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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1525/2008 af Henryka Solak, polsk statsborger, om de polske 
myndigheders manglende håndhævelse af Rådets direktiv 99/31/EF om 
deponering af affald

1. Sammendrag

Andrageren beskriver forholdene omkring et affaldsdepot i byen Stary Zamosc i Østpolen, 
som er i modstrid med bestemmelserne i Rådets direktiv 99/31/EF om deponering af affald. 
Andrageren påpeger bl.a., at det pågældende affaldsdepot har helbredsskadelig indvirkning på 
lokalbefolkningen, og at det forårsager forurening af grundvandet. Endvidere er 
affaldsdepotet ikke bare beliggende i umiddelbar nærhed af beboede områder, men også nær 
en nationalpark. Da de nationale myndigheder ikke har fulgt op på andragerens gentagne 
klager, anmoder han Europa-Parlamentet om at tage sagen op med henblik på at sikre, at EU's 
miljølovgivning finder korrekt anvendelse i forbindelse med det pågældende affaldsdepot.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. juli 2009.

"Forhold vedrørende affaldshåndtering:

Andrageren henviser til et gammelt affaldsdepot, der har været åbent siden 1980. Tilsyneladende 
er dette affaldsdepot fortsat i drift, idet det oplyses, at de kompetente myndigheder har udstedt en 
godkendelse for yderligere 10 år. Andrageren klager over manglen på ordentlige tekniske 
faciliteter og ordentlig daglig ledelse af affaldsdepotet, der derfor udgør en trussel mod miljøet 
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og menneskers sundhed. 

Da dette affaldsdepot eksisterede på tidspunktet for vedtagelsen af direktivet om deponering af 
affald, falder det under dette direktivs artikel 14.  Det betyder, at operatøren af affaldsdepotet på 
nuværende tidspunkt burde have indsendt en overgangsplan til de kompetente myndigheder samt 
have truffet eventuelle udbedrende foranstaltninger, således at affaldsdepotet nu ville kunne 
drives efter fællesskabsstandarder. Ifølge direktivet om deponering af affald er det ikke tilladt at 
drive affaldsdepoter, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, efter den 16. juli 2009. 

Forhold vedrørende Århuskonventionen:

Direktiv 2003/4/EF1 vedrører offentlig adgang til miljøoplysninger. Ifølge dette direktiv skal 
medlemsstaterne sikre, at offentlige myndigheder stiller miljøoplysninger, som er i deres 
besiddelse eller opbevares for dem, til rådighed for enhver informationssøgende på dennes 
anmodning, og uden at denne skal gøre rede for en interesse heri.  Dette indebærer navnlig, at 
en offentlig myndighed skal tillade adgang til miljøoplysninger, som er i dennes besiddelse, 
og som er blevet tilvejebragt eller modtaget af den denne myndighed.  

Begrebet offentlig myndighed er udtrykkeligt defineret i artikel 2, stk. 2. I direktivet er der 
ligeledes fastlagt specifikke tidsfrister: hurtigst muligt og senest en måned efter den offentlige 
myndigheds modtagelse eller senest to måneder efter modtagelsen, især hvis de ønskede 
oplysninger er omfangsrige eller komplekse. Derudover skal det også sikres, at oplysninger 
kan konsulteres på stedet. Denne konsultation skal ifølge direktivets artikel 5, stk. 1, være 
gebyrfri. Der kan kun nægtes adgang til miljøoplysninger af de specifikke grunde, der er 
nævnt i direktivets artikel 4.  Disse grunde skal fortolkes restriktivt under særlig hensyntagen 
til offentlighedens interesse i offentliggørelse i hver enkelt sag. Et afslag om at stille alle eller 
dele af de ønskede oplysninger til rådighed skal meddeles skriftligt inden for de ovennævnte 
tidsfrister og indeholde begrundelsen for afslaget samt oplysninger om klageadgang. Faktisk 
har informationssøgende, som mener, at deres anmodning om adgang til oplysninger enten 
ikke er blevet besvaret, er blevet uretmæssigt afslået (enten helt eller delvis), eller er blevet 
utilstrækkeligt besvaret, adgang til at klage jf. artikel 6, stk. 1 og 2.

