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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0148/2009, którą złożył J.S. (Wielka Brytania) w sprawie 
zanieczyszczenia chemicznego związanego z działalnością zakładów Adisseo 
i jego negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców francuskiego miasta

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że mieszkańcy Commentry (Francja) są narażeni na poważne 
zanieczyszczenie chemiczne związane z działalnością zakładów Adisseo. Według 
składającego petycję nocami mają miejsce regularne zrzuty toksycznych odpadów do rzeki 
Oeil, jednak władze lokalne nie przedsięwzięły żadnych środków. Składający petycję 
twierdzi, że powietrzem na tym terenie niejednokrotnie nie sposób oddychać, i zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o pilne przedsięwzięcie działań, które zapewnią należyte zbadania 
sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję twierdzi, że mieszkańcy Commentry (Francja) są narażeni na poważne 
zanieczyszczenie chemiczne związane z działalnością zakładów Adisseo (oddalonych o mniej 
więcej 3–4 km). Zakłady te są własnością chińskiej firmy. Wytwarza się tam m.in. witaminę 
A oraz metoninę.
Według składającego petycję zwłaszcza nocami dochodzi do zrzutów toksycznych odpadów 
do rzeki Oeil, co prowadzi do skażenia fauny i flory. Tamtejszym powietrzem często ciężko 
się oddycha, a wiele osób cierpi na choroby układu oddechowego. Ponadto obok zakładów 
Adisseo znajduje się kamieniołom i składowisko, na które trafiają toksyczne substancje i skąd 
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są one spuszczane do rzeki.
W następstwie zalecenia Rady z dnia 16 stycznia 2009 r. składający petycję kilkakrotnie 
kontaktował się z francuskim Ministerstwem Środowiska i innymi organami, jednak bez 
rezultatu. Według składającego petycję władze lokalne nie przedsięwzięły żadnych środków 
zapobiegawczych. 
Rzekomo dnia 19 stycznia 2009 r. w przedmiotowych zakładach doszło do awarii, która 
spowodowała jeszcze większe zanieczyszczenie.

Dyrektywa IPPC

W załączniku I do dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (dalej: dyrektywa IPPC, wersja ujednolicona dyrektywy 
96/61/WE)1znajduje się wykaz kategorii działalności przemysłowych wchodzących w zakres 
przedmiotowej dyrektywy. Obejmuje on instalacje chemiczne do produkcji podstawowych 
związków organicznych, jak również instalacje wykorzystujące procesy chemiczne lub 
biologiczne do produkcji podstawowych produktów farmaceutycznych – w obu przypadkach 
na skalę przemysłową. Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję 
przedmiotowa instalacja wchodzi w zakres dyrektywy IPPC.

Na mocy dyrektywy IPPC instalacje wchodzące w jej zakres muszą działać zgodnie 
z pozwoleniami, w tym z granicznymi wielkościami emisji opracowanymi na podstawie 
najlepszych dostępnych techniki (BAT), mającymi na celu zapobieganie powstawaniu emisji 
i oddziaływania na środowisko jako całość, a jeżeli nie jest to możliwe – ich ogólne 
ograniczenie. Zapobieganie emisjom do powietrza, wód i gleby lub ograniczanie ich powinno 
zatem zostać określone w pozwoleniach środowiskowych wydawanych zgodnie z dyrektywą 
IPPC.

Komisja przyjęła szereg dokumentów referencyjnych BAT (BREF) dotyczących działań 
wchodzących w zakres dyrektywy IPPC, które właściwe władze muszą uwzględnić przy 
określaniu granicznych wielkości emisji opartych na najlepszych dostępnych technikach, 
równoważnych parametrów lub środków technicznych dla tego rodzaju instalacji. Dokument 
referencyjny BAT odnoszący się do produkcji związków organicznych wytwarzanych 
w dużych ilościach został przyjęty w 2003 r.

Artykuł 9 ust. 3 dyrektywy IPPC zobowiązuje właściwe władze, aby w pozwoleniach 
określały graniczne wielkości emisji dla substancji zanieczyszczających, jakie mogą być 
emitowane z danej instalacji w znacznych ilościach, z uwzględnieniem ich właściwości 
i możliwości przenoszenia zanieczyszczeń z jednego środowiska do innego. W załączniku III 
do przedmiotowej dyrektywy określono indykatywny wykaz głównych substancji 
zanieczyszczających, które mają być uwzględniane przy ustalaniu granicznych wielkości 
emisji. Wykaz ten obejmuje substancje zanieczyszczające powietrze i wodę.

Artykuł 9 ust. 5 stanowi, że pozwolenie obejmuje odpowiednie wymogi dotyczące 
mechanizmów monitorowania. Natomiast art. 14 lit. b) zobowiązuje prowadzącego do 
regularnego informowania właściwych organów o wynikach monitorowania emisji. 

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
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Ramowa dyrektywa wodna

Ramowa dyrektywa wodna (2000/60/WE)1 ma na celu ochronę wszystkich wód 
powierzchniowych i wód podziemnych oraz ustanawia zasadnicze zobowiązanie 
zapobiegania pogorszeniu ich stanu i osiągnięcia dobrego stanu do 2015 r. Pod tym względem 
państwa członkowskie są zobowiązane do wdrożenia koniecznych środków w celu 
stopniowego redukowania zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestania lub 
stopniowego eliminowania emisji, zrzutów i strat niebezpiecznych substancji priorytetowych 
(art. 4 ust. 1 lit. a) pkt iv) oraz art. 16 ust. 1 i 8 ramowej dyrektywy wodnej).

