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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1525/2008, ingediend door Henryka Solak (Poolse 
nationaliteit), over het niet-uitvoeren door de Poolse overheid van Richtlijn 
1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beschrijft de toestand van een stortplaats in de stad Stary Zamość in het oosten van 
Polen, die in strijd is met de bepalingen van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende 
het storten van afvalstoffen. Indienster wijst er onder andere op dat deze stortplaats een 
schadelijke invloed op de gezondheid van de plaatselijke bevolking heeft en het grondwater 
vervuilt. Bovendien ligt de stortplaats niet alleen in de onmiddellijke omgeving van 
woongebieden maar ook dicht bij een nationaal park. Aangezien de nationale overheid geen 
gevolg aan de herhaalde klachten van indienster heeft gegeven, verzoekt zij het Europees 
Parlement zich over de zaak te buigen om ervoor te zorgen dat de milieuwetgeving van de EU 
correct wordt toegepast met betrekking tot de stortplaats.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009

Afvalstoffenbeheer

Indienster beschrijft de situatie van een oude stortplaats, die sinds 1980 in werking is en naar het 
schijnt in werking blijft, aangezien indienster aangeeft dat de bevoegde autoriteiten een nieuwe 
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vergunning voor tien jaar hebben afgegeven. Indienster beklaagt zich over de gebrekkige 
technieken en het dagelijks beheer van de stortplaats, die volgens haar een bedreiging voor het 
milieu en de volksgezondheid vormen.

Aangezien de stortplaats op het moment van aanneming van Richtlijn 1999/31/EG in functie 
was, valt deze onder artikel 14 van de richtlijn. Dit betekent dat de exploitant van de stortplaats al 
een aanpassingsplan aan de bevoegde autoriteit had moeten voorleggen en de nodige 
corrigerende maatregelen had moeten nemen om de stortplaats in overeenstemming met de EG-
normen te brengen. Richtlijn 1999/31/EG bepaalt dat stortplaatsen die hier niet aan voldoen na 
16 juli 2009 niet meer in werking mogen zijn.

Het Verdrag van Aarhus

Richtlijn 2003/4/EG1 heeft betrekking op de toegang van het publiek tot milieu-informatie. 
Overeenkomstig deze richtlijn dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat de overheidsinstanties 
de milieu-informatie waarover zij beschikken of die voor hen wordt beheerd aan elke 
aanvrager op verzoek ter beschikking stellen, zonder dat deze daarvoor een belang hoeft aan 
te voeren. Dit betekent met name dat een overheidsinstantie toegang moet geven tot de 
milieu-informatie die zij bezit, of zij deze nu zelf heeft geproduceerd of heeft ontvangen. 

Het begrip overheidsinstantie wordt beschreven in artikel 2, lid 2. De richtlijn stelt eveneens 
specifieke termijnen vast: zo spoedig mogelijk of uiterlijk binnen één maand na ontvangst van 
het verzoek door de overheidsinstantie of binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek 
indien om veel of gecompliceerde informatie wordt verzocht. Bovendien moet alle gevraagde 
informatie ter plaatse kunnen worden geraadpleegd. Dit moet gratis zijn overeenkomstig 
artikel 5, lid 1, van de richtlijn. Toegang tot milieu-informatie kan uitsluitend worden 
geweigerd om de in artikel 4 van deze richtlijn vastgestelde redenen. De redenen voor 
weigering moeten restrictief worden geïnterpreteerd. Zo moet bij ieder verzoek rekening 
worden gehouden met het algemene belang dat is gediend met openbaarmaking. Een 
weigering om de verzochte informatie geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen moet 
schriftelijk worden meegedeeld binnen de hierboven genoemde termijnen. Deze mededeling 
bevat de redenen voor de weigering en informatie over de beroepsprocedure. Elke aanvrager 
die meent dat zijn verzoek om informatie is veronachtzaamd, ten onrechte geheel of 
gedeeltelijk is geweigerd of onvoldoende is beantwoord heeft namelijk toegang tot de in 
artikel 6, lid 1 en 2, beschreven beroepsprocedures.

