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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0298/2012, którą złożyło francuskie stowarzyszenie Arivem, w 
sprawie budowy zakładu gazowniczego w Romainville we Francji

Petycja 1005/2012, którą złożyła A.C. (Francja), w sprawie projektu 
utworzenia zakładu metanizacji w Romainville we Francji

1. Streszczenie petycji 0298/2012

Przedmiotem petycji jest sprzeciw wobec budowy dużego zakładu produkcji gazu 
(mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów – metanizacja) w odległości tylko 2 km od 
Paryża.

Zgodnie z petycją powstanie takiego zakładu spowodowałoby poważne ryzyko dla zdrowia 
okolicznych mieszkańców. Istnieją różne raporty sporządzone przez przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego, zawierające argumenty przeciwko tego typu zakładom.

Streszczenie petycji 1005/2012

Składająca petycję krytykuje projekt budowy zakładu metanizacji w Romainville we Francji. 
Zakład ten, który będzie największym takim obiektem w Europie, będzie znajdować się na 
obszarze miejskim o dużej gęstości zaludnienia. Składająca petycję zarzuca miejskiemu 
przedsiębiorstwu gospodarki odpadami Syctom nieprzeprowadzenie niezbędnych konsultacji 
społecznych i nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Składająca 
petycję uważa, że ten projekt przekształci się w katastrofę finansową i skandal ekologiczny, i 
dlatego wzywa Parlament Europejski do uważnego rozpatrzenia tej petycji.

2. Dopuszczalność

0298/2012: Petycję uznano za dopuszczalną dnia 28 czerwca 2012 r.
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1005/2012: Petycję uznano za dopuszczalną dnia 3 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji na petycję 0298/2012, otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Komisja przeanalizowała dostępne obecnie informacje na temat proponowanej budowy 
zakładu produkcji gazu w Romainville we Francji.  Uważa ona, że do wspomnianego zakładu 
zastosowanie mają następujące akty prawa Unii:

– Dyrektywa 2008/1/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli1 (dyrektywa IPPC) stanowi, że instalacje objęte jej zakresem muszą działać zgodnie z 
zezwoleniami, w tym z granicznymi wielkościami emisji opracowanymi w oparciu o 
najlepsze dostępne techniki (BAT), mającymi na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie 
jest to możliwe, ogólne ograniczenie emisji i oddziaływania na ogół środowiska naturalnego. 
Zapobieganie emisjom lub ograniczanie emisji do powietrza, wody i gleby powinno zatem 
zostać uwzględnione w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych 
zgodnie z dyrektywą IPPC.
Komisja przyjęła wiele dokumentów referencyjnych BAT (dokumenty BREF) dotyczących 
działań wchodzących w zakres dyrektywy IPPC, które powinny być brane pod uwagę przez 
właściwe władze przy ustalaniu granicznych wielkości emisji opartych na BAT, 
równoważnych parametrów lub środków technicznych dla takich instalacji. Dokument BREF 
w sprawie unieszkodliwiania odpadów przyjęto w sierpniu 2006 r.

Dyrektywa IPPC przewiduje udział społeczeństwa w procesie udzielania pozwoleń, a w 
szczególności określa środki zapewniające możliwość wydania przez społeczeństwo opinii na 
temat projektu pozwolenia. W procedurze udzielania pozwolenia bierze się pod uwagę 
wszystkie opinie otrzymane w ramach konsultacji społecznych.

Należy zaznaczyć, że dyrektywę IPPC zastąpi dyrektywa 2010/75/UE sprawie emisji 
przemysłowych. Jeżeli zakład produkcji gazu rozpocznie działalność lub otrzyma pozwolenie 
w dniu 7 stycznia 2013 r. lub później lub jeżeli pełny wniosek o pozwolenie zostanie złożony 
przed tą datą, natomiast zakład rozpocznie działalność po 7 stycznia 2013 r., wymagane 
będzie pozwolenie zgodne z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych.  Dyrektywa w 
sprawie emisji przemysłowych nakłada bardziej rygorystyczne wymogi na stosowanie BAT 
niż dyrektywa IPPC i ma zastosowanie do szerszego zakresu działań związanych z 
gospodarką odpadami.