Substancje niebezpieczne

Artykuły 4 i 6 dyrektywy 2006/11/WE w sprawie substancji niebezpiecznych2(wersja 
ujednolicona dyrektywy 76/464/EWG) zobowiązują państwa członkowskie do podejmowania 
odpowiednich działań mających na celu wyeliminowanie i ograniczenie zanieczyszczenia 
powodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do wód 
powierzchniowych. W związku z tym właściwe władze państw członkowskich powinny 
wymagać uprzedniego zatwierdzenia punktowych źródeł zrzutów do wód mogących zawierać 
substancje niebezpieczne (określone w wykazie w załączniku I do dyrektywy w sprawie
niebezpiecznych substancji oraz w załącznikach VIII i X do ramowej dyrektywy wodnej). 
Jednakże dyrektywa ta zostanie uchylona do dnia 22 grudnia 2013 r. na mocy art. 22 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE, a jej zobowiązania operacyjne zostaną zastąpione dyrektywami 
2000/60/WE i 2008/105/WE. Wykaz priorytetowych substancji niebezpiecznych określony 
w komunikacie Komisji do Rady z dnia 22 czerwca 1982 r. zgodnie z dyrektywą 
76/464/EWG został na mocy art. 22 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE zastąpiony wykazem 
priorytetowych substancji niebezpiecznych przyjętym zgodnie z art. 16 dyrektywy 
2000/60/WE.

Dyrektywa w sprawie środowiskowych norm jakości

Niedawno przyjęta dyrektywa 2008/105/WE3w sprawie środowiskowych norm jakości 
w dziedzinie polityki wodnej ustanawia środowiskowe normy jakości dla 33 priorytetowych 
substancji niebezpiecznych (zwanych „substancjami prioryte towymi”  i zgodnych 
z załącznikiem X do ramowej dyrektywy wodnej) oraz dla 8 innych substancji 
zanieczyszczających. Państwa członkowskie muszą wdrożyć tę dyrektywę do dnia 13 lipca 
2010 r. 

Zgodnie z przepisami wspomnianego wyżej prawodawstwa dotyczącego wody minimalnym 
wymogiem dla państw członkowskich jest wdrożenie środków kontroli. Tego rodzaju środki 
obejmują środki kontroli emisji oparte na najlepszych dostępnych technikach, środki kontroli 
wpływu rozproszonego oparte na najlepszych praktykach przyjaznych dla środowiska, 
zgodność z dopuszczalnymi wartościami emisji (określonymi w różnych aktach prawnych na 
szczeblu wspólnotowym, art. 10 ramowej dyrektywy wodnej) oraz środowiskowe normy 
jakości (ustanowione dla substancji priorytetowych na szczeblu wspólnotowym przez 

                                               
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
2Dz.U. L 64 z 4.3.2006, s. 52.
3Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 84.
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dyrektywę w sprawie środowiskowych norm jakości, a na szczeblu krajowym dla 
najważniejszych zanieczyszczeń wymienionych w załączniku VIII do ramowej dyrektywy 
wodnej).

Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów 

Artykuł 4 ust. 1 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 r. w sprawie odpadów1 (zwanej dalej ramową dyrektywą w sprawie odpadów) stanowi, 
że „państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że odpady są 
odzyskiwane lub unieszkodliwiane bez zagrażania zdrowiu ludzkiemu oraz bez stosowania 
procesów lub metod, które mogłyby szkodzić środowisku naturalnemu, w szczególności:

a) bez zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin i zwierząt;
b) bez powodowania uciążliwości przez hałas lub zapachy;
c) bez negatywnych skutków dla terenów wiejskich oraz miejsc o szczególnym znaczeniu”.

Ponadto art. 4 ust. 2 stanowi, że państwa członkowskie podejmują także niezbędne środki 
zakazujące porzucania, wysypywania lub niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów.

Dyrektywa w sprawie składowania odpadów

Oprócz tego dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów2(zwana dalej dyrektywą w sprawie składowania odpadów) zapewnia środki, 
procedury i zasady postępowania zmierzające do zapobiegania negatywnym dla środowiska 
skutkom składowania odpadów w trakcie całego cyklu istnienia składowiska, w szczególności 
zanieczyszczeniu wód powierzchniowych, wód gruntowych, gleby i powietrza oraz skutków 
dla środowiska globalnego, włącznie z efektem cieplarnianym, a także wszelkiego ryzyka dla 
zdrowia ludzkiego lub zmniejszenia w jak największym stopniu.

Prawodawstwo dotyczące jakości powietrza

Ramowa dyrektywa 96/62/WE3wraz z czterema dyrektywami pochodnymi: 1999/30/WE4, 
2000/69/WE5, 2002/3/WE6, 2004/107/WE7 i niedawno przyjętą dyrektywą 
2008/50/WE8reguluje 13 substancji zanieczyszczających9, w odniesieniu do których zalecanie 
jest przeprowadzanie ocen stężenia na całym terytorium. Są one porównywane z wartościami 
dopuszczalnymi i docelowymi również określonymi w przedmiotowych dyrektywach. 
Kwestia zapachu nie jest uregulowana na szczeblu wspólnotowym. 

                                               
1Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114 z 27.4.2006, s. 9.
2Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 182 z 16.7.1999, s. 1, zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 2003 r. (Dziennik Urzędowy L 284 1 z 31.10.2003) oraz 
rozporządzeniem (WE) nr 1137/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. (Dziennik 
Urzędowy L 311 1 z 21.11.2008).
3Dz.U. L 296 z 21.11.1996.
4Dz.U. L 163 z 29.6.1999.
5Dz.U. L 313 z 13.12.2000.
6Dz.U. L 67 z 9.3.2002.
7 Dz.U. L 23 z 26.1.2005.
8Dz.U. L 152 z 11.6.2008.
9http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm.
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Dyrektywy te określają minimalną liczbę stacji pomiarowych oraz kryteria ich lokalizacji. Ma 
to na celu dopilnowanie, aby na terytorium całej UE możliwe było przeprowadzenie 
porównywalnej oceny. Należy określić lokalizację punktów pomiarowych, aby uzyskać 
miarodajne informacje dotyczące narażenia społeczeństwa na stężenia oraz miejsc 
występowania najwyższych stężeń, na które społeczeństwo może być narażone przez okres 
istotny w odniesieniu do okresu uśredniania wartości dopuszczalnych. Liczba punktów 
pomiarowych jest określana na podstawie wielkości populacji danej aglomeracji lub strefy 
oraz poziomu stężeń. Obowiązkiem państw członkowskich jest opracowanie metodologii 
umożliwiającej odpowiednie monitorowanie jakości powietrza w pobliżu dużych źródeł 
punktowych z uwzględnieniem zgęszczenia źródeł emisji, prawdopodobnej struktury 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza i potencjalnego narażenia ludności. 