Indienster geeft aan dat zij om een "gewaarmerkt afschrift" heeft verzocht. In de richtlijn 
wordt een dergelijk verzoek niet expliciet behandeld. Wanneer een overheidsinstantie milieu-
informatie die zij bezit ter beschikking stelt, kan echter worden aangenomen dat de verschafte 
informatie een trouwe weergave vormt van de documenten waarover de instantie beschikt. 
Bovendien moet de informatie ter beschikking worden gesteld in de vorm waarin de 
overheidsinstantie deze bezit, tenzij om de bovengenoemde redenen voor weigering de 
informatie geheel of gedeeltelijk niet openbaar kan worden gemaakt. 
                                               
1 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad, PB L 41 van 14 februari 
2003.
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De Commissie merkt op dat volgens indienster de eindconclusie van het door de Lublin 
Foundation for the Protection of the Natural Environment opgestelde verslag is gewijzigd ten 
opzichte van een eerdere versie. Er bestaan verschillende verklaringen voor mogelijke 
wijzigingen, waaronder feitelijke of beoordelingsfouten. Een belangrijk feit is dat de zaak 
aanhangig is gemaakt bij het Openbaar Ministerie, dat de gerechtelijke procedure heeft 
beëindigd om de in het verzoekschrift vermelde redenen. De Commissie geeft bovendien aan 
dat het betwistbaar is of de stichting in kwestie kan worden beschouwd als een 
overheidsinstantie in de zin van de richtlijn. Indien het verslag echter in het bezit van de 
overheid is, moet deze de informatie ter beschikking stellen, behalve indien gerechtvaardigde 
redenen voor weigering kunnen worden aangevoerd, zoals de bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten.

Conclusie

Het Verdrag van Aarhus

Gezien het bovenstaande kan de Commissie niet vaststellen dat de overheidsinstantie in strijd 
met Richtlijn 2003/4/EG heeft gehandeld. Indien indienster in de toekomst een nieuw verzoek 
om toegang tot milieu-informatie indient, dient zij aan te geven dat haar verzoek op deze 
richtlijn is gebaseerd en indien noodzakelijk de beroepsprocedures te benutten waarin de 
Poolse wetgeving voorziet uit hoofde van artikel 6, lid 1 en 2.

Afvalstoffenbeheer

Aangezien indienster aangeeft dat de vergunning voor de stortplaats met tien jaar is verlengd, 
veronderstelt de Commissie dat de stortplaats in de gewenste toestand is gebracht 
overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG. Gezien de beweringen van indienster zal de Commissie 
zich echter schriftelijk tot de Poolse overheid wenden om zich ervan te vergewissen dat de 
stortplaats in kwestie de wetgeving op dit gebied volledig naleeft.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009

Op 10 juli 2009 hebben de bevoegde Poolse autoriteiten als volgt geantwoord op de vragen van 
de Commissie aangaande deze kwestie:

a) Er worden geen stortplaatsen geëxploiteerd in de gemeente Stary Zamość. De kwestie die 
in de brief van de Commissie wordt omschreven, heeft betrekking op een gemeentelijke 
stortplaats in Kolonia Dębowiec in de gemeente Skierbieszów. Deze gemeente grenst aan de 
gemeente Stary Zamość.

b) De stortplaats wordt momenteel gereguleerd op basis van de aan afvalstoffen gerelateerde 
nationale omzettingsmaatregelen die door Polen worden toegepast.

c) Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen hebben beheerders van stortplaatsen 
milieurapportages ingediend. Op basis hiervan hebben de bevoegde autoriteiten passende 
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bestuurlijke besluiten uitgevaardigd, waarin wordt aangegeven in welke mate individuele 
faciliteiten moeten worden aangepast aan de nieuwe vereisten en hoe deze aanpassingen 
moeten worden doorgevoerd. In een besluit uit 2003 wordt aangegeven hoe de stortplaats 
moet worden aangepast aan de vereisten van de afvalstoffenwet. Dit wordt met name als 
volgt bereikt:

■ door het inzetten van controle- en metingsmiddelen in het kader van een 
toezichtprocedure zoals deze wordt vereist door de verordening van de minister van Milieu 
van 9 december 2002 over de omvang, het tijdstip, de methode en de voorwaarden van de 
uitvoering van stortplaatstoezicht;

■ door het hanteren van een uitgestrekte groene bufferzone.

