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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 0870/2008, którą złożył John Keogan (Irlandia), w imieniu grupy North 
East Against Incineration, z około 7000 podpisami, w sprawie sprzeciwu wobec 
planowanej budowy elektrociepłowni zasilanej biomasą w College Nobber 
(hrabstwo Meath, Irlandia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciwko planowanej budowie elektrociepłowni zasilanej 
biomasą w College Nobber (hrabstwo Meath, Irlandia). Według składającego petycję nie ma 
potrzeby budować nowej spalarni, skoro dwa podobne zakłady leżące około 
40 i 30 kilometrów od Nobber uzyskały zezwolenia na spalanie odpadów. Składający petycję 
twierdzi, że spalarnia w College Nobber spalałaby około 52500 ton odpadów rolniczych 
rocznie i uważa, że jej działalność stanowiłaby poważne zagrożenie dla zdrowia 
mieszkańców.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 12 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

Składający petycję protestuje przeciwko planowanej budowie elektrociepłowni zasilanej 
biomasą w College Nobber (hrabstwo Meath, Irlandia). Według składającego petycję budowa 
nowej spalarni nie jest potrzebna, skoro dwa podobne zakłady leżące w odległości około 
40 i 30 kilometrów od Nobber uzyskały zezwolenia na spalanie odpadów. Składający petycję 
twierdzi, że spalarnia w College Nobber spalałaby około 52 500 ton odpadów rolniczych 
rocznie i uważa, że jej działalność stanowiłaby poważne zagrożenie dla zdrowia 
mieszkańców.
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Dyrektywa Rady 85/337/EWG1 z późniejszymi zmianami w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
(zwana dyrektywą w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywą OOŚ), 
dotyczy elektrociepłowni o mocy cieplnej co najmniej 300 MW. Na mocy tej dyrektywy 
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko między innymi z powodu ich 
charakteru, rozmiarów lub lokalizacji podlegają ocenie w odniesieniu do ich oddziaływania 
na środowisko przed udzieleniem zezwolenia na ich realizację.

W ujęciu bardziej szczegółowym, na mocy art. 3 dyrektywy OOŚ ocena oddziaływania na 
środowisko określa skutki przedsięwzięcia dla człowieka. Z informacji przekazanych przez 
składającego petycję wynika, że istnieje wątpliwość, czy ocena oddziaływania na środowisko
została przeprowadzona w tym przypadku, a jeżeli tak, czy skutki dla człowieka zostały 
odpowiednio zbadane. 

Wniosek

W świetle przedstawionych informacji Komisja nie może stwierdzić naruszenia 
wspólnotowych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Niemniej jednak, jeżeli 
składający petycję jest w stanie dostarczyć Komisji Petycji dodatkowe informacje, Komisja 
ponownie zbada tę sprawę.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Składający petycję dostarczył Komisji dodatkową dokumentację wyjaśniającą kwestię 
przeprowadzenia oceny oddziaływania niniejszego projektu na środowisko. Przedstawiona 
dokumentacja dowodzi, że ocena taka miała rzeczywiście miejsce. Jednakże, w sprawozdaniu 
sporządzonym w imieniu władz lokalnych stwierdza się, że niektóre elementy 
przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko nie spełniają wymagań w odniesieniu 
do szczegółowości przedstawionych informacji.

Dyrektywa 85/337/EWG z późniejszymi zmianami2, przewiduje minimalne standardy 
w zakresie procedur przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz wyznacza 
minimalne wymagania co do treści informacji dostarczanych odnośnym władzom przez 
wykonawcę projektu. Nie tworzy ona jednak żadnych ram, w oparciu o które można by 
weryfikować jakość etapów procedury oceny oddziaływania na środowisko lub treść 
dostarczanych informacji. W szczególności, to państwa członkowskie odpowiadają za 
zapewnienie jakości i adekwatności danych i informacji znajdujących się w analizie wpływu 
na środowisko naturalne. W konsekwencji, na mocy postanowień dyrektywy OOŚ, Komisja 
może interweniować oraz kwestionować decyzje odnośnych władz krajowych 
w ograniczonym zakresie.

Co więcej, wydaje się, że wniosek o pozwolenie na budowę zakładu został wycofany z urzędu 
ds. Planowania (An Bord Pleanala) w listopadzie 2008 r. 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40; Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5; Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s.40, Dz.U. L 73, z 14.3.1997, s.5, Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17
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Komisja nadal nie jest w stanie stwierdzić, że w jakikolwiek sposób naruszono wspólnotowe 
przepisy dotyczące środowiska naturalnego.