W przypadku, gdy zmierzone podwyższone poziomy stężeń wskazują na potencjalne 
przekroczenie określonej wartości dopuszczalnej lub docelowej w danej strefie jakości 
powietrza, konieczna jest bardziej dogłębna ocena tego obszaru oraz stopnia narażenia 
ludności. Musi jej towarzyszyć identyfikacja istotnych źródeł wpływających na przekroczenie 
tych wartości. Należy także opracować plany jakości powietrza określające konkretne środki 
mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia.

Na podstawie przedstawionego powyżej prawodawstwa Komisja ma następujące uwagi 
dotyczące petycji.

Zgodnie z dyrektywą IPPC istniejące (tj. działające przed dniem 30 października 1999 r.) 
instalacje musiały do dnia 30 października 2007 r. działać zgodnie ze zintegrowanym 
pozwoleniem. Nowe instalacje muszą być zgodne z przepisami tej dyrektywy od początku 
funkcjonowania. 

Przy wdrażaniu przedmiotowej dyrektywy to w gestii właściwych władz leży podjęcie decyzji 
dotyczącej tego, dla których substancji zanieczyszczających zostaną określone graniczne 
wielkości emisji oraz jakie będą pozostałe warunki pozwolenia (np. wymogi dotyczące 
mechanizmów monitorowania).

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję Komisja nie jest w stanie 
ocenić, czy przedmiotowa instalacja działa na podstawie pozwolenia wydanego zgodnie 
z dyrektywą IPPC i czy warunki określone w pozwoleniu są przestrzegane.

Ostatnio Komisja prowadziła kontrolę szeregu pozwoleń wydanych dla istniejących instalacji 
we wszystkich państwach członkowskich. Francja jednak do tej pory nie przekazała 
wymaganych danych.

Komisja jest świadoma zanieczyszczenia wód powierzchniowych substancjami chemicznymi 
w regionie Bretania na obszarze dorzecza Loary, do którego należy rzeka Oeil. Zgodnie 
z przepisami art. 5 i załącznikiem II do ramowej dyrektywy wodnej francuskie władze jako 
znaczące oddziaływania określiły podwyższone stężenia materii organicznej, substancji 
odżywczych oraz pestycydów w wodach powierzchniowych.Ocena wpływu wspomnianych 
oddziaływań pokazała, że rzeka Oeil może nie spełniać celów środowiskowych dotyczących 
jakości określonych w ramowej dyrektywie wodnej (art. 4 ust. 1 lit. a) pkt iv)). W związku 
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z tym obowiązkiem władz francuskich będzie opracowanie niezbędnych środków w ramach 
planu gospodarowania wodami w dorzeczu, aby spełnić wymogi środowiskowych norm 
jakości oraz dopuszczalnych wartości emisji.

Plany gospodarowania wodami w dorzeczu i programy działań muszą zostać ukończone do 
dnia 
22 grudnia 2009 r., muszą zawierać zarówno operacyjne założenia jakościowe, jak i środki 
umożliwiające osiągnięcie dobrego stanu, i należy je przedłożyć Komisji do dnia 22 marca 
2010 r. Po upływie tego terminu Komisja oceni zgodność tych sprawozdań i podejmie 
wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić pełne wdrożenie przedmiotowej dyrektywy, jak 
również będzie kontynuować ocenę ich zgodności z dyrektywą w sprawie niebezpiecznych 
substancji do dnia jej uchylenia, tj. 22 grudnia 2013 r. 

Jeżeli chodzi o usuwanie niebezpiecznych odpadów wytwarzanych w przedmiotowym 
zakładzie, Komisja nie ma informacji pozwalających ocenić, czy niebezpieczne odpady są
usuwane zgodnie z wyżej wspomnianą ramową dyrektywą w sprawie odpadów i z dyrektywą
w sprawie składowania odpadów. 

Jeżeli chodzi o wdrażanie prawodawstwa odnoszącego się do jakości powietrza, miejscowość 
Commentry jest położona w strefie jakości powietrza FR07N00002 Auvergne. Brak jest 
danych dotyczących stacji pomiarowej znajdującej się w sąsiedztwie zakładu lub w samym 
Commentry. Jednakże w strefie tej działa minimalna liczba stacji pomiarowych dla substancji 
zanieczyszczających podlegających uregulowaniom, zgodna z prawodawstwem, a najbliżej 
położona stacja znajduje się w mieście Montlucon. Nie dostarczono żadnych informacji 
dotyczących dodatkowych ocen, takich jak modelowanie jakości otaczającego powietrza. 
W ostatnich sprawozdaniach z oceny jakości powietrza dostępnych Komisji Francja nie 
wskazuje w przedmiotowej strefie na jakiekolwiek przekroczenie wartości dopuszczalnej ani 
docelowej dla substancji zanieczyszczających podlegających uregulowaniom. 

Podsumowanie

Komisja zwróci się do francuskich władz o udzielenie informacji, aby ocenić sposób 
wdrażania przepisów dyrektywy IPPC, jak również dyrektyw regulujących bezpieczne 
usuwanie odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do przedmiotowej instalacji. Komisja 
zwróci się również z zapytaniem o adekwatność oceny jakości powietrza w przedmiotowej 
strefie w odniesieniu do narażenia ludności zamieszkującej w sąsiedztwie rzeczonej instalacji.

