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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1207/2012, którą złożył José Gómez Mondría (Hiszpania), w 
imieniu rady miasta Rotglà i Corberà (Walencja), w sprawie planowanej 
budowy obiektów unieszkodliwiania odpadów w sąsiedniej miejscowości

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest burmistrzem miasta Rotglà i Corberà (prowincja Walencja). 
Przekazuje on decyzję podjętą przez radę miasta w dniu 6 sierpnia 2012 r. o zaskarżeniu 
projektu sporządzonego przez władze regionalne wspólnoty autonomicznej Walencji 
dotyczącego budowy obiektów do celów unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów w 
sąsiedniej miejscowości Llanera de Ranes. Według członków rady miasta wybór miejsca dla 
tych obiektów narusza przepisy dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów ze względu na 
jego sąsiedztwo z obszarami miejskimi. W petycji stwierdzono również, że w 
przeprowadzonej w związku z projektem ocenie oddziaływania na środowisko pominięto 
istotne kwestie. Burmistrz zwraca się w imieniu rady miasta o zorganizowanie wizyty 
rozpoznawczej na miejscu z udziałem członków Komisji Petycji. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów nie nakłada na państwa członkowskie zobowiązań 
w zakresie konkretnej odległości między obiektami gospodarowania odpadami a obszarami 
miejskimi.  To odpowiednie władze podejmują decyzję w tej sprawie.
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Przy opracowywaniu planu/-ów gospodarowania odpadami odpowiednie władze powinny się 
upewnić, że takie plany zawierają wystarczające informacje o kryteriach lokalizacji do celów 
identyfikacji przyszłych obiektów do unieszkodliwiania lub większych instalacji do 
odzyskiwania. Zgodnie z dyrektywą, państwa członkowskie powinny zadbać o to, aby 
odpowiednie podmioty i społeczeństwo ogółem miały możliwość wzięcia udziału w 
opracowywaniu takich planów zgodnie z dyrektywą 2003/35/WE lub w stosownym przypadku z 
dyrektywą 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko.

Ponadto dyrektywa 2011/92/UE (znana jako dyrektywa OOŚ lub dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko) przewiduje, że należy przeprowadzać ocenę oddziaływania na
środowisko w odniesieniu do niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych.  Według 
dostępnych informacji procedura dotycząca tego składowiska odpadów przewidziana w 
dyrektywie OOŚ jest w trakcie realizacji.  Dlatego też odpowiedni organ władzy regionalnej nie 
wydał jeszcze zezwolenia na realizację tego projektu.

Podsumowanie

Na podstawie informacji przedstawionych przez składającego petycję Komisja nie może się 
dopatrzyć żadnego naruszenia dyrektywy OOŚ.