Niestety Komisja nie była w stanie ocenić dokładnego charakteru gospodarki odpadami, jaka 
będzie miała miejsce we wspomnianym zakładzie, i w związku z tym stwierdzić, czy 
działalność ta wchodzi w zakres dyrektywy IPPC lub dyrektywy w sprawie emisji 
przemysłowych.

– Dyrektywa 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko2 (zwana także dyrektywą w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywą OOŚ). W dyrektywie OOŚ wprowadza się 
                                               

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
2 Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1.
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rozróżnienie na tak zwane przedsięwzięcia z załącznika I, które zawsze muszą podlegać 
procedurze OOŚ, oraz przedsięwzięcia z załącznika II, w przypadku których państwa 
członkowskie, na podstawie indywidualnej oceny danego przedsięwzięcia lub progów bądź 
kryteriów określonych w krajowym ustawodawstwie transponującym, decydują, czy dane 
przedsięwzięcie ma być przedmiotem OOŚ.  Na podstawie dostępnych informacji trudno 
stwierdzić, czy dany zakład będzie wchodził w zakres zastosowania któregokolwiek z tych 
załączników.

Zastosowanie procedury OOŚ zapewnia określenie skutków środowiskowych danego 
przedsięwzięcia i dokonanie ich oceny, zanim właściwy organ wyda zezwolenie na 
inwestycję.  Społeczeństwo może wyrazić opinię na ten temat, a wszystkie takie konsultacje 
muszą być wzięte pod uwagę. Opinia publiczna powinna zostać także poinformowana o treści 
zezwolenia na inwestycję.

– Dyrektywa 2003/105/WE (zwana także dyrektywą Seveso II)1 w sprawie kontroli 
niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi nakłada na 
prowadzących zakład i właściwe organy państw członkowskich wymogi dotyczące zakładów, 
w których występują substancje niebezpieczne w ilościach przewyższających limity ilościowe 
określone w załączniku I. Wymogi dotyczą zarządzania bezpieczeństwem, upublicznienia 
informacji, planów awaryjnych, inspekcji, zagospodarowania gruntów i odpowiednich 
konsultacji na temat decyzji w sprawie zagospodarowania gruntów.  Na podstawie informacji 
przekazanych Komisji trudno stwierdzić, czy w przedmiotowym zakładzie będą występowały 
substancje niebezpieczne w ilościach przewyższających limity wymienione w niniejszej 
dyrektywie.

Na podstawie informacji przekazanych w odniesieniu do petycji i biorąc po uwagę fakt, że 
zakład nie został jeszcze wybudowany, Komisja nie może stwierdzić jakichkolwiek 
przypadków naruszenia przepisów powyższych dyrektyw.  W tym kontekście Komisja 
pragnie również podkreślić, że to przede wszystkim do państw członkowskich należy 
obowiązek zapewnienia prawidłowego i pełnego wdrożenia prawa UE.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV) na petycje 0298/2012 i 1005/2012, 
otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Przedsięwzięcie budowy ośrodka kompleksowej obróbki odpadów z gospodarstw domowych 
i podobnych odpadów, które ma zostać zrealizowane na terenie gmin Romainville i Bobigny 
(zwane w dalszej części tekstu „ośrodkiem kompleksowej obróbki” lub „ośrodkiem”) jest 
przedmiotem dwóch petycji. Od czasu pierwszego komunikatu w sprawie petycji nr 298/2012 
sytuacja dotycząca tego ośrodka uległa znacznej zmianie (tzn. wykonawca zwrócił się do 
właściwych władz o modyfikację zezwolenia na eksploatację). Celem niniejszego komunikatu 
jest zatem przekazanie Komisji Petycji aktualnych informacji poprzez jednoczesne 
rozpatrzenie dwóch petycji: 298/2012 i 1005/2012.

