodarowania odpadami oraz że prowadzone są wstępne badania z uwzględnieniem 
kryteriów geologicznych, hydrologicznych i architektonicznych. Podkreślił też , że 
sortowanie i selektywna zbiórka odpadów są obecnie traktowane priorytetowo.

Członkowie delegacji i składający petycje powitali następnie Corrada Cliniego, włoskiego 
ministra środowiska, który wygłosił wstępne oświadczenie, po czym odpowiadał na zadawane 
pytania. Minister powiedział, że bezpośrednia ingerencja w gospodarowanie odpadami nie 
jest zadaniem rządu centralnego, jako że jest to wspólna sfera kompetencji regionów, 
prowincji i gmin. Jednak jako że w niektórych przypadkach zdecentralizowane organy nie 
wzięły odpowiedzialności za podjęcie nierzadko trudnych wyborów, rząd ma obowiązek 
zainterweniować, aby wprowadzona została bardziej spójna polityka gospodarowania 
odpadami. Taka polityka nie została jeszcze wprowadzona, jako że minęło zbyt mało czasu od 
objęcia władzy przez nowy rząd, lecz zdaniem ministra wdrożono już szereg jej elementów, w 
tym dokonano restrukturyzacji samych władz regionalnych i lokalnych. Minister zaapelował o 
„odpowiedzialną solidarność” między różnymi szczeblami władz. Organy władz nie mogą 
wszystkiego negować, a następnie uskarżać się, że zostały pozbawione prawa wyboru, dodał 
minister. Nadzwyczajne środki zostały podjęte z braku wyraźnej alternatywy, lecz w 
poszczególnych regionach sytuacja przedstawia się zgoła różnie i podczas gdy niektóre 
regiony radzą sobie same z gospodarowaniem odpadami z gospodarstw domowych, inne 
wywożą nieposortowane odpady do Holandii lub gdzie indziej. To nie jest właściwa strategia 
gospodarowania odpadami w kontekście średnio- i długofalowym. Rząd zaproponował 
zachęty do ograniczania ilości odpadów oraz stosowania bardziej selektywnej zbiórki. 
Minister zasugerował też, że regiony dysponujące rezerwami w zakresie przetwarzania 
odpadów mogą zostać zobligowane do przyjęcia odpadów z Lacjum i Kampanii. 

W odpowiedzi na pytania o przedsiębiorstwo Colari i jego domniemany monopol w regionie 
Lacjum, minister stwierdził, że jest to właśnie skutek zbyt długiego funkcjonowania 
tamtejszego systemu. To zawsze był wariant najtańszy, odpowiadający kierunkowi obranemu 
przez władze polityczne w kwestii gospodarowania odpadami, w którym przyznaje się 
pierwszeństwo składowiskom nad prawidłową polityką gospodarowania odpadami 
sformułowaną w dyrektywach UE.

Ambicją ministra jest stworzenie tak dobrego systemu gospodarowania odpadami, jak system 
funkcjonujący w Mediolanie, Bolonii czy Wenecji. Ostrzegł jednak, że nie ma drogi na 
skróty, a bez wyraźnej woli politycznej ciężko radykalnie zmienić system, który 
funkcjonował od ostatniej wojny. Dodał, że nie można dłużej zwalać winy na innych, gdyż 
inaczej Rzym przykryje góra śmieci. Powiedział, że selektywną zbiórką i recyklingiem nie 
może zajmować się rząd ani wojsko i że nieodzowne jest większe zaangażowanie 
społeczności.

Obecnie więcej uwagi poświęca  się wdrażaniu ustawodawstwa dotyczącego 
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unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, co wciąż pozostaje bardzo poważnym 
problemem, jak przyznał minister. Minister nawiązał tez do sytuacji w Kampanii, do której 
doprowadziły całe dziesięciolecia pozbawione rządów i gdzie silne organizacje przestępcze są 
zamieszane w proceder unieszkodliwiania toksycznych odpadów, często przywożonych z 
północnych Włoch, a niebezpieczne pożary skażonych, nielegalnych wysypisk śmieci 
stwarzają bardzo poważne zagrożenie dla społeczności lokalnych. Konieczne jest podjęcie 
bardziej stanowczych działań o charakterze represyjnym, aby położyć kres takim działaniom. 
Należy również przywrócić zwykłe sprawowanie rządów – uwaga ta dotyczyła roli wojska w 
regionie. Wprowadzono już jednak nowy program i rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów. 

W odpowiedzi na pytania o recykling minister stwierdził, że branża ta jest obecnie w fazie 
rozwoju i rośnie jej zdolność do przerobu aluminium, tworzyw sztucznych, oleju, baterii itp. 
Główny problem wciąż dotyczy jednak nieprzetworzonych i nieposortowanych odpadów z 
gospodarstw domowych oraz innych odpadów, m.in. odpadów szpitalnych. 

Minister stwierdził, że po wielu latach sytuacja w Neapolu nareszcie zmierza w dobrym 
kierunku, rozpoczęto bowiem oczyszczanie i rewitalizację zanieczyszczonych obszarów i 
miejsc. Dodał, że rozpoczęta w Neapolu selektywna zbiórka odpadów dobrze rokuje na 
przyszłość, ponieważ zaczyna się rozwijać. Wciąż jednak istnieje wiele braków na szczeblu 
prowincjonalnym i regionalnym i, aby mógł nastąpić skuteczny zwrot w sytuacji, każdy musi 
podjąć się wypełnienia swoich obowiązków.

