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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1024/2008, którą złożył T.B. (Irlandia), w imieniu The Friends 
of Aquifer Ltd., w sprawie domniemanych nieprawidłowości w procesie 
wydawania licencji na budowę urządzenia do spalania śmieci w Carranstown 
(hrabstwo Meath, Irlandia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że procedury wydawania licencji na budowę i funkcjonowanie 
urządzenia do spalania śmieci w Carranstown (hrabstwo Meath, Irlandia) zostały poważnie 
zakłócone. Według niego właściwe władze irlandzkie zezwoliły przedsiębiorstwu 
budowlanemu na zmianę początkowego wniosku planistycznego, który obejmuje obszar 
wyjątkowo wrażliwy na zanieczyszczenia. Składający petycję utrzymuje, że przedsiębiorstwo 
budowlane powinno było poddać nowy wniosek pod konsultacje ze społeczeństwem. Ocenia 
on, że zezwalając na znaczące zmiany we wniosku planistycznym władze ominęły przepisy 
w sprawie konsultacji ze społeczeństwem i tym samym naruszyły obowiązujące 
prawodawstwo. Składający petycję twierdzi, że urządzenie do spalania śmieci będzie 
stanowiło poważne zagrożenie dla ważnej dla regionu wodonośnej warstwy gleby w North 
Leinster i wzywa Parlament Europejski do zbadania tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 kwietnia 2009 r.

Składający petycję uważa, że procedury wydawania licencji na budowę i funkcjonowanie 
urządzenia do spalania śmieci w Carranstown (hrabstwo Meath, Irlandia) nie były 
przestrzegane. Według niego właściwe władze irlandzkie zezwoliły przedsiębiorstwu 
budowlanemu na zmianę początkowego wniosku planistycznego, który obejmuje obszar 
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wyjątkowo wrażliwy na zanieczyszczenia. Składający petycję utrzymuje, że przedsiębiorstwo 
budowlane powinno było skonsultować nowy wniosek ze społeczeństwem. Ocenia on, że 
zezwoliwszy na znaczące zmiany we wniosku planistycznym, władze ominęły przepisy 
w sprawie konsultacji ze społeczeństwem i tym samym naruszyły obowiązujące 
prawodawstwo. Składający petycję twierdzi, że urządzenie do spalania śmieci będzie 
stwarzało istotne zagrożenie zanieczyszczeniem jedynej w regionie wodonośnej warstwy 
gleby w North Leinster, i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej sprawy.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Wszystkie instalacje spalające odpady muszą być zgodne z dyrektywą 2000/76/WE1 w sprawie 
spalania odpadów. W zależności od przepustowości i rodzaju spalanych odpadów większość 
z tych instalacji objęta jest też wymogami dyrektywy 2008/1/WE2 dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. 

Instalacje do spalania odpadów muszą też spełniać wymogi dyrektywy Rady 85/337/EWG
z późniejszymi zmianami (znanej jako dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko czy dyrektywa OOŚ)3. W dyrektywie tej określono konkretną procedurę, którą 
należy stosować w celu zapewnienia przeprowadzenia oceny oddziaływania proponowanych 
przedsięwzięć na środowisko przed wydaniem zezwolenia na ich realizację. W przypadku 
instalacji do spalania odpadów o zdolności przerobowej przekraczającej 100 ton na dobę OOŚ 
jest obowiązkowa. Poniżej tego progu państwa członkowskie, w ramach procesu przeglądu, 
muszą stwierdzić, czy ocena taka jest niezbędna. Każda procedura OOŚ musi obejmować 
konsultacje z właściwymi organami środowiskowymi oraz z zainteresowanymi grupami 
społecznymi. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej An Bord Pleanála 
OOŚ przeprowadzono w należyty sposób, odbyło się też wysłuchanie ustne.

Należy też zauważyć, że odpowiedzialność za poprawne wdrożenie prawa WE spoczywa 
w pierwszej kolejności na państwach członkowskich. Komisja nie ma uprawnień do 
zastąpienia władz państwa członkowskiego w działaniach planistycznych czy przy 
podejmowaniu decyzji, na przykład przy wydawaniu zgody na budowę spalarni. To do władz 
irlandzkich należy podejmowanie właściwych środków w celu zapewnienia, by takie plany 
i powiązane z nimi przedsięwzięcia nie stwarzały poważnych zagrożeń dla środowiska.

Wniosek

Na podstawie informacji przedstawionych przez składającego petycję Komisja nie może 
stwierdzić naruszenia prawa środowiskowego WE. Jeżeli składający petycję przekaże 
Komisji Petycji dodatkowe informacje, Komisja ponownie przeanalizuje sprawę.

                                               
1 Dz.U. L 332 z 28.12.2000.
2 Dz.U. L 24 z 29.1.2008.
3 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, Dz.U. L 73 z 14.3.1997, Dz.U. L 156 z 25.6.2003.