Autorzy petycji sprzeciwiają się budowie i eksploatacji ośrodka kompleksowej obsługi, które 
ma składać się z zakładu metanizacji podlegającej fermentacji części resztkowych odpadów z 

                                               

1 Dz.U. L 10 z 4.1.1997.
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gospodarstw domowych (o przepustowości 315.000 ton rocznie), centrum sortowania 
odpadów (o przepustowości 30.000 ton rocznie) oraz centrum wstępnego sortowania 
odpadów dużych rozmiarów (o przepustowości 60 000 ton rocznie). Wspomniany ośrodek ma 
zastąpić znajdujące się na miejscu obiekty, tzn. wysypisko śmieci, stację przesyłu odpadów z 
gospodarstw domowych i centrum sortowania odpadów i odpadów dużych rozmiarów.

Oprócz ośrodka kompleksowej obsługi w Bobigny ma powstać platforma rzeczna 
umożliwiająca transport rzeczny materiałów pochodzących ze wspomnianego ośrodka, a 
także tunel łączący ośrodek z tą platformą. Biorąc pod uwagę fakt, że zastrzeżenia autorów 
petycji dotyczą wyłącznie potencjalnej uciążliwości zakładu metanizacji (przykładowo 
zapachy, emisja zanieczyszczeń), analiza petycji nr 298/2012 i 1005/2012 przez Komisję 
Europejską i treść niniejszego komunikatu dotyczą wyłącznie kwestii zgodności z prawem 
powstania tego centrum.

Autorzy petycji podkreślają w szczególności fakt niezastosowania się do obowiązku 
przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz to, że zakład metanizacji przekształci się w 
katastrofę finansową i skandal ekologiczny. Petycje nie zawierają zatem precyzyjnych 
argumentów podważających zgodność przedsięwzięcia budowy zakładu metanizacji z 
odnośnymi przepisami prawa Unii Europejskiej.

Komisja rozpoczęła analizę przedsięwzięcia budowy ośrodka kompleksowej obsługi, w tym 
ostatnich zmian sytuacji, które mają wpływ na jego realizację. W świetle tych badań Komisja 
zamierza skierować do władz francuskich wniosek o przekazanie informacji za 
pośrednictwem mechanizmu EU PILOT w celu sprawdzenia zgodności przedsięwzięcia 
budowy ośrodka kompleksowej obsługi z prawem UE (patrz poniżej).

Międzygminny zakład gospodarki odpadami domowymi aglomeracji paryskiej (SYCTOM 
lub operator) złożył dokumentację wniosku o zezwolenie na użytkowanie zakładu w dniu 
7 maja 2009 r. na ręce odnośnych władz administracyjnych. Zezwolenie na prowadzenie 
działalności wydano w dniu 17 stycznia 2011 r. nakazem prefekta.

W dniu 1 lutego 2012 r. ustanowiono moratorium, na mocy którego budowę ośrodka 
kompleksowej obsługi opóźniono o kilka miesięcy. Moratorium ustanowiono z inicjatywy 
SYCTOM, które postanowiło wyjść naprzeciw wnioskom ze strony osób zamieszkujących w 
sąsiedztwie sprzeciwiającym się realizacji przedsięwzięcia i ponownie przeanalizować sposób 
przetwarzania (oczyszczanie mechaniczno-biologiczne p r z e d  metanizacją), ryzyko 
występowania wypadków przemysłowych oraz potencjalnych uciążliwości (np. zapachy, 
hałas, zanieczyszczenie), które stanowiłyby znaczne ryzyko sanitarne i środowiskowe.