Po tych spotkaniach członkowie delegacji udali się na roboczy lunch z członkami dwuizbowej 
komisji parlamentu włoskiego badającej powiązania mafii z programami gospodarowania 
odpadami i zostali podjęci przez przewodniczącego komisji Gaetanego Pecorellę. Członkowie 
komisji podzielili się swoimi obawami związanymi z brakiem skutecznych kar, które 
mogłyby zniechęcać do popełniania przestępstw związanych z odpadami. W ich 
sprawozdaniach dotyczących konkretnie regionu Lacjum (lecz uprzednio również Sycylii, 
Kalabrii i Puglii) przytoczone zostały dowody na zakopywanie toksycznych i 
promieniotwórczych odpadów oraz ich nielegalny zrzut do morza.

Członkowie delegacji wyrazili uznanie dla prac komisji oraz zapytali o to, jak przejrzysta była 
realizacja polityk gospodarowania odpadami, jak również poprosili o wskazanie słabych 
punktów na różnych szczeblach administracyjnych i politycznych w rozmaitych sytuacjach o 
wymiarze regionalnym, w których „północ” najwyraźniej radzi sobie lepiej niż „południe”. 
Wiceprzewodniczący komisji De Angelis stwierdził, że na przykład w regionie Lacjum 
problemem jest nie tyle nasilona przestępczość, lecz monopolistyczna sytuacja, którą trudno 
zmienić, a jej koszty to zaledwie połowa kosztów koniecznych alternatyw. Senator Coranella 
z Kampanii stwierdził, że obecność ekomafii często służy niektórym za usprawiedliwienie dla 
bezczynności. W innym punkcie rozmowy senator zwrócił uwagę na problem z rozwojem 
możliwości przetwórczych spalarni. Członek komisji di Toni zaapelował o wyższą kulturę 
przejrzystości oraz o położenie kresu „dyktaturze składowisk odpadów” i opracowanie 
wykonalnego i zrównoważonego modelu zbiórki odpadów. 

Tytułem podsumowania przewodniczący stwierdził, że organizacjom przestępczym łatwiej 
jest kontrolować terytorium, ponieważ przeważają składowiska odpadów, jak również ze 
względu na duże nasilenie korupcji wśród władz lokalnych. Dodał, że tam, gdzie panuje 
korupcja, nikt nie wymaga wydajności, dlatego aby uporać się z problemem, nieodzowna jest 
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naprawa państwa na poziomie organizacji cywilnej i społecznej. Istniejący system po prostu 
nie działa, zwłaszcza na południu, a odpady należy lepiej wykorzystać, zamiast postrzegać je 
jako niekończący się problem; w końcu państwo idzie naprzód, choć z ogromną trudnością, a 
młodzi ludzie muszą mieć możliwość znalezienia pracy dzięki swoim umiejętnościom i 
wysiłkom, a nie dzięki układom – zakończył.

Podczas sesji popołudniowej członkowie delegacji mieli możliwość uzyskania informacji od 
urzędników odpowiedzialnych za środowisko i gospodarowanie odpadami w regionie Lacjum 
i prowincji Rzym.
Członkowie delegacji dowiedzieli się, że został zatwierdzony plan gospodarowania odpadami 
w regionie Lacjum, w ramach którego przeznaczono 100 mln euro na selektywną zbiórkę 
odpadów w latach 2012–2014. Plan ten ma stanowić część zintegrowanego systemu 
gospodarowania odpadami przewidującego lepsze monitorowanie oraz powstanie nowych 
zakładów produkcji biomasy. Władze regionu podpisały też „porozumienie dla Rzymu” (nie 
weszło jeszcze w życie), które ma służyć sporządzeniu wykazu lokalizacji odpowiednich do 
celów unieszkodliwiania odpadów. Nie sprecyzowano jednak kryteriów wyboru takich 
miejsc.

Delegat prowincji stwierdził, że za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odpadami z 
gospodarstw domowych odpowiedzialne są gminy, natomiast odpowiedzialność za otwieranie 
składowisk odpadów powinna spoczywać na władzach prowincji. Natomiast w zaistniałej 
sytuacji kwestia ta przypadła regionowi. Władze prowincji udzielały wsparcia poszczególnym 
gminom położonym w obrębie składowiska Malagrotta oraz zachęcały do selektywnej zbiórki 
odpadów. Przedstawiono również bardziej szczegółowy plan ograniczenia ilości odpadów. 
Oświadczenie delegata prowincji zostało dość sceptycznie przyjęte przez obecnych na 
spotkaniu składających petycje.

Przedstawiciel miasta stołecznego Rzymu oznajmił, że odsetek selektywnej zbiórki odpadów 
wzrósł z 16% całości zbieranych odpadów w 2008 roku do 26% obecnie, a na obszarze miasta 
nie ma żadnych składowisk odpadów. Istnieją cztery zakłady mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów – jednym z nich jest zakład A.M.A, który odwiedziła delegacja. 
Doszło do wymiany poglądów na temat zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów A.M.A. i poruszono kwestię jego możliwego przeniesienia, zważywszy, że istnieje 
potrzeba zwiększenia przepustowości przetwarzania zakładu, a obecna lokalizacja została 
uznana za nieodpowiednią. Uzyskano kolejne informacje potwierdzające wcześniejszą 
sugestię, że przykre zapachy dochodzące z okolic zakładu mogą w istocie pochodzić z 
oczyszczalni ścieków ACEA.

Członkowie delegacji nie uzyskali od żadnego z uczestników spotkania odpowiedzi na 
pytania o rozpatrywanie skarg obywateli. Zamiast tego członkowie byli świadkami bardzo 
żywiołowej wymiany zdań między przedstawicielami różnych władz na temat ich 
odpowiedzialności za decyzje w sprawach składowisk odpadów, w szczególności w sprawie 
Monti dell'Ortaccio – władze regionu Lacjum sprzeciwiały się tej lokalizacji, lecz władze 
prowincji ją zakwalifikowały. Każdy z przedstawicieli usilnie próbował obarczyć winą kogoś 
innego – o czym wcześniej mówił minister. Był to bardzo wymowny pokaz.