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

Po wydaniu poprzedniego komunikatu w sprawie tej petycji Komisja zwróciła się do władz 
Francji o udzielenie informacji. Odpowiedź od stałego przedstawicielstwa Francji otrzymano 
20 stycznia 2010 r. i zawierała ona informacje przekazane przez Ministerstwo Środowiska.

Otrzymano również dodatkowe informacje (z datą 3 grudnia 2009 r.) od składającego petycję, 
który zawiadomił, że sytuacja nie uległa zmianie, tj. że ścieki nadal zagrażają nie tylko 
zdrowiu ludzi, lecz również roślinom (owocom, warzywom) i owadom żyjącym w pobliżu 
zakładów. Według składającego petycję gdy temperatura spada poniżej zera, powietrze staje 
się bardziej mgliste i skondensowane.
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W odniesieniu do kwestii, które nadal wymagają wyjaśnienia, Komisja przekazuje 
następujące informacje.

Dyrektywa IPPC

Władze Francji potwierdziły, że zakłady chemiczne Adisseo podlegają przepisom dyrektywy 
IPPC (załącznik I, 4.1)1 i dyrektywy Seveso II2. 

Zgodnie z dyrektywą IPPC jest to istniejąca instalacja, która powinna osiągnąć pełną 
zgodność z wymogami zawartymi w dyrektywie do 30 października 2007 r. W dniu 20 lipca 
2004 r. udzielono jej pozwolenia, które niedawno zmieniono (26 stycznia 2009 r.). 

Władze Francji uznały, że obowiązujące aktualnie pozwolenie nie zostało jeszcze ponownie 
rozważone i w stosownych wypadkach zaktualizowane w celu zapewnienia zgodności 
z wymogami dyrektywy IPPC, aby działalność odbywała się zgodnie z warunkami 
pozwolenia opartymi na najlepszych dostępnych technikach. Według francuskich władz 
wstępna ocena informacji dostarczona przez operatora pokazuje, że wewnętrzna 
oczyszczalnia ścieków wymagałaby ulepszenia w zakresie biodegradacji ścieków.

Zakłady Adisseo to część ogromnej grupy zakładów, których pozwolenia nie zostały jeszcze 
ponownie rozważone i w stosownych przypadkach zaktualizowane w celu zapewnienia 
zgodności z dyrektywą IPPC. 

W związku z brakiem postępów w procesie wydawania pozwoleń oraz w celu zapewnienia 
zgodności z dyrektywą IPPC, Komisja wszczęła przeciwko Francji i innym państwom 
członkowskim procedurę w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
wysyłając pierwsze pisemne ostrzeżenie pod koniec 2009 r.

Skutki awarii

Władze Francji potwierdziły, że awaria w procesie produkcji wystąpiła w dniu 23 grudnia 
2008 r. (nie 19 stycznia 2009 r., jak podano w petycji). Wypadek ten spowodował emisję sody 
do wewnętrznej oczyszczalni ścieków, która doprowadziła do poważnego zakłócenia 
funkcjonowania i przekroczenia niektórych dopuszczalnych wartości (zwłaszcza związanych 
z chemicznym zapotrzebowaniem tlenu, ChZT). 

Działania podjęte przez operatora doprowadziły do przywrócenia normalnych warunków 
działania (jakość emisji do wody) do końca stycznia 2009 r.

Inspektorat został powiadomiony przez operatora o awarii w dniu 2 stycznia 2009 r. 
i natychmiast zażądał podjęcia koniecznych działań w celu naprawy sytuacji. Następnie 
przeprowadzono dwie kontrole (w dniach 18 lutego i 23 kwietnia), a konieczna analiza 
została ukończona i przekazana inspektoratowi w dniu 29 lipca 2009 r.

Od czasu wystąpienia przedmiotowej awarii wyniki monitorowania pokazują spadek stężenia 

                                               
1Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
2Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 97–105.
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azotu i ChZT.

Na podstawie dostarczonych informacji Komisja nie mogła stwierdzić naruszenia przepisów 
dyrektywy IPPC w odniesieniu do działań podjętych przez władze Francji po zgłoszeniu 
awarii przez operatora. 

Prawodawstwo dotyczące wody

Zgodnie z informacjami przesłanymi przez władze Francji Adisseo ma zezwolenie na 
odprowadzanie ścieków do rzeki Banne, dopływu rzeki Oeil. Zgodnie z ramową dyrektywą 
wodną (RDW) 2000/60/WE1 częścią wody przyjmującą ścieki jest rzeka Oeil i jej dopływy od 
Commentry do konfluencji z Aumance i Cosne. 
Zgodnie z celami środowiskowymi ramowej dyrektywy wodnej wszystkie państwa 
członkowskie, w tym Francja, osiągają dobry stan wszystkich części wód powierzchniowych 
i gruntowych z reguły do 2015 r. W skierowanej do Komisji odpowiedzi władze Francji 
oświadczyły, że kiepski stan przedmiotowej części wody wynika z obecności wysokich ilości 
substancji w zawiesinie i podwyższonych stężeń ChZT, biochemicznego zapotrzebowania 
tlenu (BZT5), azotu, siarczanów i cynku. Ponadto władze Francji uznają, że istnieje wyraźny 
związek między pogorszeniem stanu części wody a odpadami przemysłowymi z Adisseo. 

W ramach zobowiązań wynikających z RDW państwa członkowskie powinny wdrażać środki 
przeciwko zanieczyszczeniu chemicznemu. W związku z tym władze Francji przewidują 
połączony system monitorowania (monitorowanie zrzutów i monitorowanie wód 
powierzchniowych) w celu zapewnienia właściwej kontroli. 