W związku z tym krajowy instytut środowiska i ryzyka przemysłowego INERIS oraz firma 
doradcza specjalizująca się w obróbce i recyklingu odpadów i odchodów organicznych EREP 
przeprowadziły w 2012 r. kontrole, sprawdzające jak dokładne, uzasadnione i wyczerpujące 
są ocena zagrożeń i ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzone w ramach 
sporządzania dokumentacji wniosku o zezwolenie na użytkowanie. Z jednej strony w toku 
kontroli stwierdzono, że oceny te przeprowadzono zgodnie z wymogami odnośnego prawa 
krajowego, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Z drugiej strony w 
wyniku kontroli sformułowano szereg zaleceń w stosunku do operatora mających na celu 
poprawę niektórych aspektów bezpieczeństwa i aspektów środowiskowych ośrodka (np. 
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poprawa kontroli wydzielania zapachów).

Komisja kontroli moratorium podała do wiadomości publicznej wyniki kontroli w dniu 
15 października 2012 r., zostały one również zaprezentowane podczas jawnych posiedzeń w 
dniach 18 października 2012 r. i 4 grudnia 2012 r., kiedy to których wszystkie zainteresowane 
osoby miały możliwość wyrażenia swych poglądów na ten temat.

W związku z tym operator przewiduje uruchomienie ośrodka najpóźniej w 2015 r.

W oparciu o wyniki wspomnianych kontroli, a także szereg opinii, rada aglomeracji Est-
Ensemble (na której terytorium ma powstać ośrodek) wydała w dniu 11 grudnia 2012 r. opinię 
zawierającą 10 dodatkowych wniosków skierowanych do SYCTOM (np. stała obecność 
operatora na miejscu w celu prowadzenia stałej kontroli eksploatacji) oraz 3 zobowiązania 
(np. wspieranie ograniczania ilości odpadów).

Zatem w dniu 19 grudnia 2012 r. SYCTOM zobowiązał się do przeprowadzenia przeglądu 
przedsięwzięcia w celu (i) włączenia do niego wszystkich wniosków sformułowanych przez 
przedstawicieli Est-Ensemble (np. opracowanie sposobu przetwarzania ulepszającego 
metanizację, budowa muru ochronnego wokół bloku do wytrawiania, plan zapobiegania 
emisji zapachów, ograniczenie liczby bloków do wytrawiania z 6 do 4 w zamian za 
zobowiązanie ze strony zainteresowanej społeczności do stosowania polityki redukcji ilości 
odpadów z gospodarstw domowych u źródła) oraz (ii) uwzględnienia 3 zobowiązań.

Modyfikacje te będą przedmiotem załącznika modyfikującego zezwolenie na prowadzenie 
działalności z dnia 17 stycznia 2011 r. Załącznik ten powinien zostać przyjęty na początku 
2013 r. przez odnośne władze, a tym samym zakończyć obowiązywanie moratorium.

W świetle zebranych informacji wydaje się, że przedsięwzięcie budowy ośrodka 
kompleksowej obsługi może wchodzić w zakres dyrektywy 2008/1/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa IPCC)1, dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED)2, 
dyrektywy 2011/92/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko (dyrektywa OOŚ)3 i dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w 
sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami 
niebezpiecznymi (dyrektywa SEVESO II)4.

Wniosek o informacje, który ma zostać skierowany do władz francuskich, ma na celu 
stwierdzenie, czy cechy wspomnianego przedsięwzięcia powodują, że wchodzi ono 
rzeczywiście w zakres wspomnianych dyrektyw, a jeżeli tak, jakie środki i działania podjęto i 
przewidziano w celu zagwarantowania ich właściwej realizacji.

                                               

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8-29. 
2 Dz.U. L 334 z 17.2.2010, s. 17-119. 
3 Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1-21. 
4 Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13-33.
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Komisja zamierza zwrócić się do władz francuskich o szczegółowe informacje dotyczące 
cech charakterystycznych przedsięwzięcia budowy ośrodka kompleksowej obsługi w celu 
stwierdzenia, czy ta działalność wchodzi w zakres dyrektyw IPPC (2008/1/WE) i IED 
(2010/75/UE), czy też tylko dyrektywy IED, czy też żadnej z nich.