Na koniec członkowie delegacji przyjęli burmistrza Paliano, Maurizia Sturviego, który złożył 
do komisji petycję (0998-12) dotyczącą propozycji utworzenia centrum mechaniczno-
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biologicznego przetwarzania odpadów w jego gminie; w swojej petycji wyraził on obawę o 
oddziaływanie takiego zakładu na środowisko lokalne, zwłaszcza że istnieje już składowisko 
odpadów oraz zakład przetwarzania odpadów w Valle del Sacco. Jego zdaniem sytuacja już i 
tak jest zła, a realizacja wspomnianego zamysłu tylko by ją pogorszyła. Zastanawiał się, 
dlaczego tak wiele szkody wyrządza się tej pięknej dolinie skoro skumulowany wpływ całej 
tej działalności uderza w lokalną ludność, którą on reprezentuje. Dodał, że mówi się również 
o kolejnej kompostowni. Jego zdaniem ani komisarz, ani władze prowincji czy regionu w 
żaden sposób nie uwzględniają obaw ludności lokalnej. Powiedział, że obywatele są zdumieni 
i oburzeni z powodu traktowania ich tak, jakby nie mieli żadnego znaczenia. Członkowie 
delegacji zastanawiali się, czy plany poddano jakiejkolwiek ocenie oddziaływania na 
środowisko, zważywszy na niewątpliwie kumulatywną sytuację w tej okolicy.

Na tym etapie jednak nie było możliwe dalsze rozpatrywanie tej sprawy i burmistrz został 
poproszony o podanie dalszych szczegółów, aby komisja mogła lepiej zbadać zaistniałą 
kwestię, zasięgając przy tym porady Komisji Europejskiej.

Neapol
Kolejnego dnia członkowie delegacji odbyli serię spotkań ze składającymi petycje, którzy 
podczas publicznego spotkania mieli sposobność bezpośredniego wyjaśnienia kwestii 
wzbudzających ich gwałtowny niepokój. Tym razem zabrakło czasu na wizyty w terenie, lecz 
członkom delegacji udało się spotkać z wieloma składającymi petycje, z którymi spotkano się 
przy okazji poprzedniej wizyty informacyjnej w kwietniu 2010 r., kiedy to odwiedzono kilka 
miejsc i padło zapewnienie ze strony członków komisji, że wrócą, aby nadać dalszy bieg ich 
pierwszemu postępowaniu wyjaśniającemu. Dzięki tym spotkaniom mogli spełnić daną 
obietnicę.

Podczas spotkań wypowiadało się wielu składających petycje, a członkowie delegacji zadali 
wiele pytań dotyczących istotnych spraw, które chciano poruszyć. Poniższa relacja zawiera 
streszczenie interesujących ich spraw.

787-10 & 1270-11: Składający petycję poruszył sprawę składowiska odpadów w Ferrandelle 
położonym w prowincji Caserta, gdzie od czasu poprzedniej wizyty komisji sytuacja 
stanowczo się pogorszyła. Odpady wciąż nie są przetwarzane ani sortowane, aresztowano też 
kilku członków kadry zarządzającej zakładu. Doszło do poważnego skażenia wód gruntowych 
odciekami ze składowiska, które nie posiada prawidłowej izolacji. Istnieją również poważne 
wątpliwości co do rzeczywistego przeznaczenia 43 mln euro środków na modernizację 
składowiska. Spalarnia odpadów w miejscowości Acerra wciąż nie jest należycie 
kontrolowana i wszystko wskazuje na to, że odbywa się tam nawet spalanie opon 
samochodowych w ramach systematycznego odstępstwa od norm dopuszczalnego na gruncie 
trwającej sytuacji kryzysowej. Jak stwierdził składający petycję, pomimo zobowiązań do 
stosowania kompostowni i punktów zbiórki odpadów nic się w tym względzie od dwóch lat 
nie zmieniło. Otrzymano list z dnia 18 lutego 2012 r. dotyczący kompostowni gotowej do 
użytku lecz nieeksploatowanej.

1166-10: Sytuacja na składowisku odpadów Terzigno położonym w obrębie parku 
narodowego wulkanu Wezuwiusz, które delegacja odwiedziła podczas poprzedniej wizyty i 
które było przedmiotem ostrych konfrontacji w październiku 2010 r., również uległa 
pogorszeniu. Wciąż trafiają tam odpady toksyczne i przemysłowe bez żadnej widocznej 
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kontroli. W charakterze nielegalnego wysypiska odpadów używane jest również drugie 
składowisko zwane Cava Vitiello, choć nie wydano jeszcze żadnych urzędowych zezwoleń na 
jego eksploatację. Społeczność lokalna jest coraz bardziej zrozpaczona, a odcieki ze 
składowiska również bezpośrednio wpływają na stan wody używanej w sektorze rolnictwa, co 
rodzi poważne obawy o możliwe skażenie żywności. Składających petycje martwi to, że 
obietnice oczyszczenia tych terenów zostały pogrzebane tak głęboko, jak same odpady.

1270-11: Składający petycję przekazał zdjęcia sytuacji na składowiskach w Ferrandelle i 
Maruzzelli (obecnie pełnych), gdzie około 500 000 ton odpadów z gospodarstw domowych i 
innych odpadów zalega na otwartym powietrzu, wytwarzając przykre zapachy, pyły i inne 
zanieczyszczenia rozprzestrzeniane następnie po okolicy w promieniu kilku kilometrów, jak 
również przyciągając rozmaitych padlinożerców, szczury i miliony mew. Ponadto odcieki 
spowodowały skażenie cieków wodnych, z których piją zwierzęta oraz które nawadniają łąki, 
co budzi poważne obawy o skażenie sera mozzarella buffala a zatem brak możliwości jego 
zbytu, co pozbawiłoby dochodów wielu lokalnych rolników. Pogarsza się również stan 
zdrowia ludności lokalnej; niepokoi wzrost zachorowalności na raka oraz poważne infekcje 
oskrzelowe.

