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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0295/2005, którą złożył James Lunney (prawdopodobnie Irlandia), w 
imieniu Grupy Działania Nevitt Lusk przeciwko superwysypisku, w sprawie 
proponowanego składowiska odpadów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża swoje obawy z powodu planowanej budowy ogromnego 
składowiska odpadów na obszarze znajdującym się w północnej części hrabstwa Dublin. Jego 
zdaniem składowisko będzie stanowiło zagrożenie dla formacji wodonośnych dostarczających 
wody pitnej. Ponadto składowisko będzie przyciągać ptaki, co może być niebezpieczne dla 
ruchu lotniczego, ponieważ teren budowy położony jest w odległości 12 km od lotniska 
w Dublinie. Składający petycję twierdzi, że Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa 
Cywilnego w swoich wytycznych zaleca, by składowiska odpadów znajdowały się 
w odległości nie mniejszej niż 13 km od lotniska. Ponadto składowisko będzie uciążliwe dla 
okolicznych mieszkańców. Składający petycję jest również zdania, że budowa składowiska 
jest niezgodna z zasadą bliskości określoną w ramowej dyrektywie w sprawie odpadów, 
zgodnie z którą odpady powinny być likwidowane jak najbliżej źródła ich powstania. Jego 
zdaniem proponowane składowisko ma przyjmować odpady ze znajdujących się w znacznej 
odległości obszarów, przez co spowoduje znaczne zwiększenie ruchu na drogach. Będzie 
także stanowić przeszkodę dla osiągnięcia celów UE w dziedzinie recyklingu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 sierpnia 2005 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 3 lutego 2006 r.
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Petycja dotyczy planowanej budowy składowiska odpadów w hrabstwie Dublin w Irlandii.
Zdaniem składającego petycję budowa składowiska będzie miała negatywny wpływ na 
środowisko naturalne. Składający petycję twierdzi również, że przy umiejscawianiu 
składowiska nie uwzględniono zasady bliskości.

Ogólne obowiązki dotyczące przetwarzania odpadów zostały zdefiniowane w dyrektywie 
75/442/EWG w sprawie odpadów1. Art. 5 tej dyrektywy wymaga od państw członkowskich 
stworzenia odpowiedniej zintegrowanej sieci urządzeń do unieszkodliwiania odpadów, która 
musi zapewnić Wspólnocie jako całości samowystarczalność w zakresie unieszkodliwiania 
odpadów, a państwom członkowskim stopniowe osiąganie tego celu indywidualnie, przy 
czym należy uwzględnić warunki geograficzne i konieczność specjalistycznych urządzeń 
w przypadku niektórych typów odpadów. Sieć instalacyjna musi także umożliwiać 
unieszkodliwianie odpadów w jednym z najbliższych urządzeń, za pomocą 
najodpowiedniejszych metod i technologii w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
środowiska naturalnego oraz zdrowia publicznego.

Zasada bliskości nie oznacza, że odpady należy likwidować jak najbliżej miejsca ich 
powstania. Oznacza ona, że trafność położenia składowiska odpadów, ochrona środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzi oraz bliskość składowiska stanowią kryteria, które należy 
uwzględnić podczas tworzenia sieci urządzeń do unieszkodliwiania odpadów.

Art. 7 dyrektywy zobowiązuje państwa członkowskie do sporządzenia planów 
gospodarowania odpadami, które muszą obejmować odpowiednie miejsca i urządzenia do 
unieszkodliwiania odpadów.

Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów2 ustanawia bardziej szczegółowe 
wymogi dotyczące budowy, działania, zamknięcia i nadzoru poeksploatacyjnego składowisk 
odpadów. W przypadku wyboru miejsc przeznaczonych na składowisko wymaga spełnienia 
kilku kryteriów, w tym warunków hydrogeologicznych, uwzględnienia bliskości obszarów 
mieszkalnych, rolniczych lub ochrony przyrody, a także stanowi, że zezwolenie na budowę 
składowiska można wydać tylko wówczas, gdy składowisko nie stanowi znacznego 
zagrożenia dla środowiska naturalnego. Jednym z warunków wydania zezwolenia jest 
zgodność projektu dotyczącego składowiska odpadów z planem gospodarki odpadami.

Składowiska odpadów przyjmujące ponad 10 ton odpadów dziennie lub o całkowitej 
pojemności przekraczającej 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych, muszą 
uzyskać zintegrowane zezwolenie zgodnie z dyrektywą 96/61/WE dotyczącą zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli3.

Zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG zmienioną dyrektywą 97/11/WE w sprawie oceny wpływu 
wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko4 należy 
przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko naturalne, jeśli składowisko odpadów 
może mieć znaczny wpływ na środowisko naturalne. 

                                               
1 Dz.U. L 194 z 25.7.1975, s. 47, ostatnio zmieniona decyzją 96/350/WE, Dz.U. L 135 z 6.6.1996, s. 32.
2 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1.
3 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, s. 26.
4 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
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Zważywszy, że w tym przypadku przedsięwzięcie nadal znajduje się na wczesnym etapie 
realizacji i nie wydano jeszcze zezwolenia na budowę składowiska, nie można stwierdzić 
potencjalnego naruszenia tego prawodawstwa.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 10 listopada 2006 r.

Na posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 24 kwietnia 2006 r. stwierdzono, że należy 
spodziewać się wydania pozwolenia na budowę składowiska. Składający petycję twierdzi, że 
składowisko zostanie umiejscowione na terenie o znaczeniu historycznym, a jego odległość 
od lotniska jest mniejsza niż przewidują to zalecane wytyczne. Składający petycję chciałby 
zainicjować analizę oceniającą wpływ planowanego składowiska na środowisko naturalne 
i wzywa do przeprowadzenia wcześniej badania. Ponadto zaleca, aby Komisja podjęła 
działania już na etapie planowania.

Od chwili wydania ostatniego komunikatu Komisja nie otrzymała żadnych dodatkowych 
informacji, które pozwoliłyby jej na zmianę opinii. Ponadto w odniesieniu do obaw osób 
składających petycję dotyczących spuścizny historycznej oraz odległości od budynków 
mieszkalnych nie stwierdzono możliwego naruszenia prawodawstwa UE w sprawie odpadów.

Zgodnie z wymogami sekcji 1.2 załącznika 1 do dyrektywy w sprawie składowania odpadów 
można zezwolić na utworzenie składowiska tylko w przypadku, gdy właściwości danego 
terenu lub środki korygujące, które mają zostać podjęte, wskazują, że nie stanowi ono 
poważnego zagrożenia dla środowiska. W odniesieniu do ewentualnych skutków dla 
środowiska naturalnego, na przykład dla poziomu wodonośnego, dyrektywa w sprawie 
składowania odpadów określa ścisłe zasady, wytyczając progi oraz procedury 
poeksploatacyjne. To samo dotyczy wszystkich ewentualnych emisji. Ocena zgodności 
planowanych środków ze wspomnianymi wymogami prawnymi leży w gestii właściwych 
władz krajowych. 

Komisja, jako strażniczka traktatów, ma ogólny obowiązek pilnować przestrzegania prawa 
Wspólnoty Europejskiej. Art. 226 traktatu WE upoważnia Komisję do wszczęcia 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, jeżeli nie 
wypełnia ono zobowiązań wynikających z traktatu. Komisja uważa jednak, że obecnie nie ma 
podstaw, by w tym przypadku można lub trzeba było powołać się na art. 226, ponieważ nie 
zakończono procedury wydania pozwolenia na budowę składowiska, nie można też wskazać 
jakiegokolwiek naruszenia prawodawstwa UE związanego z pozwoleniem.

5. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 5 maja 2008 r.

Niniejsza petycja dotyczy planowanej budowy dużego składowiska odpadów w Nevitt 
(północna część hrabstwa Dublin) i została przedłożona Komisji Europejskiej we wrześniu 
2005 r. w imieniu Grupy Działania Nevitt Lusk. Zarejestrowano ją pod numerem 
referencyjnym 295/2005, a służby Komisji przeanalizowały sprawę w oparciu o informacje 
dostarczone przez składającego petycję. 
Wyniki wstępnej analizy zostały przedstawione członkom Komisji Petycji w dniu 24 kwietnia 
2005 r., a Komisja zaznaczyła, że należy przeprowadzić ocenę wpływu na środowisko. Biorąc 
pod uwagę fakt, że w owym czasie nie wydano jeszcze pozwolenia na budowę składowiska 
odpadów, nie można było stwierdzić żadnego potencjalnego naruszenia prawodawstwa 
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(dotyczącego odpadów). 

