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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0788/2007, którą złożył Werner Pichler (Włochy) w sprawie 
sprzeciwu wobec składowania toksycznych odpadów komunalnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłasza sprzeciw wobec zaniedbania ze strony lokalnych władz, które nie 
zabezpieczyły odpowiednio opuszczonego składowiska odpadów, stwarzając zagrożenie dla 
gleby i wód podziemnych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 stycznia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

Składający petycję odnosi się do zaniedbań władz lokalnych, które nie zabezpieczyły 
odpowiednio opuszczonego składowiska odpadów, stwarzając zagrożenie dla gleby i wód 
podziemnych.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów1 ma zastosowanie tylko wobec 
obecnie działających składowisk. Chociaż dyrektywa ta zawiera przepisy dotyczące 
procedury zamknięcia, to nie odnoszą się one do składowisk, które przestały funkcjonować 
przed terminem transpozycji owego aktu prawnego - 16 lipca 2001 r.2

                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1.
2 Punkt 25 preambuły dyrektywy w sprawie składowania odpadów.
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Zgodnie z petycją rzeczone składowisko odpadów było wykorzystywane w latach 
osiemdziesiątych. Należy zatem rozumieć, że zostało ono zamknięte przed wspomnianą 
wyżej datą transpozycji, dlatego w tym przypadku dyrektywa w sprawie składowania 
odpadów nie ma zastosowania.

Jednak art. 4 dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów1 stanowi, że państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że odpady są odzyskiwane lub 
unieszkodliwiane bez zagrażania zdrowiu ludzkiemu oraz środowisku naturalnemu, 
np. zabraniając niekontrolowanego pozbywania się odpadów.

Należy też zauważyć, że na podstawie ramowej dyrektywy wodnej (RDW) 2000/60/WE2

państwa członkowskie zobowiązane są zapobiegać wszelkim pogorszeniom jakości wody 
i z zasady osiągnąć dobry stan wód do 2015 r. Zagrożone akweny będą objęte programem 
działań ukierunkowanych na osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 r. Przy założeniu 
spełnienia pewnych ścisłych warunków zostaną one wyłączone. Środki zapobiegające 
przenikaniu niebezpiecznych substancji zanieczyszczających do wód podziemnych lub 
ograniczające przenikanie innych substancji zanieczyszczających (takich jak pochodzące 
z nieczynnych składowisk) są obowiązkowe na podstawie dyrektywy 80/68/EWG3 - patrz 
również art. 6 dyrektywy 2006/118/WE4.

Wnioski

Uwzględniając powyższe fakty, Komisja wyraża przekonanie, że Republika Włoska nie 
dopełniła odnośnych zobowiązań zapisanych w dyrektywie 2006/12/WE, ponieważ nie 
podjęła odpowiednich środków, aby we właściwy sposób zamknąć nieużywane wysypisko 
śmieci. Dlatego Komisja zasięgnie opinii właściwych władz włoskich.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

W dniu 28 lutego 2008 r. Komisja zwróciła się do władz włoskich w celu zbadania zarzutów 
przedstawionych przez składającego petycję. W piśmie z dnia 5 marca 2008 r. władze włoskie 
zakwestionowały zarzuty zawarte w piśmie Komisji w sposób następujący:

- zaniedbanie włoskich władz lokalnych w miejscowości Castello-Molina, które nie 
zabezpieczyły odpowiednio opuszczonego składowiska odpadów.

Niekontrolowane składowisko odpadów o nazwie „Dosso Brozin” w gminie Castello-Molina 
di Fiemme zostało zamknięte w 1983 r. W tym samym roku faktycznie zakończono prace nad
kontrolowanym składowiskiem okręgowym w miejscowości Valzelfena w gminie Cavalese 
i Tesero, czyli kilka kilometrów od miejscowości Castello-Molina.

Art. 21 uchwały Rady Prowincji nr 29 z dnia 20 grudnia 1982 r. zobowiązuje prowincję do 
wskazania do dnia 5 lipca 1983 r. wszelkich niekontrolowanych składowisk odpadów na tym 
                                               
1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.
2 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
3 Dz.U. L 20 z 26.1.1980, s. 43.
4 Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19-31.
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obszarze, które należy usprawnić i poddać rekultywacji. Zadanie, którego przeprowadzeniem 
zajęły się służby prowincji odpowiedzialne za działania w zakresie higieny, warunków 
sanitarnych, leśnictwa, dróg i ochrony środowiska, ukończone zostało na wiosnę 1983 r. 
i opracowano plan uwzględniający składowisko w Brozin.