0347-08: Składający petycję dostarczył członkom delegacji aktualnych informacji o sytuacji 
dotyczącej spalarni odpadów w Acerra: powiedział o nielegalnych emisjach z zakładu, 
mniejszej przejrzystości działań oraz wstrzymaniu finansowania obserwatorium, które miało 
monitorować działalność spalarni. W lecie doszło do pożaru tysięcy sztuk paliwa 
ekologicznego (tzw. pelet), które pozostawiono do spalenia, co spowodowało 
zanieczyszczenie powietrza. Władze prowincji i regionu podpisały protokół w sprawie badań 
przesiewowych lokalnej ludności, jednak nie doszło do wykonania jego postanowień, co 
również potęguje niepokój, że władze mają sporo do ukrycia przed ludnością.

0658-12: Składający petycję, który zgłosił zastrzeżenia bardziej ogólnej natury co do 
stosowania dyrektywy w sprawie gospodarowania odpadami w regionie Kampanii, ponowił 
zarzut ciągłego naruszania art. 4 dyrektywy, jako że właściwe organy wciąż nie przyjęły 
obligatoryjnej hierarchii postępowania z odpadami. Przykładowo budowa kompostowni 
została ponownie odwleczona, podobno przez władze regionu, a gminy, które rozpoczęły 
selektywną zbiórkę odpadów, nie otrzymały finansowania na ten cel.

0955-08: Składający petycję wyraził swój sprzeciw wobec spalarni i składowisk odpadów 
jako przejawów niweczenia starań o wprowadzenie prawidłowego cyklu przetwarzania 
odpadów z sortowaniem, recyklingiem i lepszym wykorzystaniem kompostowni oraz 
przedsięwzięć dotyczących biomasy. Powiedział, że składowisko odpadów Chiano, które 
odwiedziła delegacja podczas poprzedniej wizyty, zostało zamknięte na skutek interwencji 
aparatu ścigania, gdyż stwierdzono powiązania eksploatacji obiektu z mafią, jak również ze 
względu na znaczne zanieczyszczenie przyległych obszarów. Niemniej jednak składowisko 
nie zostało zabezpieczone; po prostu zaprzestano jego eksploatacji, a obiekty objęto nakazem 
zajęcia mienia. Podkreślił potrzebę pilnego rozwiązania tej sytuacji ze względu na wpływ na 
zdrowie i bezpieczeństwo ludności lokalnej.

1211-12: Składający petycję, ksiądz z lokalnej parafii, wyraził poważne zaniepokojenie 
sytuacją w swojej gminie leżącej nieopodal Caserty, ponieważ na składowisku odpadów 
przemysłowych dochodzi do pożarów i wydobywa się toksyczny dym, który szkodzi zdrowiu 
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lokalnej ludności. Choć jego zdaniem w okolicy nastąpił wzrost zachorowań na raka, nie 
zrobiono nic, aby zaradzić tej sytuacji, pomimo wizyty prefekta na składowisku.

0413-10: Petycja dotyczyła pogarszającej się sytuacji w Terzigno, gdzie mimo planowanego 
zamknięcia składowiska wciąż panuje niepokój wywołany brakiem informacji o jego 
oczyszczeniu oraz zamiarem otwarcia składowiska w sąsiedztwie, również w obrębie parku 
narodowego wulkanu Wezuwiusz. Władze 18 gmin podpisały porozumienie o rozwijaniu 
procesów recyklingu i kompostowni, choć póki co niczego nie zdziałano w tej sferze. Inny 
składający petycję dodał, że ludność lokalna wciąż nie jest informowana, a wręcz została 
fizycznie pozbawiona dostępu do informacji na temat składowiska. Tamtejsze matki bardzo 
niepokoją się o wpływ tego ogromnego, niekontrolowanego składowiska na zdrowie ich 
dzieci. Inni mieszkańcy tego rejonu wspominali o wysypiskach azbestu – pokazywano 
materiały zdjęciowe, a ludność jest skrajnie zaniepokojona skażeniem gleby, na której 
powszechnie uprawiane są warzywa. Postulowano utworzenie upraw specjalnych roślin, m.in. 
konopi, które mają zdolność ekologicznego oczyszczania gleby.

0587-07: Wyrażono zaniepokojenie z powodu historycznie ugruntowanego pomijania regionu 
przy rozdziale finansowania oraz z powodu wciąż rosnących wpływów mafii i elementu 
przestępczego w branży gospodarowania odpadami, co powstrzymuje zmiany na lepsze, 
skazując wielu ludzi na dalsze trwanie w sytuacji kryzysowej. Zdaniem składającej petycję 
sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna i nikt nie przekazuje żadnych funduszy na 
rozwiązanie zaistniałych problemów. Ludność czuje się opuszczona przez środowisko 
polityczne i zapomniana przez władze z Rzymu (składająca petycję, podobnie jak wielu 
innych składających petycje, była wdzięczna obecnym członkom delegacji za zaangażowanie, 
jako że dotąd żadni przedstawiciele władz – regionalnych czy centralnych – nie raczyli 
wysłuchać ich opinii).

0031-06: Składający petycję, ogólnie zaniepokojony wpływem kryzysu gospodarowania
odpadami na zdrowie lokalnej ludności, wyraził swoją irytację z powodu bezczynności w 
kwestii zrzutu ogromnych ilości toksycznych odpadów do jezior, rzek oraz morza. Wiele tego 
typu odpadów zostało również zakopanych w ziemi. Nikt się nimi nie interesuje i dochodzi do 
skażenia wód gruntowych. Przeprowadzono szereg badań, których wyniki są zatrważające. 
Obecnie sytuację bada instytut wysokiego szczebla zajmujący się zdrowiem. Składający 
petycję zaapelował o większe zaangażowanie organów międzynarodowych, jako że można 
ufać w to, że władze zrobią cokolwiek, aby zaradzić rzeczywistym problemom dotykającym 
mieszkańców obszaru.