Chodzi o stwierdzenie, które wymogi ustawodawstwa unijnego należy spełnić (np. warunki 
zezwolenia, poziomy emisji związane z najlepszymi dostępnymi technologiami) oraz 
sprawdzenie, czy zezwolenie na eksploatację oraz wszelkie inne wydane zezwolenia mają na 
celu ich spełnienie. Komisja zamierza również skierować pytania dotyczące gospodarki 
pozostałościami po metanizacji (np. rozrzucanie, zakopywanie)  oraz uczestnictwa 
społeczeństwa w procesie wydania oraz przeglądu zezwolenia (harmonogram, konsultacje 
społeczne, znaczna modyfikacja itp.).

Jeżeli okaże się, że dokumentacja wniosku o zezwolenie na użytkowanie podlega ocenie 
oddziaływania na środowisko, Komisja zamierza dowiedzieć się od władz francuskich, czy 
ocena ta spełnia wszelkie wymogi dyrektywy 2011/92/UE, szczególnie wymogi konsultacji 
społecznych i podawania do wiadomości publicznej.

W kwestii przeglądu zezwolenia na eksploatację z dnia 17 stycznia 2011 r. przewidzianego 
przez SYCTOM władze francuskie zostaną poproszone o poinformowanie, czy ich zdaniem 
przegląd ten również podlega OOŚ i czy konieczne są nowe konsultacje społeczne.

Komisja zamierza zapytać władze francuskie, czy ośrodek kompleksowej obsługi stanowi 
zakład w rozumieniu dyrektywy SEVESO II (96/82/WE) i jeżeli tak, czy operator spełnił już 
obowiązek poinformowania o stosowanej polityce zapobiegania poważnym awariom i, w 
stosownych przypadkach, przedstawienia sprawozdania na temat bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. Komisja zamierza 
również dowiedzieć się, czy w ramach omawianego przedsięwzięcia przeprowadzono 
odpowiednie procedury konsultacji.

Władze francuskie zostaną również poproszone o wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie jest 
przedmiotem postępowania sądowego lub administracyjnego wszczętego przed sądem 
administracyjnym lub odnośnymi władzami mającego na celu zakwestionowanie zgodności z 
prawem (zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym) zezwolenia na 
eksploatację z dnia 17 stycznia 2011 r. oraz wszelkich innych odnośnych zezwoleń, które 
mogły zostać wydane operatorowi.

Komisja Europejska będzie informowała Komisję Petycji o postępach w tej sprawie.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana w dniu 29 listopada 2013 r.

Petycje 0298/2012 i 1005/2012

Informacje wprowadzające

1 Przedmiot petycji nr 0298/2012 i 1005/2012
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 Petycje nr 0298/2012 i 1005/2012 skierowane do Komisji Petycji Parlamentu 
Europejskiego dotyczą sprzeciwu wobec budowy i eksploatacji ośrodka kompleksowej 
obróbki odpadów z gospodarstw domowych i podobnych odpadów, które ma powstać na 
terytorium gmin Romainville i Bobigny (zwanego dalej „ośrodkiem kompleksowej 
obróbki” lub „wspomnianym ośrodkiem”).

 Ośrodek kompleksowej obróbki ma składać się z zakładu metanizacji podlegającej 
fermentacji części resztkowych odpadów z gospodarstw domowych (o przepustowości 
315 000 ton rocznie), centrum sortowania odpadów (o przepustowości 30 000 ton rocznie) 
oraz centrum wstępnego sortowania odpadów dużych rozmiarów (o przepustowości 
60 000 ton rocznie). Wspomniany ośrodek ma zastąpić istniejące aktualnie obiekty, tzn. 
wysypisko śmieci, stację przesyłu odpadów z gospodarstw domowych i centrum 
sortowania odpadów i odpadów dużych rozmiarów. Władze francuskie zakwalifikowały 
przedsięwzięcie jako projekt realizowany w interesie ogólnym, jako że w ośrodku mają 
być obrabiane odpady z gospodarstw domowych z 22 gmin, a także 2 dzielnic Paryża.