Władze Francji poinformowały, że po zmianie warunków oczyszczania ścieków nastąpiłaby 
znaczna poprawa jakości wody. Zgodnie z udzielonym pozwoleniem Adisseo ma obowiązek 
regularnie monitorować punkty zrzutu ścieków w swojej oczyszczalni ścieków. Ponadto 
obowiązkowy jest codzienny pomiar parametrów, które przyczyniają się do niskiej jakości 
wody. Co więcej, zewnętrzna agencja zatwierdzona przez Ministerstwo Środowiska 
przeprowadza co trzy miesiące tę samą analizę celem zweryfikowania rzetelności pomiarów 
przeprowadzonych przez operatora. Dodatkowo Adisseo ma obowiązek monitorować 
oddziaływanie ścieków w czterech stacjach umieszczonych poniżej punktu zrzutu do rzeki 
Banne. 

Władze Francji poinformowały, że uwalnianie substancji priorytetowych jest obecnie 
poddawane procesowi kontroli i zostanie określone ilościowo w bliskiej przyszłości, stając się 
elementem pozwolenia udzielonego Adisseo. Ponadto w pozwoleniu zostaną zawarte 
działania mające na celu eliminowanie lub stopniowe ograniczanie zrzutu substancji 
priorytetowych. Zważywszy na fakt, że przedmiotowej części wód grozi nieosiągnięcie 
dobrego stanu do 2015 r., opracowano operacyjny program monitorowania w celu oceny 
skuteczności wdrożonego programu środków. Jednak zgodnie z deklaracją francuskich władz 
docelową datą wyznaczoną dla osiągnięcia przez przedmiotowe wody dobrego potencjału jest 
rok 2021. Oznacza to, że zastosowano wyłączenie zgodnie z art. 4 ust. 4 RDW. Z planu 
zarządzania zlewnią Loary wynika, że przyczyną zastosowania wyłączenia są „warunki 
naturalne i niewykonalność techniczna”. Sformułowanie to nie pozwala Komisji na jasne 
                                               
1Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.



CM\866766PL.doc 9/15 PE428.091v03-00

PL

stwierdzenie, czego faktycznie dotyczy przedmiotowe wyłączenie. 

Co się tyczy wód gruntowych, zakłady Adisseo nie dokonują żadnych bezpośrednich zrzutów. 
Przedmiotowe wody gruntowe nie są wykorzystywane do uzyskiwania wody pitnej i nie 
stanowią wrażliwych zasobów naturalnych. 

Prawodawstwo dotyczące odpadów

Ramowa dyrektywa w sprawie odpadów 2006/12/WE1wymaga od państw członkowskich 
podjęcia koniecznych środków w celu zapewnienia, że zarządzanie odpadami odbywa się bez 
zagrażania zdrowiu ludzkiemu oraz bez szkodzenia środowisku naturalnemu, a w 
szczególności: a) bez zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin i zwierząt; b) bez 
powodowania uciążliwości przez hałas lub zapachy; oraz c) bez negatywnych skutków dla 
obszarów wiejskich oraz terenów o szczególnym znaczeniu.

Władze Francji informują, że w zakładach wytwarza się 60 000 ton odpadów, z czego dwie 
trzecie to szlam ściekowy wykorzystywany jako nawóz. Według władz Francji większość 
pozostałej części jest przetwarzana i oczyszczana przez zewnętrzne wyspecjalizowane 
przedsiębiorstwa zarządzania odpadami stosujące najlepsze dostępne technologie tam, gdzie 
ma zastosowanie dyrektywa IPPC. Ponadto zewnętrzne zakłady, w których przetwarza się i 
usuwa odpady wytwarzane przez zakłady Adisseo, działają zgodnie z, odpowiednio, 
dyrektywą w sprawie spalania odpadów 2000/76/WE2i dyrektywą w sprawie składowania 
odpadów 1999/31/WE3

Odpady płynne wytwarzane podczas produkcji witamin są spalane w siedzibach Adisseo. 
Spalarnia działa zgodnie z dyrektywą w sprawie spalania odpadów. 

Odpady niebezpieczne wytwarzane w zakładach Adisseo podlegają wymogom 
identyfikowalności zgodnie z art. R.541-42 francuskiego „Code de l’environnement”. W tym 
celu należy wypełniać odpowiednie kwity („bordereaux”). Ostatnia kontrola została 
przeprowadzona przez francuskie władze w maju 2009 r. i skupiła się głównie na szlamie 
ściekowym. Analiza nie wykazała żadnego naruszenia wymogów dotyczących jakości szlamu 
ściekowego. 

Władze Francji doszły do wniosku, że zarządzanie odpadami generalnie odbywa się 
w zgodzie z obowiązującym prawodawstwem. 

Prawodawstwo dotyczące jakości powietrza

Ocena jakości powietrza leży wyłącznie w zakresie obowiązków państw członkowskich. 
Należy ją przeprowadzać zgodnie z przepisami ustanowionymi w dyrektywie w sprawie 
jakości powietrza 2008/50/WE4i powinna ona mieć na celu ocenę zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami na całym terytorium. 

                                               
1Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9. 
2Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1.
3Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1–19.
4Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1.
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Co się tyczy oceny wokół źródeł punktowych, dyrektywa 2008/50/WE nie ustanawia żadnego 
konkretnego wymogu dotyczącego minimalnej liczby punktów pomiarowych, które powinny 
działać wokół źródła punktowego. W załączniku V stwierdza się, że: „W przypadku oceny 
zanieczyszczenia w pobliżu źródeł punktowych należy obliczyć liczbę punktów pomiarowych 
dla pomiarów stałych, biorąc pod uwagę zgęszczenie źródeł emisji, prawdopodobną strukturę 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza i potencjalne narażenie ludności”.

Władze Francji oświadczają, że jakość powietrza w pobliżu zakładów Adisseo została 
oceniona przez połączenie różnych sposobów oceny (stałego monitorowania, kampanii 
z udziałem mobilnych laboratoriów i modelowania). W wyniku tej oceny oświadczono, że 
w pobliżu zakładów przestrzega się wszystkich dopuszczalnych wartości i że stwierdzone 
poziomy nie wskazują na ryzyko przekroczenia dopuszczalnych wartości.

