
CM\745796PL.doc PE414.061

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

26.09.2008

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1367/2007, którą złożyła Eliane Audonet (Francja), z 16 podpisami, 
przeciw planom budowy dwóch „gigantycznych wysypisk śmieci”

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się wobec budowy dwóch gigantycznych wysypisk śmieci 
(175 000 ton rocznie), błędnie nazywanych „centrum ostatecznego składowania odpadów”, 
w rolniczym regionie na obrzeżach Paryża (Sud-Essonne). W obawie przed kumulatywnymi 
skutkami zanieczyszczenia gleby, wód śródlądowych i powietrza oraz prawdopodobnymi 
negatywnymi skutkami dla środowiska i zdrowia, składająca petycję wzywa Unię do podjęcia 
działań zapobiegawczych, ponieważ jeden z projektów został już poddany procedurze 
konsultacji społecznych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Zgodnie z ogólnymi wymogami ustanowionymi w dyrektywie w sprawie składowania 
odpadów1 właściwe władze krajowe mogą zezwolić na utworzenie składowiska odpadów 
tylko w przypadku, gdy właściwości danego terenu odnoszące się do miejsca, w którym 
przewidziano lokalizację składowiska (istnienie wód podziemnych, odległość od terenów 
mieszkalnych i rekreacyjnych, ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 
itd.) wskazują, że nie stanowi ono poważnego zagrożenia dla środowiska (przepis 
1.2 załącznika I do dyrektywy w sprawie składowania odpadów).

                                               
1 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r., Dz.U. L 182 z 16.7.1999.
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Jeśli składowisko odpadów może wywierać znaczące skutki na środowisko, ocena 
oddziaływania na środowisko składowiska odpadów musi być przeprowadzona na mocy
dyrektywy 85/337/EWG zmienionej dyrektywą 97/11/WE1 i dyrektywą 2003/35/WE2

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko naturalne. 

Wreszcie składowiska odpadów mogą funkcjonować tylko wtedy, gdy podmioty zarządzające 
składowiskiem posiadają stosowne zezwolenie wydane przez właściwą władzę zgodnie 
z wymogami wyszczególnionymi w art. 8 dyrektywy w sprawie składowania odpadów, w tym 
powiązaniem pomiędzy planowanymi składowiskami odpadów a zatwierdzonymi 
i obowiązującymi planami zarządzania odpadami. 

Składająca petycję przedstawia informacje dotyczące dwóch składowisk odpadów, których 
utworzenie jest obecnie planowane. Komisja rozumie, że tworzenie składowisk jeszcze się nie 
rozpoczęło i że konsultacje społeczne są przeprowadzane zgodnie z prawem wspólnotowym. 

Do państw członkowskich należy wybór odpowiedniego miejsca do utworzenia nowego 
składowiska. Dyrektywa w sprawie składowania odpadów została transponowana do 
francuskiego ustawodawstwa krajowego, a zatem oczywistym jest, że właściwe władze są w 
pełni świadome obowiązków związanych z utworzeniem nowych składowisk odpadów. Na 
obecnym etapie rozwoju sprawy Komisja nie posiada żadnego dowodu, aby twierdzić, że 
zostało naruszone prawodawstwo wspólnotowe. Niemniej jednak jeśli na późniejszym etapie 
składająca petycję dostarczy Komisji dowód, który doprowadzi do stwierdzenia, że 
planowane składowiska odpadów są tworzone z naruszeniem prawodawstwa wspólnotowego, 
Komisja zbada tę informację i podejmie konieczne środki.

                                               
1 Dz.U. L 073, z 14.3.1997, s. 5.
2 Dz.U. L 156, z 25.6.2003, s 17.