Zgodnie z ówczesną dokumentacją, zawierającą opis sytuacji składowiska, szacowany obszar 
obejmował powierzchnię około 3.000 m2, podzieloną na dwie hałdy o wysokości około 4-5 m 
na skalistym terenie pokrytym cienką warstwą uprawną gleby. Przez składowisko nie 
przebiegały żadne wody powierzchniowe spływające z gór, nie było również żadnych wód 
u jego podnóża. Zaproponowano natychmiastową rekultywację składowiska, która 
obejmowała niwelację hałdy przy użyciu koparki, pokrycie odpadów co najmniej 30-40 cm
warstwą ziemi roślinnej, zasianie trawy i zasadzenie miejscowych drzew.

Plan rekultywacji składowiska został przedłożony w celu uzyskania wstępnej opinii do 
Departamentu Geologii autonomicznej prowincji Trydent, która w swej nocie z dnia 
15 czerwca 1987 r. skierowanej do regionu Val di Fiemme oświadczyła, co następuje:

„Przeprowadzona została zatem inspekcja w celu ustalenia, czy istnieją jakiekolwiek
szczególne przeciwwskazania geologiczne, które mogłyby stanowić przeszkodę dla 
zaplanowanych prac, jak również w celu udzielenia informacji, które pomogą w skutecznym 
przeprowadzeniu prac. W świetle powyższego propozycje dotyczące rekultywacji wydają się 
słuszne i wykonalne zarówno z geotechnicznego, jak i hydrogeologicznego punktu widzenia.”

Ponadto zatwierdzono prowincjalny plan rekultywacji zanieczyszczonych obszarów1 oraz 
ustanowiono prowincjalny rejestr obszarów wymagających rekultywacji zgodnie 
z rozumieniem art. 17 dekretu ministerialnego nr 471 z dnia 25 października 1999 r., 
składający się z trzech wykazów, z których to ostatni wykaz – zrekultywowane składowiska 
stałych odpadów komunalnych – obejmuje wszelkie działania związane z rekultywacją 
w dawnych niekontrolowanych składowiskach. W przedmiotowym wykazie składowisko 
w Brozin występuje jako SIB47002, przy czym skrót SIB oznacza zrekultywowane 
składowisko.

Celem tego wykazu było przypomnienie władzom prowincji, że przedmiotowe obszary są 
zrekultywowanymi składowiskami, tak więc nie zezwala się na ich wykorzystanie w żaden 
sposób inny od obecnego, bądź, w przypadku prac lub innych działań, które miałyby 
nieuchronne oddziaływanie na składowisko, wspólnicy zobowiązani są do podjęcia 
koniecznych środków w zakresie bezpieczeństwa, inspekcji i rekultywacji dla danego 
składowiska.

Co więcej, ustalono także system przejściowy dla istniejących zakładów, który umożliwia
organom zarządzającym zapewnienie zgodności instalacji z przepisami w danym okresie 
wyznaczonym przez region na podstawie związanych z tym zagrożeń dla środowiska oraz 
technicznej i ekonomicznej rentowności. Zabezpieczenie składowisk odpadów komunalnych
było wymagane wyłącznie w przypadkach, gdy uniknięcie zanieczyszczenia wód było
niemożliwe ze względu na właściwości dotyczące miąższości, przepuszczalności, 
zatrzymywania i wchłaniania warstw uprawnych gleby oddzielających odpady od wód 

                                               
1 Zatwierdzony przez zarząd prowincji decyzją nr 2631 z dnia 17 października 2003 r.
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podziemnych.1

- składowisko było eksploatowane w latach osiemdziesiątych, nie jest chronione przed 
odciekami i składuje się na nim ponad 30.000 m3 odpadów, w tym farby, akumulatory, azbest 
i inne odpady niebezpieczne;