W strefie jakości powietrza FR07N00002 zgodność ze wszystkimi dopuszczalnymi 
wartościami potwierdzono w 2008 r. i na podstawie dostępnych informacji nie można 
stwierdzić naruszenia przepisów dotyczących oceny jakości powietrza i sprawozdawczości.

Wnioski

Co się tyczy dyrektywy IPPC, Komisja nie zamierza podejmować dalszych działań, 
zważywszy, że zakłady Adisseo są elementem horyzontalnej procedury w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, o której wspomniano wyżej. 

Co się tyczy prawodawstwa dotyczącego wody, na podstawie oceny informacji dostarczonych 
przez władze Francji Komisja nie mogła stwierdzić, czy stanowią one naruszenie wymogów
zawartych w RDW. Aby móc dokonać właściwej oceny, Komisja zamierza zwrócić się do 
Francji o dostarczenie dalszych informacji, zwłaszcza dotyczących zastosowanego 
wyłączenia.

Co się tyczy prawodawstwa dotyczącego odpadów, informacje dostarczone przez władze 
Francji nie są rozstrzygające. W związku z tym Komisja zamierza zwrócić się o dalsze 
informacje dotyczące: 
i) charakterystyki i zarządzania składowiskiem odpadów (w tym wyników monitorowania 
jakości gleb w pobliżu składowiska) oraz obszarów składowania należących do 
przedsiębiorstwa, ii) zarządzania szlamem ściekowym (informacje, które powinny zostać 
ujęte w rozdziale 5.2.6 „Bilan de fonctionnement”), w tym informacje na temat jego 
tymczasowego składowania oraz miejsca zrzutu tych szlamów ściekowych, które nie są 
wykorzystywane do celów rolnych, iii) charakterystyki strumienia odpadów „fines de 
smartamine” oraz zarządzania nim (w tym informacje dotyczące wstępnego oczyszczania). 

Co się tyczy prawodawstwa UE w dziedzinie jakości powietrza, Komisja nie zamierza 
kontynuować rozpatrywania sprawy, ponieważ nie stwierdzono naruszenia obowiązujących 
przepisów.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Uwagi Komisji
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Po wydaniu przez Komisję dwóch poprzednich komunikatów oraz po trzykrotnym 
przekazaniu informacji przez składającego petycję (w dniach 25 lipca 2010 r., 23 stycznia 
2011 r. oraz 13 lutego 2011 r.) Komisja wydaje niniejszy trzeci komunikat odnoszący się do 
przedmiotowej petycji. Komisja zwróciła się do władz francuskich o przekazanie 
dodatkowych informacji, które zostały przesłane w piśmie stałego przedstawicielstwa Francji 
z dnia 2 grudnia 2010 r. Pismo to zawierało szczegółowe informacje przekazane przez 
francuskie Ministerstwo Środowiska, które Komisja poddała analizie.

W odniesieniu do kwestii, które nadal wymagają wyjaśnienia po wydaniu poprzedniego 
komunikatu, Komisja przekazuje następujące informacje.

Dyrektywa IPPC

W 2009 r. Komisja wszczęła przeciwko Francji postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z niespełnieniem kryteriów określonych 
w dyrektywie IPPC1. Postępowanie to dotyczyło również instalacji Adisseo w Commentry, 
które powinny były osiągnąć pełną zgodność z wymogami zawartymi w dyrektywie IPPC do 
dnia 30 października 2007 r. Pozwolenie dla tych zakładów zostało udzielone w dniu 20 lipca 
2004 r., a następnie zmienione w dniu 26 stycznia 2009 r. Władze Francji uznały, że 
obowiązujące pozwolenie nie zostało ponownie rozważone i zaktualizowane w celu 
zapewnienia zgodności z wymogami dyrektywy IPPC. Instalacje Adisseo w Commentry 
stanowiły część ogromnej grupy zakładów, których pozwolenia nie zostały jeszcze ponownie 
rozważone i w stosownych przypadkach zaktualizowane w celu zapewnienia zgodności 
z dyrektywą IPPC. Władze Francji uznały, że kilka instalacji obsługiwanych przez Adisseo, w 
tym instalacja w miejscowości Commentry, nie spełnia kryteriów określonych w dyrektywie 
IPPC. W swoim najnowszym komunikacie władze Francji poinformowały jednak Komisję, że 
jedynie dwie instalacje Adisseo wciąż znajdują się na liście instalacji IPPC, w przypadku 
których pozwolenie nie zostało ponownie rozważone, i są one zlokalizowane w innych 
częściach Francji (Saint-Clair-du-Rhône, Salaise-sur-Sanne). Na podstawie tych informacji 
Komisja uznaje, że działalność przedmiotowej instalacji w Commentry odbywa się zgodnie 
z warunkami pozwolenia IPPC z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik.

Prawodawstwo UE dotyczące wody

Komisja zwróciła się do władz francuskich o przekazanie dodatkowych informacji 
dotyczących stanu rzeki Oeil oraz zrzutów nieczystości do tej rzeki dokonywanych przez 
zakład Adisseo w Commentry. Komisja otrzymała odpowiednie informacje. Dotyczą one 
następujących kwestii:

a) Stan wód powierzchniowych

Wydaje się, że wyniki programu monitorowania, przeprowadzonego w latach 2007–2009 w 
odniesieniu do wód powierzchniowych znajdujących się poniżej miejsca lokalizacji zakładu 
Adisseo, pozwalają na stwierdzenie, że wody te są, ogólnie rzecz biorąc, w złym stanie, ze 

                                               
1Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8. 
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względu na zły stan ekologiczny oraz chemiczny. Wartości stężenia rozpuszczonej materii 
organicznej (DOC) świadczą o złym stanie ekologicznym, wartości stężenia składników 
odżywczych (takich jak ortofosforan, fosfor ogólny, jony amonowe oraz azotyny) – o 
umiarkowanym stanie ekologicznym, a zanieczyszczenia mikroorganiczne (takie jak 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-c)piren 
oraz diuron) – o złym stanem chemicznym.