W toku dyskusji o bardziej otwartym charakterze składający petycje stwierdzili jednak, że 
odczuli pewne zmiany w samym Neapolu, gdzie powstało obserwatorium odpadów 
funkcjonujące z udziałem ludności lokalnej oraz przedstawicieli władz gminy. Władze 
prowincji jednak zupełnie nie przejawiają żadnego zaangażowania. Wielu uczestników 
spotkania pytało o możliwość uruchomienia unijnych środków na wsparcie działań 
podejmowanych zwłaszcza w Neapolu. Wspominali również, że selektywna zbiórka i 
unieszkodliwianie odpadów są znacznie bardziej kosztowne, stąd też niektóre dzielnice nie 
mogą rozwijać tego wariantu z uwagi na brak środków.

Członkowie delegacji odpowiedzieli na pytania i obawy składających petycje o dostępność 
środków na selektywną zbiórkę odpadów, kompostownie, mokre odpady oraz o negatywny 
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wpływ stanu wyjątkowego na prawidłowe stosowanie prawa UE, co doprowadziło do 
wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
groźby nałożenia kar pieniężnych i blokowania funduszy.

Członkowie delegacji wyrazili swoje obawy bezpośrednio podczas spotkania z Giovannim 
Romanem, członkiem zarządu regionu ds. środowiska, odpowiedzialnym za politykę 
gospodarowania odpadami. Członkowie delegacji pytali w szczególności o to, co udało się 
osiągnąć od ich ostatniej wizyty, o zależności między miejskim planem Neapolu a 
regionalnym planem gospodarki odpadami oraz o to, czy Kampania zaczęła w końcu 
przestrzegać wspólnotowych przepisów UE dotyczących odpadów.

Giovanni Romano stwierdził, że może udzielić oficjalnych odpowiedzi w wielu skierowanych 
do niego kwestiach poruszonych w petycjach otrzymanych przez komisję1.Oznajmił, że 
podjęto wszelkie środki w celu zapewniania spójności ustawodawstwa krajowego z prawem 
UE, choć wciąż pozostają również w mocy akty prawne z siedemnastoletniego okresu 
zarządzania kryzysowego – owo dziedzictwo w sferze odpadów jest pokaźne. Wyszczególnił 
też środki podejmowane w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej, polegające na 
przejmowaniu prywatnych placówek w zarząd publiczny, co daje lepsze gwarancje 
przestrzegania cyklu przetwarzania odpadów. Wspomniał też, że środki takie wymagają 
finansowania, które wciąż jest bardzo ograniczone. 

Region Kampanii już od pewnego czasu nie otrzymywał środków z UE ze względu na 
wstrzymanie finansowania, co jednak udaremniało podejmowane wysiłki polityczne. Z 
drugiej strony, od czerwca 2010 r. z budżetu regionu oraz prowincji przekazano 150 mln euro 
na inwestycje publiczne. Gdyby środki te zostały uzupełnione o finansowanie unijne, 
powiedział Romano, osiągnięto by znacznie więcej. Jego departament dotrzymał 
zobowiązania do zapewnienia przejrzystości, w związku z tym udzielił oświadczeń 
pisemnych w odpowiedzi na ponad 700 wezwań do udzielenia informacji. Uchwalono 
regionalny plan gospodarowania odpadami oraz podjęto działania zaradcze z wykorzystaniem 
zasobów własnych. Powstał również regionalny plan gospodarowania odpadami specjalnymi 
(przemysłowymi i portowymi/okrętowymi). Romano podkreślił, że codzienne 
gospodarowanie odpadami wciąż należy do zadań gmin.

Dołożono starań o zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska, wskutek czego 
ich liczba zmalała z 7200 t/dziennie w 2009 r. do 3850 t/dziennie w 2012 r. Dodał, że znaczne 
wysiłki podjęły władze 551 gmin. Postawiono również na zakłady organicznego 
przetwarzania odpadów, o czym poinformowano Komisję.

W obecności Giovanniego Romana członkowie delegacji przystąpili do rozmów z 
burmistrzem Neapolu Luigim di Magistrisem. Burmistrz wygłosił szczegółowe exposé 
poświęcone planu gospodarowania odpadami dla Neapolu, jak również wymienił 
dotychczasowe wyzwania oraz osiągnięcia. Kiedy obejmował urząd, zadłużenie wynosiło 1,5 
mld euro. Natychmiast zadbał o przywrócenie gospodarki komunalnej do sektora publicznego 
z rąk prywatnych wykonawców. Powiedział, że prywatne pieniądze wniosła do sektora 

                                               
1 Członkowie delegacji otrzymali 17-stronicowy dokument podpisany przez dra R. Santacrocego w imieniu 
władz regionu – zob. załącznik. Dokument zawiera tabelaryczne zestawienie petycji wraz z komentarzami, które 
komisja przesłała władzom regionu (treść dostępna wyłącznie w języku włoskim).
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jedynie mafia, a prywatyzacja nie okazała się remedium na problem gospodarowania 
odpadami.