Uit inspecties uitgevoerd door de provinciale inspectiedienst voor milieubescherming van 
Lublin is gebleken dat de beheerder van de stortplaats heeft voldaan aan alle verplichtingen 
die aan het besluit zijn verbonden. 

Overeenkomstig de geldende milieubeschermingswetgeving wordt de stortplaats 
geïnspecteerd door de afdeling Zamość van de provinciale inspectiedienst voor 
milieubescherming van Lublin. Eens per jaar vindt er een geplande inspectie plaats en indien 
er relevante klachten zijn ontvangen worden er eveneens onaangekondigde controles 
uitgevoerd. In 2008 heeft de beheerder van de stortplaats in het kader van de 
toezichtprocedure tests uitgevoerd op het grondwater, het percolaat en het stortplaatsgas, is 
er een analyse gemaakt van de compositie en de structuur van het afval, en zijn er metingen 
verricht ten aanzien van de inklinking van de stortplaats. Tests op het grondwater en het 
percolaat worden eens per kwartaal uitgevoerd. Het grondwaterpeil wordt tijdens de 
bemonstering van het grondwater vastgesteld.

Tests op het grondwater en het percolaat worden uitgevoerd door een laboratorium dat 
officieel is erkend voor het uitvoeren van fysische, chemische en fysisch-chemische tests op 
grondwater.

d) Percolaat en stortplaatsgas worden door de stortplaats verzameld. De gehanteerde 
toezichtprocedure van de stortplaats voor het grondwater is in 2008 en voorgaande jaren 
uitgevoerd overeenkomstig de verordening van de minister van Milieu van 9 december 2002 
over de omvang, het tijdstip, de methode en de voorwaarden van de uitvoering van 
stortplaatstoezicht. Uit de evaluatie van de resultaten van het toezicht is gebleken dat de 
onderzochte indicatoren zich binnen de limieten bevinden die zijn vastgesteld voor 
kwaliteitsklassen en vallen binnen klasse III (water van zeer goede, goede of bevredigende 
kwaliteit). De tests hebben niet aangetoond dat het grondwater binnen de grenzen van de 
stortplaats is vervuild.

In het besluit wordt eveneens bepaald dat het afval moet worden afgedekt door een 
isolatielaag. Inspecties die in recente jaren zijn uitgevoerd door de inspectiedienst voor 
milieubescherming, hebben aangetoond dat de instructies voor de exploitatie van de 
stortplaats niet altijd zijn opgevolgd als het gaat om het gebruik van isolatielagen. Voor de 
aangetroffen tekortkomingen zijn boetes opgelegd aan de beheerder van de stortplaats.

e) Op 30 oktober 2007 heeft de gouverneur van de provincie Lubelskie een besluit 
uitgevaardigd ten aanzien van deze stortplaats en een geïntegreerde vergunning afgegeven 
voor de exploitatie van een stortplaats voor gemeentelijk afval. Op verzoek van de beheerder 
van de stortplaats is het besluit uitgevaardigd voor de periode tot 31 december 2010.
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Conclusie

Uit de informatie die is ontvangen van de bevoegde Poolse autoriteiten, blijkt dat de 
exploitant van de stortplaats in het bezit van een geldige vergunning is en voldoet aan de 
verplichtingen die worden opgelegd door de bevoegde autoriteit ten aanzien van de 
aanpassing van de faciliteit aan de wettelijke eisen. Uit metingen is niet gebleken dat het 
grondwater binnen de grenzen van de stortplaats vervuild is. De faciliteit wordt systematisch 
geïnspecteerd door de provinciale inspectiedienst voor milieubescherming. Er zijn boetes 
opgelegd aan de beheerder van de stortplaats voor de vastgestelde tekortkomingen en 
onregelmatigheden.
Gezien de informatie waarover de Commissie beschikt kan er in dit geval derhalve geen 
inbreuk worden vastgesteld van de EU-afvalwetgeving. 


