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31.1.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0904/2012, którą złożył Guiso Gavino (Włochy), w sprawie 
budowy nowej spalarni na składowisku odpadów w Macomer/Tossilo, 
Sardynia (Włochy)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się budowie nowej spalarni na składowisku odpadów w 
Macomer/Tossilo, Sardynia (Włochy).

Uważa on, że spalanie odpadów to technologia gospodarowania odpadami, która wywiera 
największy wpływ na środowisko naturalne, ma najwyższe koszty operacyjne oraz marnuje 
się przy jej stosowaniu największą ilość materiałów nadających się do ponownego użycia.

Co więcej, zwraca on szczególną uwagę, iż procedura zastosowana w celu sfinalizowania i 
ogłoszenia publicznego zaproszenia do składania ofert na budowę nowej spalarni była 
sprzeczna z art. 12 dyrektywy 2000/76/WE, która ustala przepisy dotyczące konsultacji oraz 
udziału ludności lokalnej w budowie spalarni.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Petycja dotyczy budowy nowej spalarni śmieci na składowisku odpadów w Macomer/Tossilo 
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i zawiera odniesienie do dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów1, a w 
szczególności do art. 12 tejże dyrektywy dotyczącego dostępu do informacji i uczestnictwa 
społeczeństwa.

Należy zauważyć, że art. 12 dyrektywy o spalaniu odpadów dotyczy między innymi 
wniosków o pozwolenie na eksploatację spalarni odpadów i związanej z nimi procedury 
wydawania pozwoleń. Pozwolenie w tym kontekście oznacza decyzję na piśmie (lub wiele 
takich decyzji) wydaną przez właściwe władze, przyznające zezwolenie na eksploatację 
instalacji z zastrzeżeniem niektórych warunków, które gwarantują, że instalacja jest zgodna z 
wszystkimi wymaganiami niniejszej dyrektywy. Sytuacja ta jest inna od sytuacji procedury 
przeprowadzania przetargu w celu określenia przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw, które 
zajmą się budową spalarni. Tego rodzaju procedura przetargowa nie wchodzi w zakres art. 12 
dyrektywy w sprawie spalania odpadów. W związku z tym brak konsultacji w sprawie 
procedury przetargowej dotyczącej budowy spalarni nie będzie stanowić naruszenia tej 
dyrektywy. Brak konsultacji w sprawie pozwolenia na eksploatację byłby jednak uznawany 
za naruszenie.

Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość informacji, jakimi dysponuje obecnie Komisja i 
zakrojone na szerszą skalę problemy poruszone przez składającego petycję w ogólnej 
procedurze wydawania pozwoleń, Komisja skontaktuje się z włoskimi władzami w celu 
uzyskania dodatkowych informacji na temat pozwolenia wydanego zgodnie z dyrektywą o 
usuwaniu odpadów w odniesieniu do tej instalacji, na podstawie których możliwe będzie 
dokonanie bardziej szczegółowej oceny.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

W marcu 2013 r. Komisja zwróciła się do władz włoskich z prośbą o przekazanie informacji 
na temat środków przyjętych w celu zagwarantowania konsultacji publicznych zgodnie z 
dyrektywą 2011/92/UE2, dyrektywą 2000/76/WE3 oraz dyrektywą 2008/1/WE4 w związku z
projektem budowy nowej spalarni śmieci w Tossilo-Macomer.

Władze włoskie przekazały swoją odpowiedź w maju 2013 r.

Po przeanalizowaniu tej odpowiedzi Komisja zwróciła się ponownie do władz włoskich w 
czerwcu 2013 r. z prośbą o dostarczenie informacji na temat środków przyjętych w celu 
zapewnienia stosowania dyrektywy 92/43/EWG5 w związku z przedmiotowym projektem.

Komisja będzie na bieżąco informować Parlament Europejski o wyniku tego dochodzenia.

                                               
1 Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 91.
2 Dyrektywa 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 (Dz.U. L 026 z 28.1.2012, s. 
1)
3 Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania 
odpadów (Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 91)
4 Dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U. L 024 z 29.1.2008, s. 8)
5 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (Dz.U. L 206, 22.7.1992, s. 7) 
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5. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

W reakcji na dochodzenie wszczęte przez Komisję władze włoskie wystosowały w maju i 
czerwcu 2013 r. pisma, w których wyjaśniły, co następuje:

 projekt budowy nowej spalarni w Tossilo-Macomer nie został jeszcze zatwierdzony;

 przed zatwierdzeniem projekt zostanie poddany ocenie oddziaływania na środowisko 
zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE oraz odpowiedniej ocenie jego wpływu na pobliski 
obszar Natura 2000 „Altopiano di Abbasanta” zgodnie z dyrektywą 92/43/EWG;

 w ramach ww. procedury oceny przeprowadzone zostaną konsultacje publiczne 
zgodnie z dyrektywami 2011/92/UE, 2000/76/WE i 2008/1/WE.

Na podstawie tych informacji Komisja zakończyła dochodzenie w grudniu 2013 r.