W świetle kolejnych analiz służb Komisji dokonanych na podstawie dodatkowych informacji 
dostarczonych przez składającego petycję wydaje się, że planowana budowa składowiska 
odpadów mogłaby doprowadzić do pogorszenia jakości zasobów wód gruntowych, co 
stanowiłoby potencjalne naruszenie prawodawstwa wodnego. Planowane składowisko ma być 
usytuowane w pobliżu formacji wodonośnej (the Bog of the Ring), która jest źródłem wody 
pitnej dla sąsiadujących obszarów. Działalność składowiska miałaby na nią potencjalny 
wpływ. 

Komisja Petycji nawiązała ostatnio bezpośrednią korespondencję z władzami irlandzkimi 
(irlandzka Agencja Ochrony Środowiska, EPA). Ten bezpośredni kontakt wynika z decyzji 
komisji o wysłaniu obserwatorów na przesłuchanie publiczne dotyczące budowy składowiska.

Na podstawie ramowej dyrektywy wodnej (RDW) 2000/60/WE1 państwa członkowskie mają 
obowiązek zapobiegać pogarszaniu się jakości wód i osiągnąć ich dobry stan do 2015 r. 
Akweny zagrożone objęte zostaną programami środków podejmowanych na podstawie 
wspomnianej dyrektywy w celu osiągnięcia dobrego stanu do 2015 r. Będą one mogły zostać 
wyłączone z tego obowiązku po spełnieniu pewnych ścisłych warunków.

Dyrektywa 99/31/WE w sprawie składowania odpadów2 ustanawia poprzez bardziej 
szczegółowe wymogi operacyjne i techniczne dotyczące odpadów oraz składowisk środki, 
procedury i wytyczne mające na celu zapobieganie bądź możliwie największą redukcję 
negatywnego wpływu na środowisko, w szczególności zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i gruntowych, gleby oraz powietrza. Zgodnie z załącznikiem I do 
dyrektywy w sprawie składowania odpadów, lokalizacja składowiska musi uwzględniać 
wymagania odnoszące się między innymi do istnienia w danej okolicy wód gruntowych oraz 
warunki hydrogeologiczne. Właściwe władze nie powinny wydawać zezwolenia na 
utworzenie składowiska odpadów, chyba że spełnione są te i pozostałe wymogi wymienione 
w art. 7 dyrektywy w sprawie składowania odpadów. Właściwe władze mają obowiązek 
przeprowadzić kontrolę składowiska w celu zapewnienia zgodności z wymogami zezwolenia. 
Ponadto środki zapobiegające wprowadzaniu niebezpiecznych substancji zanieczyszczających 
do wód gruntowych lub ograniczające wprowadzanie substancji zanieczyszczających innych 
niż niebezpieczne są też obowiązkowe na podstawie dyrektywy 80/68/EWG3 – zob. również 
art. 6 dyrektywy 2006/118/WE4. 

W tym kontekście należy przeprowadzić wcześniejsze badania w celu oceny ryzyka 
zanieczyszczenia wód gruntowych i, jeżeli to konieczne, wydać zezwolenie na budowę przy 
założeniu, że podjęto wszelkie techniczne środki ostrożności mające zapobiegać 
zanieczyszczeniu wód gruntowych substancjami pochodzącymi ze składowiska. Należy też 
zauważyć, że w oparciu o przepisy dyrektywy 98/83/WE władze irlandzkie muszą zapewnić, 
iż woda dostarczana konsumentom nie jest skażona bakteriologicznie.

W swoim sprawozdaniu z dnia 18 czerwca 2007 r. urząd ds. licencjonowania i wytycznych 
irlandzkiej Agencji Ochrony Środowiska zaznaczył, że prawdopodobieństwo wpływu na 

                                               
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s.1.
2 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1-19.
3 Dz.U. L 20 z 26.1.1980, s.43.
4 Dz.U. L 372 z 12.12.2006, s.19.
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jakość wód gruntowych jest niewielkie, biorąc pod uwagę ewentualne ryzyko wycieku ze 
składowiska (w porównaniu z przepływem wód gruntowych i związanym z nim 
współczynnikiem rozcieńczenia) i różne techniczne środki ostrożności podejmowane w celu 
zapobiegania zanieczyszczeniom (np. wykorzystanie membrany powierzchniowej) zgodnie 
z dyrektywą 80/68/EWG w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem 
spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne.