b) Odprowadzanie ścieków przez Adisseo

Odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych zostało w całości uregulowane w treści 
pozwolenia, udzielonego na rzecz zakładu Adisseo, co oznacza, że określone zostały 
dopuszczalne wartości emisji, obejmujące 29 parametrów fizykochemicznych i chemicznych, 
w tym zawartość materii organicznej i składników odżywczych. Adisseo regularnie 
monitoruje zrzuty ścieków oraz wód burzowych do wód powierzchniowych. Ponadto władze 
francuskie kontrolują zrzuty oraz prowadzą program monitorowania wód powierzchniowych, 
do których odprowadzane są ścieki. Wyniki programu monitorowania zrzutów wykazały 
przekroczenie dopuszczalnych wartości emisji określonych w treści pozwolenia w odniesieniu 
do następujących parametrów: rozpuszczona materia organiczna, biochemiczne 
zapotrzebowanie tlenu, azot ogólny, adsorbowalne halogeny organiczne oraz siarczany.

c) Wdrożenie ramowej dyrektywy wodnej1

Zasadniczo celem ramowej dyrektywy wodnej (RDW) jest osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych do 2015 r. Istnieje możliwość przyznania odstępstw od wymogu 
osiągnięcia powyższego celu w przypadku, gdy spełnione są warunki określone w art. 4 
RDW. W treści planu gospodarowania wodami w dorzeczu w regionie Bretania na obszarze 
dorzecza Loary, do którego należy rzeka Oeil, władze francuskie wystąpiły z wnioskiem o 
przyznanie odstępstwa od wymogu osiągnięcia celu w zakresie środowiskowych norm jakości 
do 2021 r. (w odniesieniu do stanu ekologicznego) oraz do 2027 r. (w odniesieniu do stanu 
chemicznego) dla części wód znajdujących się poniżej miejsca lokalizacji zakładu Adisseo. 
Władze francuskie twierdzą, że powody, dla których powyższe cele nie mogą zostać w sposób 
racjonalny osiągnięte do 2015 r., odnoszą się do braku odpowiednich możliwości 
technicznych oraz nieproporcjonalnie wysokich kosztów związanych z osiągnięciem poprawy 
w przewidzianym harmonogramie, także do warunków naturalnych, które nie pozwalają na 
osiągnięcie poprawy stanu części wód w ustalonym czasie. 

Zważywszy na wymienione powyżej elementy, wydaje się, że zakład Adisseo może 
przyczyniać się do przekroczenia wartości stężenia materii organicznej i składników 
odżywczych w wodzie, co uniemożliwia osiągnięcie przez ten akwen dobrego stanu 
ekologicznego. Z informacji przekazanych przez władze francuskie wynika, że program 
działań w ramach RDW w regionie Bretania na obszarze dorzecza Loary obejmuje w okresie 
2010–2015 ulepszenie oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, działającej na 
terenie dorzecza. Jeżeli chodzi o przypadkowe zanieczyszczenia, to po wystąpieniu 
zanieczyszczenia w grudniu 2008 r. zastosowano i wdrożono działania naprawcze. Ponadto 
zainstalowano urządzenie służące do stałego monitorowania danych początkowych i 

                                               
1Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
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wyjściowych w oczyszczalniach ścieków. 

Prawodawstwo UE dotyczące odpadów

Na mocy dyrektywy ramowej w sprawie odpadów1wymaga się od państw członkowskich 
przedsięwzięcia koniecznych środków w celu zapewnienia tego, by zarządzanie odpadami 
odbywało się bez zagrażania zdrowiu ludzkiemu oraz bez szkodzenia środowisku, a w 
szczególności: a) bez zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin i zwierząt; b) bez 
powodowania uciążliwości przez hałas lub zapachy; oraz c) bez negatywnych skutków dla 
obszarów wiejskich oraz terenów o szczególnym znaczeniu.

Komisja zwróciła się do władz francuskich o przekazanie dodatkowych informacji 
dotyczących i) charakterystyki miejsc składowania/ składowiska odpadów Adisseo w 
Commentry (w tym wyników monitorowania jakości gleb w pobliżu miejsca składowania/ 
składowiska) i obszarów składowania należących do przedsiębiorstwa, a także procedur 
zarządzania tymi obiektami, ii) zarządzania szlamem ściekowym (informacje, które powinny 
zostać ujęte w rozdziale 5.2.6 „Bilan de fonctionnement”), w tym informacji na temat jego 
tymczasowego składowania oraz miejsca zrzutu tych szlamów ściekowych, które nie są 
wykorzystywane do celów rolnych, iii) charakterystyki strumienia odpadów „fines de 
smartamine” oraz zarządzania nim (w tym informacje dotyczące wstępnego oczyszczania).

W swojej odpowiedzi władze francuskie poinformowały Komisję, że środki krajowe są 
zgodne z prawodawstwem UE dotyczącym odpadów, podkreślając jednocześnie, że środki 
krajowe zastosowane w odniesieniu do Adisseo zapewniają pełną zgodność z tym 
prawodawstwem. Dodatkowe informacje otrzymane od władz francuskich dotyczą 
następujących kwestii: 

a) Charakterystyka miejsca składowania/ składowiska odpadów oraz zarządzanie nim, w tym 
wyniki monitorowania jakości gleb w pobliżu obiektu oraz obszarów składowania należących 
do przedsiębiorstwa:

Obecnie Adisseo nie korzysta z miejsca składowania/ składowiska odpadów w Commentry. 
Znajduje się tam jednak miejsce składowania siarczanu sodu, które od kilku lat nie było 
wykorzystywane i które nigdy nie było objęte przepisami ramowej dyrektywy wodnej. Jest 
ono monitorowane przez sieć piezometrów, działających od 1999 r. Ponadto jakość wód 
gruntowych jest badana dwa razy w roku. Pomiary te wskazują na wysoki poziom stężenia 
siarczanów, sięgający od 2800 do 22 000 mg/l, a także manganu, sięgający do 4000 mg/l 
(dane liczbowe z 2009 r.), ze znacznymi wahaniami sezonowymi. Od 2000 r. stężenia te 
odznaczały się jednak dużą stabilnością i ograniczały się do określonego obszaru: 
rzeczywiście, inne piezometry umieszczone w pobliżu oczyszczalni ścieków oraz rzeki Oeil 
nigdy nie wykazały wysokiego stężenia siarczanów.