Kontrole na miejscu, przeprowadzone wspólnie przez służby prowincji i służby gminy 
Castello-Molina w dniu 17 kwietnia 2008 r., rzeczywiście potwierdziły obecność odpadów 
niebezpiecznych (azbestu, akumulatorów itp.). Stanowią je pozostałości po azbestowo-
cementowych rurach (ogółem około 1 m), kawałek eternitowej płyty, odbiornik telewizyjny
i różne rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne (opona, resztki przycinanych roślin, 
wiadro itp.), które pozostawiono na początku leśnej drogi prowadzącej do składowiska, na 
obszarze o niewielkim ruchu miejskim, do którego jednak każdy ma swobodny dostęp.
Obecność odpadów w postaci tkanek roślinnych, stan azbestowo-cementowych rur i typ 
odbiornika telewizyjnego wskazują, że nie zostały one pozostawione w czasie, gdy 
składowisko było zamknięte i poddawane rekultywacji. 

- składowisko znajduje się mniej niż 200 m od ujęciowego zbiornika wody dla obszaru 
Predaia-Molina di Fiemme (Trydent).

W odniesieniu do obecności publicznego zbiornika wodociągowego w pobliżu składowiska, 
zarówno z kontroli przeprowadzonych na składowisku, jak i z konsultacji z właściwym 
organem prowincji wynika, że zbiornik nie jest bezpośrednio zasilany przez wody podziemne
lub powierzchniowe, lecz przez zbiornik wody pitnej oddalony od niego o 1,059 km, czyli 
w bezpiecznej odległości od składowiska. Rzeczywiście, ze względu na brak źródeł wody 
pitnej i ujęć wody na tym obszarze, linie wodociągowe gminy Castello-Molina są w dużej 
mierze zależne od systemu zbiorników wodnych umieszczonych na narastających
wysokościach i wzajemnie połączonych za pomocą sieci stalowych i żeliwnych rur. 

- pomimo skarg składającego petycję na szczeblu lokalnym do dziś sytuacja nie uległa żadnej 
zmianie:

Jak wyjaśniono powyżej, w dniu 17 kwietnia 2008 r. służby prowincji i służby gminy 
Castello-Molina wspólnie przeprowadziły kontrole na miejscu. Właściwe władze 
poinformowały, że natychmiast podjęto odpowiednie działania w celu usunięcia odpadów 
oraz że podjęto także właściwe techniczne i prawne środki na szczeblu gminnym w celu 
zaplanowania konkretnych kontroli jakości odnośnych składników środowiskowych, aby 
określić obecność wszelkich form zanieczyszczenia.

Wniosek

                                               
1 Pkt 4.2.2 lit. e) załącznika do decyzji komisji: „[…] w przypadku instalacji, dla których nie zaplanowano 
zabezpieczenia sztucznymi materiałami, odprowadzania odcieków ani systemów uszczelniających, region jest 
zobowiązany do sprawdzenia, przed wydaniem tymczasowego pozwolenia, poprzez analizy hydrauliczne, 
geologiczne i hydrogeologiczne, czy właściwości dotyczące miąższości, przepuszczalności, zatrzymywania 
i wchłaniania warstw gleby oddzielających odpady od wód podziemnych zapobiegają zanieczyszczeniu wód.
Ostateczne pozwolenie jest wydawane na podstawie wyników otrzymanych po zakończeniu stosownego okresu 
próbnego.”
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Właściwe władze włoskie wyrażają przekonanie, że autonomiczna prowincja Trydent 
zachowała pełną zgodność, zarówno w znaczeniu administracyjnym, jak i technicznym,
z obowiązującymi przepisami podczas budowy i rekultywacji składowiska. Ponadto podjęto 
także stosowne kroki w celu wykrycia i usunięcia (niewielkiej ilości) odpadów 
pozostawionych na zrekultywowanym składowisku. 

Uwzględniając przekazane przez władze włoskie powyższe informacje, Komisja wyraża 
przekonanie, że o ile dalsze zarzuty nie zostaną poparte jednoznacznymi dowodami 
nielegalnej działalności na dawnym składowisku „Dosso Brozin”, dawne składowisko zostało 
zrekultywowane zgodnie z właściwymi przepisami oraz że nielegalne pozostawianie odpadów 
na składowisku zostało już wykryte i zlikwidowane. Komisja nie może zatem stwierdzić w tej 
sprawie naruszenia prawa wspólnotowego.
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