Burmistrz poinformował również członków delegacji, że w mieście stworzył sieć punktów 
przeładunkowych, gdzie w krytycznych okresach są składowane odpady. Burmistrz jest 
przeciwny budowie spalarni oraz tworzeniu nowych składowisk odpadów na terenie gminy. 
Kładzie natomiast ogromny nacisk na selektywną zbiórkę odpadów już u źródeł oraz ich 
recykling. Już jedna trzecia ludności lokalnej sobie z tym radzi. Dalszy rozwój procesu uległ 
spowolnieniu z powodu braku finansowania, ale lokalna ludność ogólnie współpracuje w 
ramach tego przedsięwzięcia, choć konieczne są dalsze wysiłki w celu uświadomienia 
każdego mieszkańca o wadze takich działań. Do stycznia połowa mieszkańców odniesie 
korzyści z nowej polityki. W okresie przejściowym dwa holenderskie miasta przyjmują i 
przetwarzają suche odpady, które nie mogą zostać przetworzone w Neapolu. Utworzono 
również ruchome punkty zbiórki odpadów niektórych rodzajów, gdzie mieszkańcy mogą 
pozbyć się odpadów szklanych, farb, gipsu itp. Sortuje się i przetwarza 40 000 ton materiałów 
organicznych; uruchomiono tez zakłady odzysku i uszlachetniania surowców wtórnych.

Neapol współpracuje z władzami regionu przy usprawnianiu przepływu odpadów. Utworzono 
nawet strukturę doradczą, obserwatorium odpadów. W szkołach są prowadzone kampanie 
informacyjne. Dokłada się wszelkich starań w celu zmniejszenia ilości odpadów 
powstających w mieście, mianowicie odpadów plastikowych i kartonowych. Właścicieli 
posesji i wspólnoty mieszkaniowe zachęca się do kompostowania odpadów. Pilnie potrzeba 
jednak środków na takie obiekty jak kompostownie, aby móc wdrożyć i utrzymać właściwy 
cykl przetwarzania odpadów.

Tytułem podsumowania Giovanni Romano opowiedział o pracach naprawczych podjętych w 
celu rewitalizacji zamkniętych składowisk odpadów, których skutki są obecnie poddawane 
ocenie. Powtórzył on także za burmistrzem, że gospodarowaniem odpadami powinny 
zajmować się organy publiczne, jako że prywatyzacja tego sektora okazała się porażką i w 
niej należy w znacznej mierze upatrywać przyczyny tak drastycznego nasilenia problemu 
odpadów. Burmistrz di Magistris zgodził się, że odpady należy traktować jako zasoby, a ich 
spalanie powinno być wariantem branym pod uwagę dopiero w ostateczności. Nawoływał do 
pilnego uruchomienia funduszy UE na kompostownie oraz, co niemniej ważne, zaapelował o 
umożliwienie faktycznego posprzątania Neapolu za pomocą zrównoważonej struktury i 
organizacji oczyszczania miasta. Dodał, że również nieodzownym narzędziem walki z 
nielegalnym wysypem odpadów jest monitoring i nadzór. Rozpoczęto też badania 
epidemiologiczne na potrzeby monitorowania sytuacji zdrowotnej oraz pomiaru różnic i 
zależności między modelami gospodarowania odpadami. 

Obaj przedstawiciele władz zaapelowali o lepszą współpracę i zrozumienie ze strony Unii 
Europejskiej.

Wnioski

Członkowie delegacji wrócili z kilogramami dokumentacji przekazanej przez składających 
petycje oraz władze, do zapoznania się przez członków komisji parlamentarnej oraz Komisji 
Europejskiej. 
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Nie da się przecenić znaczenia tej misji dla ludności borykającej się z ogromnymi kłopotami, 
która jednak zyskała sposobność do spotkania i przyjęcia członków delegacji oraz członków 
towarzyszących ze strony włoskiej, którzy również aktywnie uczestniczyli w spotkaniach. 
Wszyscy ci ludzie oczekują, że „Europa” coś zrobi i wesprze wymierne inicjatywy, zwłaszcza 
w Neapolu i Kampanii, polegające na tworzeniu skutecznej polityki gospodarowania 
odpadami, następnie prawidłowo realizowanej przez odpowiedzialne władze publiczne. 

Sytuacja w regionie Lacjum pozostaje krytycznie ciężka. Członkowie delegacji odnieśli 
jednak wrażenie, że rząd krajowy ma nie tylko pełną świadomość katastrofalnej sytuacji, ale 
zamierza zrobić wszystko, co się da, aby zapobiec przeistoczeniu się Rzymu w narodowe 
wysypisko śmieci. Obecny minister środowiska wykazał pozytywne i konstruktywne 
podejście i niewątpliwie zasługuje na wsparcie ze strony Komisji Europejskiej i Parlamentu 
Europejskiego, jako że ministerstwo boryka się z przytłaczającym dziedzictwem w sferze 
odpadów. Zdaniem członków delegacji komentarze i analizy ministra były oparte na 
niezachwianym przekonaniu o potrzebie pilnego przeprowadzenia doniosłych reform 
strukturalnych oraz woli dopilnowania, aby doszły one do skutku.

Członkowie delegacji nie mają również wątpliwości, że rola i mandat specjalnego komisarza 
ds. gospodarowania odpadami w Lacjum zupełnie nie przystają do rzeczywistych problemów, 
jakich doświadcza ludność, co potwierdzają zdumiewające przejawy długotrwałej 
niegospodarności. Ponadto uprawnienia kryzysowe niewątpliwie odniosły skutek przeciwny 
do zamierzonego i rażąco naruszyły wiele aspektów wspólnotowych przepisów UE 
dotyczących odpadów. Pokaz jawnych rozbieżności publicznych między władzami prowincji 
i regionu był żenujący i należy położyć temu kres, podobnie jak nieodpowiedzialnym 
zachowaniom tzw. odpowiedzialnych władz wybranych przez wyborców.

