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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0249/2007, którą złożyła Pauline Smout (Wielka Brytania) w sprawie 
naruszania prawodawstwa WE w związku z udzieleniem pozwolenia 
na utworzenie wysypiska śmieci w Hafod Quarry, Wrexham (Walia, Wielka 
Brytania)

1. Streszczenie petycji

Autorka petycji krytykuje decyzję walijskiej Agencji Ochrony Środowiska o udzieleniu 
zezwolenia na utworzenie wysypiska w Hafod Quarry, Wrexham (Walia, Wielka Brytania), 
uważając, że decyzja ta jest niezgodna z prawem wspólnotowym w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego i recyklingu odpadów. Składająca petycję wyjaśnia, że wniosek 
o utworzenie wysypiska w Hafod Quarry został odrzucony w 1988 r., a część terenu 
kamieniołomu została wyznaczona jako specjalny obszar ochrony w 2004 r. Według 
składającej petycję, wnioskodawca odwołał się od odmowy wydania zezwolenia i wygrał, 
mimo protestów mieszkańców i Grupy ds. Środowiska. Autorka petycji podważa decyzję 
agencji, uważając, że przy udzielaniu zezwolenia na utworzenie wysypiska nie uwzględniono 
wpływu, jaki miałoby ono na mieszkańców, ani obecnego statusu terenu jako specjalnego 
obszaru ochrony oraz że jest ono działaniem mającym negatywny wpływ na skuteczną 
realizację wspólnotowej polityki recyklingu odpadów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 lipca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2007 r.
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Składająca petycję kwestionuje zezwolenie na utworzenie wysypiska usytuowanego w Hafod 
Quarry (Wrexham), udzielone w październiku 2004 r. przez walijską Agencję Ochrony 
Środowiska, uzasadniając to następującymi względami:

– teren znajduje się na specjalnym obszarze ochrony wyznaczonym w 2004 r.;
– nie wzięto pod uwagę ewentualnego wpływu wysypiska na mieszkańców;
– działanie to stanowi zachętę do składowania odpadów na wysypisku zamiast promowania 

ich recyklingu; oraz
– potęguje ono szkodliwy wpływ wywierany już na niewielki zamieszkany obszar przez trzy 

duże i kilka mniejszych wysypisk w tej okolicy oraz toksyczną lagunę.

Uwagi Komisji do argumentacji zawartej w petycji

Decyzje co do wysypisk lub innych metod przetwarzania odpadów do celów ich składowania 
leżą w gestii państw członkowskich.

W odniesieniu do wysypisk dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów1

określa szczegółowe wymogi w zakresie budowy, działania i poeksploatacyjnego nadzoru 
wysypisk w celu maksymalnego zapobieżenia negatywnym skutkom dla środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzkiego lub ich ograniczenia. Lokalizacja wysypiska musi 
uwzględniać wymogi w zakresie m.in. ochrony przyrody lub dziedzictwa kulturowego 
na danym obszarze.

Zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG zmienioną dyrektywą 97/11/WE2 w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne, musi zostać przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, jeżeli wysypisko 
może powodować znaczące skutki dla środowiska naturalnego.

Ponadto art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG3 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory wymaga, aby każdy plan lub przedsięwzięcie, które może w istotny 
sposób oddziaływać na specjalny obszar ochrony lub obszar specjalnej ochrony, podlegało 
odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia celów dyrektywy.

Składająca petycję skontaktowała się już bezpośrednio z Komisją, która rozważyła 
podnoszone przez nią obawy. Wydaje się, że przed wydaniem zezwolenia na utworzenie 
wysypiska została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, a ponadto odnośne 
organy krajowe dokonały oceny potencjalnych skutków związanych z działalnością 
wysypiska dla wyznaczonego specjalnego obszaru ochrony. W rezultacie Komisja została 
poinformowana, że zezwolenie na utworzenie wysypiska na terenie specjalnego obszaru 
ochrony zostało cofnięte.

Wnioski

                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, str. 1.
2 Dz.U. L 073 z 14.3.1997, str. 5.
3 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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W świetle powyższych informacji Komisja nie może stwierdzić naruszenia prawa Wspólnoty.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

W swoim pierwszym komunikacie dotyczącym przedmiotowej petycji z dnia 19 października 
2007 r. Komisja wyjaśniła, że w tej sprawie nie można stwierdzić naruszenia prawa unijnego. 
Od momentu wydania tego komunikatu składająca petycję przekazała dalsze dowody.

Główna obawa składającej petycję dotyczy raczej zlokalizowania składowiska w pobliżu 
domów mieszkalnych niż jego potencjalnego oddziaływania na specjalny obszar ochrony
wytyczony na mocy dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory1. Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów2 nie 
ustanawia jasnych wymogów co do minimalnej dozwolonej odległości między składowiskiem 
a obszarami zamieszkanymi. Początkowy wniosek Komisji dotyczący tej dyrektywy zawierał 
takie odniesienie, jednak przepisu tego nie zachowano w tekście ostatecznie przyjętym przez 
organ ustawodawczy.

Wydaje się, że ocenę oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego składowiska 
przeprowadzono w 1992 roku na mocy dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne3, 
a pozwolenie na budowę wydano w 1995 roku. Następnie część terenu, na którym zezwolono 
utworzyć przyszłe składowisko, wytyczono jako specjalny obszar ochrony i w rezultacie 
pozwolenie na składowanie na tych terenach zostało cofnięte. Składający petycję wyrażają
obawę, iż później zmieniono pozwolenie, jednak nie było to przedmiotem decyzji dotyczącej 
kontroli na mocy dyrektywy 85/337/EWG mającej na celu stwierdzenie, czy niezbędna jest 
dalsza ocena oddziaływania na środowisko.

W trakcie niedawnego spotkania Komisja omawiała przedmiotową petycję z Wielką Brytanią. 
Władze Wielkiej Brytanii wyjaśniły, że pozwolenie na budowę z 1995 roku dotyczące 
składowiska zostało zmienione w 1998 roku, lecz miało to na celu raczej wydłużenie czasu 
jego funkcjonowania niż umożliwienie znaczących modyfikacji starego pozwolenia. Nie 
odniesiono się do wymogów dyrektywy 85/337/EWG, zmienionej dyrektywą 97/11/WE4, 
ponieważ wydłużenie czasu działania nie jest kwestią wchodzącą w zakres punktu 
13 załącznika II do przedmiotowej dyrektywy. W odniesieniu do skarg na uciążliwości 
powodowane przykrymi zapachami ze składowiska wydaje się, że zapachy zostały usunięte, 
choć składająca petycję nadal obawia się skutków zanieczyszczenia dla zdrowia dzieci. 
Obecnie nie jest jasne, czy problemy związane z przykrym zapachem utrzymują się.

Składająca petycję wyraża też obawy dotyczące potencjalnego zanieczyszczenia przez 
składowiska na tym obszarze wód rzeki Dee oraz wód podziemnych pod wysypiskami. 
Jednak zarzuty te mają bardzo ogólny charakter, a bez bardziej szczegółowych informacji 
na temat rzeczywiście występującego zanieczyszczenia Komisja nie była w stanie konkretnie 
omówić tych kwestii z władzami brytyjskimi. A zatem uznano, że na podstawie dostępnych 
informacji Komisja nie może stwierdzić naruszenia prawa unijnego.
                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s.1.
3 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s.40.
4 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.