2 Główne zastrzeżenia autorów petycji

 Zastrzeżenia autorów petycji dotyczą potencjalnej uciążliwości zakładu metanizacji (tj. 
zapachy, emisja zanieczyszczeń).

 Podkreślają oni w szczególności fakt niezastosowania się do obowiązku przeprowadzenia 
konsultacji społecznych oraz to, że zakład metanizacji przekształci się w katastrofę 
finansową i skandal ekologiczny. Petycje nie zawierają zatem precyzyjnych argumentów 
podważających zgodność przedsięwzięcia budowy zakładu metanizacji z odnośnymi 
przepisami prawa Unii Europejskiej.

3 Kluczowe daty i moratorium

 Międzygminny zakład gospodarki odpadami domowymi aglomeracji paryskiej 
(SYCTOM) złożył dokumentację wniosku o zezwolenie na użytkowanie zakładu w dniu 
7 maja 2009 r. na ręce odnośnych władz administracyjnych. Decyzją prefekta, zezwolenie 
wydano przedsiębiorstwu URBASER w dniu 17 stycznia 2011 r.

 W dniu 1 lutego 2012 r. weszło w życie moratorium, na mocy którego budowę ośrodka 
kompleksowej obsługi opóźniono o kilka miesięcy. Moratorium wprowadzono z 
inicjatywy SYCTOM, które postanowiło wyjść naprzeciw wnioskom ze strony osób 
zamieszkujących w sąsiedztwie sprzeciwiających się realizacji przedsięwzięcia i 
ponownie przeanalizować sposób przetwarzania (oczyszczanie mechaniczno-biologiczne 
przed metanizacją), ryzyko występowania wypadków przemysłowych oraz potencjalnych 
uciążliwości (np. zapachy, hałas, zanieczyszczenie), które stanowiłyby znaczne ryzyko 
sanitarne i środowiskowe.
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 W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2012 r. przez krajowy instytut środowiska i 
ryzyka przemysłowego INERIS oraz firmę doradczą specjalizującą się w obróbce i 
recyklingu odpadów i odchodów organicznych EREP, których celem była weryfikacja, 
jak dokładna, zasadna i wyczerpująca jest ocena zagrożeń i ocena oddziaływania na 
środowisko przeprowadzona w ramach sporządzania dokumentacji wniosku o zezwolenie 
na użytkowanie stwierdzono, że badania te, zarówno pod względem formalnym, jak i 
merytorycznym, przeprowadzono zgodnie z wymogami prawa krajowego, zasugerowano 
jednak operatorowi poprawę niektórych aspektów bezpieczeństwa i aspektów 
środowiskowych ośrodka kompleksowej obsługi (np. wzmocnienie kontroli wydzielania 
zapachów).

 Komisja kontroli moratorium podała do wiadomości publicznej wyniki kontroli w dniu 
15 października 2012 r., przedstawiono je również podczas posiedzeń otwartych w dniach 
18 października 2012 r. i 4 grudnia 2012 r., podczas których wszystkie zainteresowane 
osoby miały możliwość wyrażenia poglądów na ten temat.

4 Modyfikacja zezwolenia na eksploatację

 W oparciu o wyniki wspomnianych kontroli, a także szereg opinii, rada aglomeracji Est-
Ensemble (na której terytorium ma powstać ośrodek) wydała w dniu 11 grudnia 2012 r. 
opinię zawierającą 10 dodatkowych wniosków skierowanych do SYCTOM (np. stała 
obecność operatora na miejscu w celu prowadzenia stałej kontroli eksploatacji) oraz 3 
zobowiązania (np. wspieranie ograniczania ilości odpadów).

