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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1102/2009, którą złożył Gerard Cussinet  (Francja) w imieniu 
Association de Défense pour le Droit au Logement et à la Consommation, 
w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego niewłaściwym sposobem 
korzystania ze składowiska odpadów w Cusset (Vichy Val d’Allier, Francja)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytykuje nieodpowiedni sposób korzystania ze składowiska odpadów 
w Cusset (Vichy Val d’Allier, Francja) i uważa, że stanowi to poważne zagrożenie dla 
zdrowia lokalnych mieszkańców. Krytykuje on przedsiębiorstwo, które prowadzi 
składowisko, i zapewnia, że nie jest ono zainteresowane recyklingiem i około 350 000 ton 
odpadów jest niewłaściwe składowanych. Według składającego petycję władze lokalne stale 
ignorują ten problem i nie podjęły działań mających na celu zamknięcie składowiska lub 
usprawnienie jego funkcjonowania zgodnie z normami środowiskowymi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

„W oparciu o zarzuty przedstawione przez składającego petycję Komisja stwierdza, że 
składowisko odpadów w Cusset podlega dyrektywie w sprawie składowania odpadów1 i że 
zgodnie z art. 14 przedmiotowej dyrektywy powinno ono było zostać dostosowane do 
wymogów przedmiotowej dyrektywy do dnia 16 lipca 2009 r. W związku z powyższym 
                                               
1 Dyrektywa 1999/31/WE Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1–19.
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konieczne jest zbadanie następujących kwestii w porozumieniu z właściwymi władzami 
francuskimi:

- obróbka odpadów przed ich ostatecznym dostarczeniem na składowisko; zgodnie 
z art. 6 dyrektywy w sprawie składowania odpadów składowane mogą być jedynie odpady, 
które zostały poddane obróbce;

- niezgodność ustawowych procedur dotyczących przyjmowania odpadów na składowiska, 
w szczególności w zakresie kontroli przeprowadzanych na miejscu oraz ważenia ciężarówek 
wwożących odpady na składowisko; zgodnie z pkt 1.3 decyzji ustanawiającej kryteria 
i procedury przyjęcia odpadów na składowiskach1 każdy transport odpadów powinien być 
poddany kontroli wzrokowej przed rozładowaniem, jak i po rozładowaniu; sprawdzana jest 
właściwa dokumentacja; oraz

- silny zapach unoszący się na terenie osiedli mieszkaniowych położonych niedaleko 
składowiska prawdopodobnie wynikający z niewłaściwego codziennego zarządzania 
odpadami na składowisku; zgodnie z pkt 5 załącznika I do dyrektywy w sprawie składowania 
odpadów podmioty zarządzające składowiskami zobowiązane są do podjęcia środków 
mających na celu zmniejszenie uciążliwości np. emisji zapachów, związanych ze 
składowaniem odpadów.

Wnioski

Komisja skontaktuje się z władzami francuskimi w celu uzyskania wyjaśnień odnośnie do 
wyżej wymienionych kwestii, jak również będzie na bieżąco informować Parlament 
o wynikach swojej pracy.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 czerwca 2010 r.
W dniu 10 grudnia 2009 r. Komisja zwróciła się do właściwych francuskich władz 
o przekazanie informacji dotyczących poniższych kwestii:

- obróbka odpadów przed ich ostatecznym dostarczeniem na składowisko; zgodnie 
z art. 6 dyrektywy w sprawie składowania odpadów2 składowane mogą być jedynie odpady, 
które zostały poddane obróbce;

- niezgodność ustawowych procedur dotyczących przyjmowania odpadów na składowiska, 
w szczególności w zakresie przeprowadzanych na miejscu kontroli ciężarówek wwożących 
odpady na składowisko; zgodnie z pkt 1.3 decyzji ustanawiającej kryteria i procedury 
przyjęcia odpadów na składowiskach3 każdy transport odpadów powinien być poddany 
kontroli wzrokowej przed rozładowaniem, jak i po rozładowaniu; sprawdzana jest właściwa 
dokumentacja; oraz

- silny zapach unoszący się na terenie osiedli mieszkaniowych położonych niedaleko 
                                               
1 Decyzja 2003/33/WE Dz.U. L 11/27 z 16.1.2003.
2 1999/31/WE, Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1–19.
3 2003/33/WE, Dz.U. L 11/27 z 16.1.2003.
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składowiska prawdopodobnie wynikający z niewłaściwego codziennego zarządzania 
odpadami na składowisku; zgodnie z pkt 5 załącznika I do dyrektywy w sprawie składowania 
odpadów podmioty zarządzające składowiskami zobowiązane są do przedsięwzięcia środków 
mających na celu zmniejszenie uciążliwości, np. emisji zapachów, związanych ze 
składowaniem odpadów.

W dniu 21 kwietnia 2010 r. francuskie władze udzieliły Komisji następującej odpowiedzi:

- przedmiotowe składowisko odpadów jest w pełni zgodne z dyrektywą w sprawie składowania 
odpadów i z decyzją ustanawiającą kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiskach; 
Określono to w orzeczeniach (arrêts) z dnia 8 września 2000 r., 6 lipca 2007 r. i 25 stycznia 
2010 r.;     

- przepisy określone w art. 12 dyrektywy w sprawie składowania odpadów są przestrzegane; 
dotyczy to obowiązku przeprowadzania regularnych kontroli składowisk odpadów; wszystkie 
zapisy monitoringu przedmiotowego składowiska odpadów są przekazywane co najmniej raz do 
roku; ostatnia szczegółowa kontrola została przeprowadzona w dniu 30 czerwca 2009 r.; 

- podmiot zarządzający składowiskiem odpadów dysponuje ważnym zezwoleniem na 
utworzenie składowiska odpadów zgodnie z art. 7 i 8 dyrektywy w sprawie składowania 
odpadów; 

- odpady są przyjmowane zgodnie z wymogami określonymi w decyzji ustanawiającej kryteria 
i procedury przyjęcia odpadów na składowiskach; w 2009 r. odrzucono 42 ładunki odpadów 
z uwagi na brak zgodności ze wspomnianą decyzją;

- odpady trafiające na składowisko odpadów w Cusset są uprzednio sortowane; jedynie odpady 
wymienione w art. L541-1-III francuskiej ustawy o ochronie środowiska (Code de 
l'Environnement) mogą trafiać na teren składowiska odpadów;

- w odniesieniu do uciążliwości powodowanych przez przedmiotowe składowisko odpadów 
Komisja została poinformowana o wdrożeniu szeregu środków mających na celu 
zminimalizowanie skutków jego funkcjonowania; w 2009 r. przedsięwzięto dodatkowe środki 
w celu ograniczenia skutków prac dostosowawczych prowadzonych na terenie przedmiotowego 
składowiska odpadów. 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, Komisja nie jest w stanie określić naruszenia 
dyrektywy w sprawie składowania odpadów.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Komisja otrzymała dodatkowe informacje dotyczące tej petycji. Po rozpatrzeniu dokumentacji, 
Komisja nie znajduje żadnych dowodów, aby podważyć wniosek wydany w swoim 
wcześniejszym oświadczeniu i, tym samym, nie ma podstaw, aby dalej zajmować się tą kwestią.
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