Analizy wpływu na środowisko z kwietnia 2006 r. i czerwca 2007 r. zawierają informacje na 
temat technicznych zabezpieczeń mających na celu zapobieganie pogarszaniu się stanu tej 
formacji wodonośnej. Komisja nie dopatrzyła się jednak żadnych konkretnych, zdecydowanie 
potwierdzających to danych (np. porównania danych z monitoringu z naturalnymi poziomami 
podłoża), co oznacza, że brak znaczącego ryzyka to tylko założenie. Proponuje się też, by 
dokonywać przeglądu zezwolenia na składowisko co 8 lat, podczas gdy dyrektywa 
80/68/EWG przewiduje przeglądy co 4 lata. Ponadto przedmiotowy obszar powinien być 
zarejestrowany jako obszar chroniony wody pitnej na podstawie art. 6 dyrektywy 
2000/60/WE (ramowa dyrektywa wodna), co nie wydaje się mieć miejsca. Ten przepis 
prawny wynika z wymogu podejmowania działań mających na celu uniknięcie pogorszenia 
się jakości wód (gruntowych) tak, aby zredukować poziom uzdatniania wymagany przy 
produkcji wody do spożycia. 

Wnioski

W świetle tych wstępnych uwag Komisja zwróciła się do władz irlandzkich z zapytaniem 
o wyraźny brak analiz najbardziej przepuszczalnego fragmentu formacji wodonośnej 
(żwirów) i brak wniosków na temat ulokowania składowiska poniżej formacji wodonośnych 
w kontekście ich potencjalnego wykorzystania jako źródeł wody pitnej, jak również okresu 
przeglądów i ochrony źródeł wody pitnej.

Komisja będzie informować Komisję Petycji o dalszym toku dochodzenia.

6. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Jak zaznaczono w komunikacie z dnia 5 maja 2008 r. Komisja wystosowała do władz 
irlandzkich pismo (datowane 14 marca 2008 r.), aby zbadać sprawę wyraźnego braku analiz 
najbardziej przepuszczalnego fragmentu formacji wodonośnej (żwirów) i braku wniosków na 
temat formacji wodonośnych ulokowanych poniżej składowiska, w kontekście ich 
potencjalnego wykorzystania jako źródeł wody pitnej, jak również okresu przeglądów 
i ochrony źródeł wody pitnej. Odpowiedź otrzymano 22 maja 2008 r. Niniejszy komunikat 
podsumowuje główne elementy tej odpowiedzi. 

W piśmie z dnia 12 maja 2008 r. władze irlandzkie potwierdzają, że w swoim sprawozdaniu 
z dnia 18 czerwca 2007 r. urząd ds. licencjonowania i wytycznych irlandzkiej Agencji 
Ochrony Środowiska zaznaczył, że prawdopodobieństwo wpływu na jakość wód gruntowych 
jest niewielkie, biorąc pod uwagę ewentualne ryzyko wycieku ze składowiska (w porównaniu 
z przepływem wód gruntowych i związanym z nim współczynnikiem rozcieńczenia) i różne 
techniczne środki ostrożności podejmowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom (np. 
wykorzystanie membrany powierzchniowej) zgodnie z dyrektywą 80/68/EWG w sprawie 
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ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre 
substancje niebezpieczne.
Władze irlandzkie podkreślają, że w związku z przedmiotową sprawą Agencja Ochrony 
Środowiska nie ukończyła jeszcze ustawowego procesu oceny wniosku o wydanie licencji na 
składowanie odpadów. Twierdzi się zatem, że obawy Komisji dotyczące zasadności oceny 
wniosku są przedwczesne, a cała dokumentacja powinna zostać rozpatrzona po zakończeniu 
procesu aplikacyjnego. Władze irlandzkie wskazują też, że Agencja Ochrony Środowiska 
zorganizowała przesłuchanie publiczne dotyczące sprzeciwów, w którym uczestniczyli 
protestujący, jak również przedstawiciel Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. Oczekuje 
się, że w ramach procedury wydawania licencji osoba przewodnicząca przesłuchaniu 
sporządzi sprawozdanie i przedłoży je zarządowi agencji, który przed podjęciem ostatecznej 
decyzji rozpatrzy ten dokument wraz z protestami. Takie decyzje zamieszczane są na stronie 
internetowej Agencji Ochrony Środowiska http://www.epa.ie/licensing/ i są publicznie 
dostępne wraz z odnośną dokumentacją.  
Jeśli chodzi o czas obowiązywania licencji oraz wynikający z dyrektywy 80/68/EWG wymóg 
dokonywania przeglądu co 4 lata, władze irlandzkie potwierdziły, że każda licencja 
na składowanie odpadów podlega przeglądowi co najmniej raz na 4 lata na mocy art. 39 
przepisów dotyczących wydawania licencji na składowanie odpadów z 2004 r.