 W związku z tym w dniu 19 grudnia 2012 r. SYCTOM zobowiązał się do 
przeprowadzenia przeglądu przedsięwzięcia w celu (i) włączenia do niego wszystkich 
wniosków sformułowanych przez przedstawicieli Est-Ensemble (np. opracowanie 
sposobu przetwarzania ulepszającego metanizację, budowa muru ochronnego wokół bloku 
do wytrawiania, plan zapobiegania emisji zapachów, ograniczenie liczby bloków do 
wytrawiania z 6 do 4 w zamian za zobowiązanie ze strony zainteresowanej społeczności 
do stosowania polityki redukcji ilości odpadów z gospodarstw domowych u źródła) oraz 
(ii) uwzględnienia 3 zobowiązań.

 Modyfikacje te będą przedmiotem załącznika modyfikującego zezwolenie na prowadzenie 
działalności z dnia 17 stycznia 2011 r. Przyjęcie tego załącznika przez właściwy organ 
powinno zakończyć obowiązywanie moratorium.

Przedmiot petycji nr 0298/2012 i 1005/2012

1 Zawiadomienia pisemne

 Komisja Europejska skierowała do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego dwa 
zawiadomienia pisemne w dniu 27 listopada 2012 r. oraz 27 lutego 2013 r.

 Komisja poinformowała Komisję Petycji o zamiarze skierowania szczegółowych pytań do 
władz francuskich za pośrednictwem mechanizmu EU-PILOT dotyczących (i) cech i 
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chronologii realizacji projektu budowy ośrodka kompleksowej obsługi, (ii) ewentualnego 
zastosowania i – w stosownych wypadkach – zgodności projektu z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącą zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC)1 dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 
zanieczyszczeń przemysłowych (IED)2 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywa OOŚ)3 i 
dyrektywą Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa 
poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (dyrektywa SEVESO II)4

oraz (iii) ewentualnych postępowań sądowych prowadzonych przed krajowymi organami 
sądowymi w związku z tym przedsięwzięciem.

2 EU-PILOT nr 4552/13/ENVI

 Zgodnie ze zobowiązaniem Komisja otworzyła dossier EU-PILOT (nr 4552/13/ENVI) w 
celu zwrócenia się do władz francuskich o wspomniane informacje.

 Władze te udzieliły odpowiedzi w dniu 17 lipca 2013 r., w której poinformowały, że 
przedsięwzięcie budowy ośrodka kompleksowej obsługi zostało opracowane zgodnie z 
dyrektywami IPPC, IED, OOŚ i SEVESO II, a także że skierowano do sądu 
administracyjnego dwa odwołania z inicjatywy stowarzyszenia mieszkańców okolic 
Romainville (ARIVEM, jeden z autorów petycji) oraz stowarzyszenia Ecologie Sans 
Frontieres mające na celu cofnięcie zezwolenia na użytkowanie wydanego w dniu 
17 stycznia 2011 r.

Ocena petycji 0298/2012 i 1005/2012 w oparciu o analizę odpowiedzi władz francuskich oraz 
odnośnego prawa unijnego

W świetle odpowiedzi udzielonych przez władze francuskie dotyczących cech projektu 
budowy ośrodka kompleksowej obsługi (w formie niezmienionej), Komisja stwierdza, co 
następuje:

1 Zastosowanie dyrektyw IPPC (2008/1/WE i IED (2010/75/UE)

 Z jednej strony wspomniane przedsięwzięcie nie wchodzi w zakres obowiązywania 
dyrektywy IPPC, jako że jego celem nie jest obróbka odpadów niebezpiecznych, a także 
że nie chodzi tu o operację spalania lub eliminacji odpadów miejskich i odpadów innych 
niż niebezpieczne, ale o recykling.

