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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0357/2012, którą złożył Yann Flory (Francja) w imieniu Nappe 
phréatique en danger – Destocamine, w sprawie zagrożeń dla zasobów 
wód gruntowych w Wittelsheim (Górny Ren)

1. Streszczenie petycji

W 1997 r. STOCAMINE, dawna kopalnia potasu w Alzacji, otrzymała na mocy dekretu 
prefekturalnego zezwolenie na przyjmowanie odpadów toksycznych. Do 2002 r. składowano 
tam około 44 000 ton. Doszło wówczas do pożaru i działalność została wstrzymana. Od 
tamtej pory toczy się batalia dotycząca tego, co zrobić z odpadami. Składający petycję i jego 
grupa interesu chcieliby, aby odpady zostały usunięte i składowane w innym miejscu. Uważa 
on, że odpady stanowią zagrożenie dla wód gruntowych w dorzeczu Renu, unikalnych 
zasobów wody pitnej w Europie. Składający petycję wzywa członków komisji, by przybyli na 
miejsce i sami ocenili to zagrożenie. Utrzymuje on, że władze francuskie dopuszczają się 
zaniedbań i nie wykonują należycie swoich obowiązków.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lipca 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 24 października 2012 r.

Podziemne składowanie (lub podziemne przechowywanie) reguluje dyrektywa w sprawie 
składowania odpadów1. Dyrektywa ta nie zawiera rygorystycznych przepisów dotyczących 
lokalizacji i zarządzania na składowisku, ale podaje listę wymagań, które właściwy organ 
odnośnego państwa członkowskiego musi brać pod uwagę. Ostateczną decyzję w sprawie 
                                               
1 Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1–19.



PE498.114v01-00 2/2 CM\917175PL.doc

PL

wyboru lokalizacji składowiska oraz w sprawie zezwolenia na składowisko włącznie z oceną 
ryzyka dla środowiska muszą podjąć właściwe organy tego państwa członkowskiego. 

Składający petycję nie przedstawia żadnych dowodów na to, że francuskie organy nie spełniły 
wyżej wymienionych wymogów, a ponadto mimo przedstawienia potencjalnych zagrożeń 
składający petycję nie dostarczył żadnych dowodów na to, żeby przedmiotowe składowisko 
wywierało poważny wpływ na środowisko (zwłaszcza na wody podziemne). 

Ramowa dyrektywa wodna1 oraz dyrektywa w sprawie ochrony wód podziemnych2 określają 
wymogi dotyczące jakości wód podziemnych. Państwa członkowskie zobowiązane są do 
oceny stanu chemicznego wód podziemnych, unikania pogorszenia stanu jednolitej części 
wód podziemnych i przywrócenia tym wodom dobrego stanu chemicznego do 2015 r. 

Władze francuskie dokonały transpozycji wspomnianej wyżej przepisów i sporządziły plany 
gospodarowania wodami w dorzeczu obejmujące środki mające zapewnić do 2015 r. dobry 
stan wód podziemnych. Plany gospodarowania wodami w dorzeczu zostały sporządzone przy 
zastosowaniu procedury szerokich konsultacji publicznych. Linki do tych planów można 
znaleźć tutaj: 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/france_en.htm

Odnośnie do kopalni STOCAMINE władze francuskie zleciły przygotowanie ekspertyzy. Ze 
sprawozdania biegłego wynika, ż władze francuskie są świadome problemów i że są gotowe 
zapewnić, iż wymogi określone w wyżej wymienionych dyrektywach zostaną spełnione. 

Komisja nie stwierdza żadnego naruszenia przepisów UE.

                                               
1 Dyrektywa 2000/60/WE, Dz.U. L 327 z 22.12.2000.
2 Dyrektywa 2006/118/WE, Dz.U. L 372 z 27.12.2006.