Wreszcie w odniesieniu do rzekomego niezarejestrowania przedmiotowego obszaru jako 
chronionego obszaru wody pitnej na mocy art. 6 ramowej dyrektywy wodnej władze 
irlandzkie poinformowały Komisję, że zbiornik wód podziemnych został w tym przypadku 
włączony do rejestru obszarów chronionych, co oznacza zachowanie zgodności 
z przedmiotową dyrektywą. Agencja Ochrony Środowiska poinformowała o tym Komisję 
Europejską w marcu 2005 r. w imieniu Wydziału Środowiska, Dziedzictwa i Rządu 
Lokalnego. 

Wnioski

Komisja jest usatysfakcjonowana odpowiedzią władz irlandzkich w odniesieniu do kwestii 
prawnego wdrożenia dyrektyw 80/68/EWG i 2000/60/WE. Wnioski dotyczące zagrożenia 
zniszczeniem warstw wodonośnych będą musiały zaczekać do momentu podjęcia przez 
zarząd Agencji Ochrony Środowiska ostatecznej decyzji w związku z zakończeniem 
procedury wydawania licencji. Na tym etapie Komisja nie ma powodu, by dalej prowadzić 
dochodzenie.

7. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Jak poinformowano we wcześniejszych komunikatach z lat 2008 i 2009, w dniu 14 marca 
2008 r. Komisja skierowała pismo do władz Irlandii, aby zbadać sprawę wyraźnego braku 
analiz najbardziej przepuszczalnego fragmentu formacji wodonośnej (żwirów) i braku 
wniosków na temat formacji wodonośnych ulokowanych poniżej składowiska, w kontekście 
ich potencjalnego wykorzystania jako źródeł wody pitnej, jak również okresu przeglądów 
i ochrony źródeł wody pitnej.

Odpowiedź otrzymano 22 maja 2008 r. Komisja jest zadowolona z odpowiedzi irlandzkich 
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władz dotyczącej kwestii prawnego wdrożenia dyrektyw 80/68/EWG1 w sprawie ochrony 
wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje 
niebezpieczne i dyrektywy 2000/60/WE2 (ramowej dyrektywy wodnej). Jeśli chodzi o ryzyko 
zniszczenia formacji wodonośnej, władze Irlandii podkreśliły w swojej odpowiedzi, że 
Agencja Ochrony Środowiska nie zakończyła jeszcze ustawowego procesu badania 
związanego ze sprawą wniosku o udzielenie licencji na składowanie odpadów. Dlatego 
obawy Komisji dotyczące poprawności oceny wniosku uznane zostały za przedwczesne 
i zapowiedziano, że należy rozpatrzyć pełną dokumentację po zakończeniu całego procesu 
rozpatrywania wniosku.

W dniu 21 października 2009 r. Rada ds. Planowania (An Bord Pleanala) wyraziła zgodę na 
składowisko. Organ ten nie posiada jednak uprawnień w dziedzinie ochrony środowiska 
naturalnego. Dlatego zezwolenie nie zawiera wymogów związanych z ochroną środowiska 
naturalnego. Wniosek o udzielenie licencji na składowanie odpadów nadal jest rozpatrywany 
przez Agencję Ochrony Środowiska. Z najnowszych informacji wynika, że decyzja zostanie 
podjęta do czerwca 2010 r.

Wnioski

Procedura prawna dotycząca wniosku o udzielenie przez Agencję Ochrony Środowiska 
zezwolenia na budowę i działalność składowiska odpadów nadal pozostaje w toku i nie 
została jeszcze podjęta decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu wspomnianego wniosku. Dlatego 
ocena ryzyka zniszczenia formacji wodonośnej będzie musiała poczekać do czasu podjęcia 
przez zarząd agencji ostatecznej decyzji związanej z zakończeniem procedury udzielania 
licencji. 

8. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Jak poinformowano we wcześniejszych komunikatach z lat 2008, 2009 i 2010, w marcu 2008 
r. Komisja skierowała pismo do władz Irlandii, aby zbadać sprawę wyraźnego braku analiz 
najbardziej przepuszczalnego fragmentu formacji wodonośnej (żwirów) i braku wniosków na 
temat formacji wodonośnych ulokowanych poniżej składowiska, w kontekście ich 
potencjalnego wykorzystania jako źródła wody pitnej, jak również okresu przeglądów 
i ochrony źródeł wody pitnej.