Ifølge andragendet anmodede andrageren om en "bekræftet fotokopi". Dette aspekt er ikke 
udtrykkeligt behandlet i direktivet. Imidlertid må det antages, at når en offentlig myndighed 
giver adgang til miljøoplysninger, som er i dens besiddelse, afspejler disse oplysninger til 
fulde de dokumenter, som den pågældende myndighed er i besiddelse af. Dertil kommer, at 
oplysninger skal stilles til rådighed i den form, de foreligger i hos den offentlige myndighed, 
medmindre alle eller dele deraf ikke kan udleveres af de ovennævnte grunde. 

Kommissionen bemærker, at den endelige konklusion af den undersøgelse, der er udarbejdet 
af Lublin Foundation for the Protection of the Natural Environment, ifølge andrageren er 
blevet ændret i forhold til en tidligere version. Der kan være forskellige forklaringer på 
eventuelle ændringer, herunder fejl i fakta eller vurderinger. Det er vigtigt at understrege, at 
sagen blev indbragt for anklagemyndigheden, der henlagde den af de i andragendet anførte 
årsager. Endvidere ønsker Kommissionen at understrege, at det er diskutabelt, hvorvidt Lublin 
Foundation kan betragtes som en offentlig myndighed i dette direktivs forstand. Ikke desto 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28.1.2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og 
om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, EUT L 41 af 14. februar 2003.
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mindre skal offentlige myndigheder, hvis undersøgelsen er i deres besiddelse, stille 
dokumentationen til rådighed, medmindre der foreligger berettigede grunde til at give afslag 
såsom beskyttelse af immaterielle ejendomsrettigheder.

Konklusioner

Forhold vedrørende Århuskonventionen:

I lyset af ovenstående har Kommissionen ikke kunnet konkludere, at den offentlige 
myndighed ikke har handlet i overensstemmelse med direktiv 2003/4/EF. I forbindelse med 
eventuelle fremtidige anmodninger om adgang til miljøoplysninger opfordres andrageren til at 
anføre, at anmodningen er baseret på dette direktiv og, hvor det er hensigtsmæssigt, at 
undersøge klageprocedurerne i polsk ret, jf. artikel 6, stk. 1 og 2.

Forhold vedrørende affaldshåndtering:

Da andrageren henviser til en forlængelse af godkendelsen for affaldsdepotet i yderligere 10 år, 
antager Kommissionen, at affaldsdepotet er blevet tilpasset i overensstemmelse med direktivet 
om deponering af affald. Ikke desto mindre vil Kommissionen i lyset af andragerens påstande 
skrive til de polske myndigheder med henblik på at få bekræftet, at det omhandlede 
affaldsdepot til fulde opfylder den relevante lovgivning."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"De kompetente polske myndigheder svarede den 10. juli 2009 på Kommissionens spørgsmål 
som følger:

a) Der er ingen affaldsdepoter i kommunen Stary Zamość. Sagen, som Kommissionens 
skrivelse vedrører, omhandler et kommunalt affaldsdepot i Kolonia Dębowiec i kommunen 
Skierbieszów, som grænser op til kommunen Stary Zamość.

b) Affaldsdepotet skal på nuværende tidspunkt opfylde de relevante nationale 
overgangsbestemmelser i Polen.

c) I overensstemmelse med de retlige krav indsendte depotanlægget 
miljøindvirkningsvurderinger, på grundlag af hvilke de kompetente myndigheder 
udarbejdede de relevante administrative afgørelser med specifikationer om omfang og 
fremgangsmåde for de enkelte anlægs tilpasning i overensstemmelse med de nye krav. I 
2003 blev der udarbejdet en afgørelse med specifikationer om, hvordan affaldsdepotet kunne 
tilpasses i overensstemmelse med kravene i loven om affald, nemlig ved at få etableret:

■ kontrol- og målingsudstyr til overvågning i henhold til miljøministerens forordning af 
den 9. december 2002 om anvendelsesområde, tidshorisont, fremgangsmåde og 
betingelser for overvågning af affaldsdepoter,

■ en omfattende miljøbufferzone.