Poziom konsultacji społecznej w regionie Lacjum pozostaje rozpaczliwie niski, natomiast w 
Kampanii uległ on znaczącej poprawie. Delegacja słyszała w Lacjum o tym, że społeczności 
lokalne czują się ignorowane przez władze polityczne, które traktują ludność z widocznym 
lekceważeniem już od długiego czasu i zaniechują podjęcia działań wobec poważnych, 
skumulowanych skutków zupełnie nietrafionej polityki gospodarowania odpadami rozumianej 
jako „polityka składowiskowa”, w ramach której o lokalizacji składowiska decyduje się, nie 
bacząc na skutki społeczne i środowiskowe, i która doprowadziła do sytuacji, w której niemal 
wszystkie obiekty znajdują się w rękach jednej prywatnej firmy. Z tych oraz wielu innych 
względów delegacja sprzeciwiła się utworzeniu nowych składowisk w Riano, Pian dell'Olmo 
i Monti dell'Ortaccio. Władze krajowe i regionalne muszą również zainterweniować, aby 
zapewnić bezpieczeństwo i doprowadzić do przestrzegania norm na składowisku Malagrotta, 
zapobiegając dalszemu zniszczeniu i dewastacji obszaru.

Choć nie ulega wątpliwości, że lokalizacja odwiedzonego przez delegację zakładu 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów A.M.A jest nieodpowiednia, to w opinii 
delegacji właściwe władze środowiskowe powinny niezwłocznie i niezbicie ustalić dokładne 
źródło przykrych zapachów, które są skrajnie uciążliwe dla lokalnych mieszkańców i 
pracowników, co jest sytuacją niedopuszczalną.

Delegacja zgadza się z burmistrzem Neapolu oraz członkiem zarządu regionu Kampanii ds. 
środowiska, że prywatyzacja spowodowała upadek gospodarki odpadami, co przyniosło 
katastrofalne skutki dla lokalnej ludności, przysparzając zysków wyłącznie organizacjom 
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przestępczym wspólnie określanym mianem mafii. Jednocześnie organizacje publiczne muszą 
pozostawać poza wszelkim podejrzeniem, muszą działać przejrzyście, wystrzegając się 
nepotyzmu i nadając pierwszeństwo umiejętnościom i dobremu zarządzaniu. Ich 
rachunkowość, zwłaszcza w razie przywrócenia odpowiednich kwot finansowania przez UE, 
musi być ściśle monitorowana i audytowana przez niezależne organizacje, a zasoby powinny 
zostać udostępnione na tyle szybko, aby dało się zapewnić skuteczne środki zaradcze, jak 
dotąd istniejące jedynie w treści planów gospodarowania odpadami.

Zalecenia

1. w związku ze skargami złożonymi przez składających petycje dotyczącymi rażących 
uchybień w gospodarowaniu odpadami z gospodarstw domowych i odpadami 
przemysłowymi w Lacjum i Kampanii, Komisja Petycji uważa, że konieczne jest 
podjęcie bardziej zdecydowanych wysiłków przez władze polityczne każdego 
szczebla w celu zapewnienia prawidłowego stosowania unijnych dyrektyw 
wymienionych w tym sprawozdaniu. Przywołuje orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w podobnych sprawach, w związku z wszczęciem 
przez Komisję Europejską postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego wobec Włoch. W interesie zdrowia publicznego oraz 
ochrony i poprawy stanu środowiska zaleca, aby władze włoskie przyznały wyższy 
priorytet tej sferze działalności na każdym szczeblu oraz nawiązały konstruktywny 
dialog ze składającymi petycje i społeczeństwem obywatelskim w celu wypracowania 
bardziej zrównoważonego i popieranego społecznie podejścia do gospodarowania 
odpadami, zamiast trzymać się podejścia, które dotąd dominowało, wzbudzając szereg 
konfliktów.

2. Wzywa Komisję Europejską do uruchomienia środków finansowych wymaganych do 
wsparcia wysiłków władz gminnych Neapolu, które wykazały stanowczą wolę 
zaprowadzenia solidnej polityki gospodarowania odpadami w mieście w ramach 
sektora publicznego; oraz do zapewnienia tym samym tego, że UE może pomagać 
wszędzie tam, gdzie chodzi o zapewnienie lepszych warunków do życia dla 
społeczności lokalnych, w aspektach zdrowia, ochrony środowiska oraz czystości w 
mieście. W trosce o skuteczne wykorzystanie zasobów oraz mając na względzie 
dotychczasowe praktyki, wzywa Komisję oraz władze Neapolu do przeprowadzania 
regularnych audytów ponoszonych wydatków, jak również do ogłaszania sprawozdań 
z takich rocznych audytów w formie przejrzystego rejestru dostępnego dla każdego w 
internecie.

3. Wzywa władze regionu Kampanii do ostatecznego opracowania bardziej spójnej i 
wykonalnej strategii gospodarowania odpadami w regionie, która będzie wymagać 
prawidłowej i skutecznej koordynacji z organami szczebla prowincjonalnego i 
gminnego, przy zapewnieniu utrzymania pełnej kontroli sektora w domenie 
publicznej. Ponadto domaga się skutecznego wprowadzenia planów gospodarowania 
odpadami opisanych członkom komisji przez członka zarządu regionu ds. środowiska 
w 2011 r. i podejmowania większych wysiłków w celu prawidłowego stosowania 
hierarchii postępowania z odpadami określonej w dyrektywie UE w sprawie 
gospodarowania odpadami. Z zadowoleniem przyjmuje starania podejmowane przez 
gminę Neapol i zobowiązania władz regionalnych do bardziej efektywnego 
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uczestnictwa społeczeństwa w nadzorowaniu i kontroli gospodarowania odpadami 
oraz zaleca przyjęcie takiego podejścia na wszystkich szczeblach władzy w regionie.