Odpowiedź otrzymano 22 maja 2008 r. Komisja była usatysfakcjonowana odpowiedzią władz 
irlandzkich w odniesieniu do kwestii prawnego wdrożenia przedmiotowych dyrektyw 
80/68/EWG3 i 2000/60/WE4. Jeśli chodzi o ryzyko zniszczenia formacji wodonośnej, władze 
Irlandii podkreśliły w odpowiedzi, że Agencja Ochrony Środowiska nie zakończyła jeszcze 
ustawowego procesu badania związanego ze sprawą wniosku o udzielenie licencji na 
składowanie odpadów. Dlatego władze uznały, że obawy Komisji dotyczące poprawności 
oceny wniosku są przedwczesne i zapowiedziały, że należy rozpatrzyć pełną dokumentację po 
zakończeniu całego procesu rozpatrywania wniosku.

                                               
1 Dz.U. L 20 z 26.1.1980, s. 43-48.
2 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1-73.
3 Dz.U. L 20 z 26.1.1980, s. 43-48.
4 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1-73.
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Dnia 27 maja 2010 r. Agencja Ochrony Środowiska udzieliła licencji na składowanie 
odpadów. Treść licencji jest zgodna z wymogami zawartymi w art. 9 dyrektywy w sprawie 
składowania odpadów 1999/31/WE1. Aby chronić środowisko wodne i uniknąć pogorszenia 
jakości wód, zezwolenie wymaga od posiadacza licencji wprowadzenia właściwego 
monitoringu z dodatkowymi odwiertami, poziomami progowymi i sprzętem do pobierania 
próbek. Zezwolenie określa dopuszczalne wartości emisji i częstotliwość monitorowania oraz 
wymaga od posiadacza licencji przygotowania rocznego przeglądu miejscowej sytuacji 
hydrogeologicznej. Aby ochronić wody powierzchniowe należy utrzymać co najmniej 
dziesięciometrowy pas wzdłuż miejscowych cieków wodnych, a wszystkie studnie i odwierty 
powinny być właściwie zapieczętowane. 

W świetle wymogów zawartych obecnie w zezwoleniu Agencji Ochrony Środowiska na 
składowanie odpadów dotyczących ochrony środowiska wodnego oraz z uwagi na właściwe 
gospodarowanie składowiskiem Komisja nie widzi powodów, by obawiać się pogorszenia 
jakości formacji wodonośnej.

9. Odpowiedź Komisji (REV VI) otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Składający petycję wniósł o ponowne otwarcie petycji z uwagi na to, że mimo rezygnacji 
z planowanego składowiska odpadów w rejonie Nevitt zlokalizowane w bezpośredniej 
bliskości inne składowisko otrzymało pozwolenie na budowę i jest przedmiotem wniosku 
o wydanie licencji na składowanie odpadów. Według składającego petycję składowanie 
odpadów w planowanej formie może spowodować katastrofalne, nieodwracalne szkody 
w środowisku.

O lokalizacji składowiska odpadów decydują właściwe organy w państwach członkowskich. 
Komisja nie może ingerować w ich decyzje, jeżeli spełniają one odpowiednie wymogi prawa 
unijnego, w szczególności dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów2 („dyrektywa ramowa 
w sprawie odpadów”), dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów3

(„dyrektywa w sprawie składowania odpadów”) oraz dyrektywy 2011/92/UE w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko4 („dyrektywa OOŚ”).

Przedmiotowe składowisko odpadów znajduje się na etapie planowania i nie otrzymało 
jeszcze licencji na składowanie odpadów. W związku z powyższym Komisja nie może na tym 
etapie stwierdzić potencjalnego naruszenia dyrektywy OOŚ i dyrektywy w sprawie 
składowania odpadów, w tym w odniesieniu do ochrony wód gruntowych czy eksploatacji 
składowiska.

Wnioski

Na podstawie dostępnych informacji służby Komisji nie mogą na obecnym etapie stwierdzić 
jakiegokolwiek naruszenia w tym przypadku unijnych przepisów w zakresie ochrony 
środowiska.

                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1-19.
2 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3-30.
3 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1-19.
4 Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1-21.