Inspektioner foretaget af Lublins lokale miljøbeskyttelsesinspektorat afslørede, at 
affaldsdepotets operatør havde opfyldt betingelserne i henhold til afgørelsen.
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Affaldsdepotet inspiceres i overensstemmelse med den gældende 
miljøbeskyttelseslovgivning af Zamość's afdeling af Lublins lokale 
miljøbeskyttelsesinspektorat. Der foretages inspektioner én gang om året, og der foretages 
endvidere uanmeldte inspektioner, når og hvis der indkommer relevante klager. I 2008 
omfattede den overvågning, som affaldsdepotets operatør foretog, udførelse af prøver af 
grundvand, perkolat og lossepladsgas, analyse af affaldets sammensætning og struktur og 
målinger af sedimenteringen på affaldsdepotets område. Der foretages prøver af grundvand 
og perkolat én gang i kvartalet. Grundvandsstanden fastsættes under udførelsen af 
grundvandsprøven.

Prøverne af grundvand og perkolat foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til at 
foretage fysiske, kemiske og fysisk-kemiske prøver af grundvand.

d) Affaldsdepotet opsamler perkolat og gas. I 2008 og de foregående år blev 
grundvandsovervågningen af affaldsdepotet foretaget i overensstemmelse med 
miljøministerens forordning af 9. december 2002 om anvendelsesområde, tidshorisont, 
fremgangsmåde og betingelser for overvågning af affaldsdepoter. Evalueringen af 
overvågningsresultaterne afslørede, at de undersøgte indikatorer lå inden for de 
grænseværdier, som er fastsat for kvalitetskategorierne til og med kategori III (vand af meget 
god, god og tilfredsstillende kvalitet). Prøverne afslørede ikke nogen grundvandsforurening 
inden for affaldsdepotets grænser.

I afgørelsen var det endvidere fastsat, at affaldet skulle dækkes af et isolerende lag.
Inspektioner foretaget af miljøbeskyttelsesinspektoratet i de senere år har vist, at 
affaldsdepotet ikke altid har fulgt instrukserne, hvad angår anvendelsen af et isolerende lag.
Affaldsdepotet har fået pålagt bøder med hensyn til de identificerede mangler.

e) Guvernøren i Lubelskie offentliggjorde en afgørelse den 30. oktober 2007 vedrørende
affaldsdepotet med en integreret driftsgodkendelse for affaldsdepotet til deponering af 
kommunens affald. Efter affaldsdepotets anmodning blev afgørelsen udstedt for perioden 
indtil den 31. december 2010.

Konklusioner

Oplysningerne fra de polske myndigheder viser, at operatøren af affaldsdepotet er i 
besiddelse af en gyldig godkendelse, og at operatøren har opfyldt de forpligtelser, som er 
pålagt af de kompetente myndigheder, med hensyn til anlæggets tilpasning i 
overensstemmelse med de retlige krav. Overvågning har ikke afsløret grundvandsforurening 
inden for affaldsdepotets grænser. Det lokale miljøbeskyttelsesinspektorat foretager 
regelmæssige inspektioner af anlægget. Operatøren for affaldsdepotet har fået pålagt bøder 
med hensyn til de identificerede mangler og uregelmæssigheder.
I lyset af de oplysninger, som Kommissionen har til rådighed, kan den derfor ikke påvise 
nogen mulig overtrædelse af EU's affaldslovgivning i denne sag."


