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Komisja Petycji

5.05.2008

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0206/2007, którą złożył David Rogers (Irlandia), w sprawie 
nieprzyjemnego zapachu oraz zanieczyszczenia środowiska w sąsiedztwie 
wysypiska śmieci Whiteriver w Collon (Irlandia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na nieprawidłowy sposób prowadzenia wysypiska śmieci 
Whiteriver, wskutek czego społeczność lokalna musi stale znosić nieprzyjemne zapachy oraz 
zanieczyszczenie powietrza. Twierdzi on, że pomimo dowodów nieprzestrzegania szeregu 
warunków licencji zintegrowanej kontroli zanieczyszczenia, nie znaleziono rozwiązania 
problemu na szczeblu lokalnym i krajowym, ponieważ Europejska Agencja Ochrony 
Środowiska nie może cofnąć licencji, a jednie nałożyć karę w wysokości maksimum 2000 
euro.

2. Dopuszczalność

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

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 5 maja 2008 r.

Właściwe prawodawstwo wspólnotowe

Funkcjonowanie składowisk odpadów określają przepisy dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie odpadów (wcześniej dyrektywa 75/442/EWG ze 
zmianami)1oraz przepisy dyrektywy Rady 99/31/WE w sprawie składowania odpadów2.

Zgodnie z dyrektywą 2006/12/WE wymagane jest, aby składowiska odpadów funkcjonowały 
                                               
1 Dz.U. L 114 z 27.04.2006, str. 9-21
2 Dz.U. L 182 z 16.07.1999, str. 1-19
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na podstawie zezwolenia dotyczącego odpadów (czasami określanego w Irlandii jako licencja 
dotycząca odpadów)1. Dyrektywa ta także zobowiązuje państwa członkowskie do tego, aby 
podejmowały niezbędne środki w celu zagwarantowania, że odpady są unieszkodliwiane bez 
powodowania uciążliwości przez hałas lub zapachy.2 Dyrektywa 99/31/WE określa bardziej 
szczegółowe wymogi dotyczące funkcjonowania składowisk odpadów (w ramach zezwolenia 
dotyczącego odpadów), w tym wymogi dotyczące kontroli gazu składowiskowego3 oraz 
zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń4. 

Stanowisko władz irlandzkich

Dnia 17 września 2003 r. Agencja Ochrony Środowiska (EPA) wydała licencję dotyczącą 
odpadów5 radzie hrabstwa Louth na prowadzenie składowiska odpadów komunalnych 
i przemysłowych niebędących niebezpiecznymi w Whiteriver, Dunleer, w hrabstwie Louth.

W następstwie znacznej liczby skarg dotyczących zapachów ze strony lokalnych 
mieszkańców obszaru Whiteriver złożonych w lutym i na początku marca 2007 r. dnia 
12 marca 2007 r. EPA spotkała się z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych władz. Po 
spotkaniu EPA zdecydowała o przydzieleniu znacznej ilości dodatkowego czasu i środków w 
celu rozwiązania poruszonych kwestii.

EPA opracowała, zaplanowała i wdrożyła strategię egzekwowania przepisów w celu 
ograniczenia i zminimalizowania uciążliwości powodowanych przez zapachy. Strategia ta 
obejmowała spotkania z lokalnymi mieszkańcami w celu omówienia skarg i obaw; spotkania 
z operatorem składowiska w celu omówienia tych samych problemów; analizę praktyk 
operacyjnych/zarządzania oraz środków kontroli odnoszących się do gazu/zapachu 
składowiskowego; niezapowiedziane kontrole i inspekcje składowiska oraz sprawdzanie 
poziomu zapachów wokół obiektu. 

Na podstawie ośmiu inspekcji składowiska w 2007 r. EPA skierowała trzy zawiadomienia do 
lokalnych władz w związku z faktem, że nie spełnia ono wymogów licencji dotyczącej 
odpadów w zakresie uciążliwości powodowanych przez zapachy. W lipcu i sierpniu 2007 r. 
EPA zleciła niezależnemu ekspertowi z zakresu gazu składowiskowego przeprowadzenie 
trzech dogłębnych i szczegółowych pod względem naukowym inspekcji i ocen zarządzania 
gazem składowiskowym oraz praktyk operacyjnych stosowanych na składowisku. 
Opracowano dwa sprawozdania dotyczące projektu, które zawierały określone zalecenia 
z zakresu poprawy zarządzania gazem składowiskowym na składowisku w Whiteriver. 
Zalecenia zostały wprowadzone w życie.

Władze irlandzkie są zdania, że strategia egzekwowania przepisów doprowadziła do znacznej 
poprawy, czego dowodzi zmniejszenie liczby skarg dotyczących uciążliwości powodowanych 
przez zapachy. O ile w pierwszych sześciu miesiącach 2007 r. EPA otrzymała łącznie 18 
                                               
1 Art. 9
2 Art. 4 ust. 1
3 Załącznik I ust. 4

4 Załącznik I ust. 5

5 Ref. W0060-02
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skarg dotyczących zapachów, to w następstwie wprowadzonych ulepszeń liczba ta 
zmniejszyła się do 3 w czasie kolejnych sześciu miesięcy 2007 r. Ostatnia inspekcja 
składowiska przeprowadzona dnia 14 listopada 2007 r. potwierdza, że w zarządzaniu 
składowiskiem wprowadzono znaczne ulepszenia, w szczególności w zakresie zarządzania 
gazem składowiskowym.

Władze irlandzkie zaznaczają, że EPA będzie kontynuować proces oceny przedmiotowego 
składowiska, aby zagwarantować odpowiednie zarządzanie tym obiektem.

Dowody wskazują na niezadowalającą sytuację związaną z uciążliwościami powodowanymi 
przez zapachy panującą na składowisku Collon w czasie pierwszej połowy 2007 r. Wydaje 
się, że organ odpowiedzialny – EPA – zajął się tą kwestią, podejmując szereg działań, które 
wpłynęły na poprawę funkcjonowania przedmiotowego składowiska i doprowadziły do 
znacznego ograniczenia uciążliwości powodowanych przez zapachy, tym samym 
ograniczając liczbę skarg.

Sytuacja przedstawiona przez składającego petycję jest niefortunna, ale wygląda na to, że 
władze zareagowały w odpowiedni sposób i zajęły się zidentyfikowanymi problemami.