4. Zaleca wycofanie się wojska ze wszystkich aspektów polityki gospodarowania 
odpadami, mianowicie z zapewniania bezpieczeństwa składowisk odpadów oraz 
innych obiektów trwałego składowania, oraz niezwłoczne odwołanie stanu 
wyjątkowego w Kampanii i Lacjum, jako że w wielu przypadkach strategia kryzysowa 
odniosła skutek odwrotny do zamierzonego w zakresie skutecznego gospodarowania 
odpadami; dostrzega wysiłki władz krajowych na rzecz większej spójności i 
przejrzystości przy rozdziale funkcji i odpowiedzialności w dziedzinie 
gospodarowania odpadami oraz zaleca wsparcie tych wysiłków. Przypomina władzom 
lokalnym, że poza gminą Neapol wciąż istnieje wiele poważnych problemów z 
odpadami w regionie Kampanii, m.in. w Casercie; żąda przeprowadzenia 
szczegółowego postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia przyczyn oraz wpływu 
na zdrowie publiczne i środowisko wspomnianych przez składających petycje 
toksycznych pożarów, do których doszło zeszłego lata w wyniku spalenia paliwa 
ekologicznego, wskutek czego niewątpliwie doszło do poważnego zanieczyszczenia 
powietrza.

5. Wzywa do natychmiastowego odwołania uprawnień specjalnego komisarza 
powierzonych mu w ramach stosowania instrumentu ustawodawstwa kryzysowego, 
jako że stanowisko to okazało się niedostosowane do potrzeb w zakresie 
prawidłowego gospodarowania odpadami, zwłaszcza z uwagi na ograniczony zakres 
tych uprawnień oraz skupianie się na celach krótkoterminowych, zamiast zajmowania 
się istotnymi kwestiami o szerszym, bardziej strukturalnym, średnio-
i długoterminowym wymiarze. Przypomina o odpowiedzialności, którą wziął na siebie 
centralny rząd włoski, obejmując władzę, oraz zwraca się do ministra środowiska o 
wykonanie decydującego kroku mającego zmienić cały model, aby definitywnie 
określić wszystkie odnośne poziomy odpowiedzialności władz politycznych.

6. Podkreśla swoja dezaprobatę dla polityki gospodarowania odpadami prowadzonej w 
regionie Lacjum, a zwłaszcza nadmiernego zdawania się na składowiska odpadów, 
rzekomo stanowiące rozwiązanie problemów dotyczących zwiększonej ilości 
odpadów z gospodarstw domowych i odpadów przemysłowych; uznaje ponadto, że 
taka polityka oraz monopolistyczne praktyki zarządzania składowiskami odpadów 
najpoważniej wpływają na stan zdrowia oraz dobrobyt lokalnej ludności; wyraża
głębokie zaniepokojenie niezdolnością władz regionalnych i prowincjonalnych do 
podjęcia bardziej przejrzystej i spójnej współpracy z gminami przy opracowywaniu 
wykonalnej strategii gospodarowania odpadami, z udziałem społeczeństwa 
obywatelskiego, zakładającej zmniejszenie ilości powstających odpadów, ich 
sortowanie i recykling, w tym kompostowanie i przetwarzanie mechaniczno-
biologiczne przed uwzględnieniem unieszkodliwiania odpadów na składowiskach lub 
w spalarni, co ma stanowić ostateczność.

7. Z zadowoleniem przyjmuje porozumienie dla Rzymu w sprawie gospodarowania 
odpadami, z dnia 4 sierpnia 2012 r., i nawołuje do skutecznego wdrożenia jego 
postanowień; podkreśla potrzebę wyodrębnienia konkretnych środków i zakresów 
odpowiedzialności dla skutecznego osiągnięcia ustalonych celów (zob. pkt 5 
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powyżej).

8. Stanowczo zaleca większą ostrożność przy doborze obiektów unieszkodliwiania 
odpadów i trwałego składowania, w zgodzie z odpowiednimi dyrektywami UE; 
zwraca uwagę, że zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w 
dzielnicy Villa Spada ma zdecydowanie niefortunną lokalizację i oczekuje jego 
przeniesienia ze względu na jego położenie w sąsiedztwie obszaru zabudowanego. 

9. Podkreśla, że Urząd Miasta Rzymu IV oraz jego Rada Miasta wielokrotnie przyjęły 
oficjalne dokumenty, w których potwierdza się poważne niedogodności, na jakie 
narażone są tysiące mieszkańców i pracowników przedsiębiorstw sąsiadujących z 
zakładami na Via Salaria.

10. Zwraca uwagę na uzupełnienie planu przemysłowego AMA na lata 2013-2015, 
zgodnie z którym możliwe jest uruchomienie procedur mających na celu przeniesienie 
tych zakładów.

11. Zgadza się, że eksport odpadów do państw trzecich może być prowadzony wyłącznie 
w nadzwyczajnych przypadkach i przez krótki okres, do czasu wdrożenia bardziej 
spójnych i zrównoważonych rozwiązań strukturalnych, o czym wspomniano w 
sprawozdaniu.

12. Stanowczo sprzeciwia się wyznaczeniu Monti dell'Ortaccio i Pian dell'Olmo na 
lokalizacje składowisk odpadów, zważywszy na kumulatywne oddziaływanie takich 
składowisk wraz z innymi już istniejącymi obiektami oraz bliskość obszarów 
mieszkalnych i cieków wodnych. Zaleca przyjęcie jaśniejszych kryteriów 
wyznaczania lokalizacji składowisk na podstawie unormowań odpowiednich dyrektyw 
UE, kiedy zaistnieje taka potrzeba w ramach ogólnej strategii gospodarowania 
odpadami, oraz objęcie wydawania odpowiednich zezwoleń ściślejszą kontrolą i 
nadzorem.

13. Z zadowoleniem przyjmuje powołanie dwuizbowej komisji śledczej badającej związki 
sektora odpadów z przestępczością oraz zachęca członków tej komisji do utrzymania 
czynnej i konstruktywnej roli w badaniu powiązanych przypadków korupcji, 
przestępstw oraz zagrożeń dla prawidłowo zorganizowanego gospodarowania 
odpadami.