                                               

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8-29. 
2 Dz.U. L 334 z 17.2.2010, s. 17-119.
3 Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1-21.
4 Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13-33.
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 Z drugiej strony wspomniane przedsięwzięcie wchodzi w zakres dyrektywy IED, 
ponieważ kwalifikuje się jako operacja recyklingu w drodze obróbki biologicznej opadów 
innych niż niebezpieczne, o których mowa w ust. 5.3 lit. b) załącznika I tej dyrektywy. 
Mając na uwadze, że wspomniany ośrodek nie prowadził działalności w dniu 
7 stycznia 2013 r., właściwe organy powinny zweryfikować przed rozpoczęciem przezeń 
działalności, czy zezwolenie na eksploatację URBASER jest zgodne z odnośnymi 
wymogami IED.

2 Zastosowanie dyrektywy OOŚ (2011/92/UE)

 Dyrektywa OOŚ nie ma w tym wypadku zastosowania, jako że nie chodzi tu o instalację 
spalania o mocy min. 300 MW ani o instalację usuwania odpadów niebezpiecznych, nie 
chodzi również o instalację usuwania odpadów innych niż niebezpieczne w drodze 
spalania lub obróbki chemicznej.

3 Zastosowanie dyrektywy SEVESO II (96/82/WE)

 Dyrektywa SEVESO II nie ma w tym przypadku zastosowania, jako że maksymalna ilość 
niebezpiecznych odpadów, jakie mogą być obecne w ośrodku kompleksowej obróbki nie 
może przekraczać 300 kg, co określono w zezwoleniu na eksploatację.

4 Postępowania odwoławcze prowadzone przed sędzią krajowym

 W związku z dwoma odwołaniami skierowanymi do sądu administracyjnego przez 
ARIVEM i ESF, sąd administracyjny w Montreuil, wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2013 r. 
cofnął zezwolenie na eksploatację w związku z tym, że dokumentacja dotycząca 
konsultacji społecznych zawierała nieścisłości i niedociągnięcia.

 Następnie URBASER odwołał się od tego wyroku w administracyjnym sądzie 
apelacyjnym w Wersalu. Sąd ten ma wydać wyrok w tej sprawie najpóźniej w dniu 
16 czerwca 2014 r.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od władz francuskich, jeżeli sąd apelacyjny 
potwierdzi wyrok trybunału administracyjnego, możliwe będzie złożenie nowego wniosku 
o zezwolenie na realizację przedsięwzięcia budowy ośrodka kompleksowej obsługi w 
formie zmodyfikowanej (patrz punkt 1.4). W przeciwnym wypadku zezwolenie na 
eksploatację z 17 stycznia 2011 r. zostanie zmienione, aby odpowiadało wymogom 
zmodyfikowanego przedsięwzięcia (patrz punkt 1.4).

Wnioski

 Komisja zwraca uwagę, że sąd administracyjny, do którego zwrócił się jeden z autorów 
petycji, anulował zezwolenie na eksploatację ośrodka kompleksowej obsługi. Następnie 
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zwrócono się do apelacyjnego sądu administracyjnego o wypowiedzenie się w ciągu 
najbliższych kilku miesięcy na temat zgodności wspomnianego zezwolenia z prawem, a 
także o odrzucenie lub potwierdzenie wyroku sądu administracyjnego.

 Niezależnie od wniosków, do jakich dojdzie sąd apelacyjny, władze francuskie 
stwierdziły, że rozmiar przedsięwzięcia dotyczącego realizacji ośrodka kompleksowej 
obsługi zostanie zmniejszony, aby zadośćuczynić niepokojom zgłaszanym przez 
mieszkańców sąsiedztwa.

 W oparciu o informacje przekazane przez wspomniane władze francuskie, a także mając 
na uwadze powyższe uwagi, Komisja nie jest w chwili obecnej w stanie stwierdzić 
naruszenia lub zagrożenia naruszenia prawa Unii Europejskiej.