Adisseo dysponuje innym tymczasowym miejscem składowania odpadów, znajdującym się w 
Neris-les-Bains, z dala od fabryki; to tam składowany jest szlam ściekowy przed 

                                               
1Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów, 
Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3 (zastępująca poprzednią dyrektywę Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9, ze skutkiem od 
dnia 12 grudnia 2010 r.).
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wykorzystaniem go do oprysków. Istnienie tego magazynu tranzytowego jest dozwolone i 
uregulowane artykułem 1.2.4 oraz 10.6 zarządzenia prefekta z dnia 20 lipca 2004 r. Wokół 
tego miejsca składowania funkcjonuje sieć czterech piezometrów: analizy nie wykazały, aby 
miało ono szczególny wpływ na środowisko.

Dotychczasowe programy działań odnoszące się do tych dwóch składowisk (poprzedniego 
miejsca składowania siarczanów oraz magazynu tranzytowego szlamu) nie wykazały, że 
istnieje potrzeba przedsięwzięcia jakichkolwiek dodatkowych środków.

b) Zarządzanie szlamem ściekowym (informacje, które powinny zostać ujęte w rozdziale 
5.2.6 „Bilan de fonctionnement”), w tym informacje na temat jego tymczasowego 
składowania oraz miejsca zrzutu tych szlamów ściekowych, które nie są wykorzystywane do 
celów rolnych:

Szlam ściekowy jest wykorzystywany wyłącznie do oprysków zgodnie z planem oprysków 
określonym w zarządzeniu prefekta z dnia 20 lipca 2004 r. Szlam ten nigdy nie był 
przechowywany na terenie składowiska odpadów. Jest on natomiast tymczasowo składowany 
w Neris-les-Bains, jak wspomniano w pkt a) powyżej. 

Z uwagi na to, że rozpoczęto proces wykorzystywania szlamu do celów rolnych, jego jakość 
była zgodna z obecnie obowiązującym ustawodawstwem (zarządzenie ministra z dnia 2 
lutego 1998 r.). W dniu 23 kwietnia 2009 r. przeprowadzono kontrolę zarządzania obiektem. 
Nie wykazała ona żadnego naruszenia przepisów. Szlam jest ponownie wykorzystywany w 
kolejności, w której został uzyskany. Stosuje się go do oprysków zgodnie z 
zapotrzebowaniem rolników. Każdego roku dokonywana jest analiza sytuacji dotyczącej 
wykorzystania szlamu na cele rolnicze. W analizie biorą udział rolnicy, przedstawiciele 
organów administracyjnych, burmistrzowie miast i sołtysi wsi objętych planem oprysków, a 
także przedstawiciele przedsiębiorstw zajmujących się przeprowadzaniem analiz szlamu i 
określaniem jakości gleby.

c) Charakterystyka strumienia odpadów „fines de smartamine” oraz zarządzania nim (w tym 
informacje dotyczące wstępnego oczyszczania):

Na terenie zakładu Adisseo w Commentry nie wytwarza się strumienia odpadów „fines de 
smartamine” (chociaż pozwolenie obejmuje również możliwość produkcji tego rodzaju 
odpadów). W związku z tym nie istnieje konieczność przestrzegania przepisów odnoszących 
się do tych odpadów. 

Wnioski

Co się tyczy dyrektywy IPPC, Komisja nie zamierza podejmować dalszych działań, 
zważywszy na to, że informacje przekazane przez władze francuskie w związku z 
przypadkiem uchybienia wykazały, że instalacja Adisseo funkcjonuje obecnie zgodnie z 
pozwoleniem IPPC. Za wdrożenie warunków pozwolenia odpowiadają właściwe organy 
państwa członkowskiego.

Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie może stwierdzić naruszenia ramowej 
dyrektywy wodnej (RDW). Władze francuskie podjęły wymagane działania mające na celu 
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spełnienie wymogów określonych w tej dyrektywie, w szczególności dotyczące ustanowienia 
środków kontroli emisji oraz założeń jakościowych (podejście łączone w celu kontroli 
zanieczyszczeń), ustanowienia programu monitorowania oraz przyjęcia programu działań na 
rzecz ograniczenia zanieczyszczeń. Władze francuskie skorzystały z możliwości przedłużenia 
terminu osiągnięcia celów środowiskowych określonych w dyrektywie (artykuł 4 ust. 4 
RDW). Komisja dokonuje obecnie oceny francuskich planów gospodarowania wodami w 
dorzeczu i opublikuje swoje wnioski w 2012 r. Czyniąc to, Komisja zwróci szczególną uwagę 
na stosowanie odstępstw, w szczególności w odniesieniu do przedstawionych uzasadnień, tak 
aby zapewnić ich zgodność ze zobowiązaniami określonymi w RDW. 

Na podstawie przekazanych przez władze francuskie informacji odnoszących się do kwestii 
zgodności z prawodawstwem UE dotyczącym odpadów, w szczególności ze względu na to, że 
obecnie na terenie zakładu Adisseo w Commentry nie istnieje składowisko odpadów, a 
warunki dotyczące zarządzania szlamem ściekowym są zadowalające, Komisja nie stwierdza 
w chwili obecnej naruszenia przedmiotowego prawodawstwa.


