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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1116/2009 af H.L., polsk statsborger, om et miljøskadeligt 
rensningsanlæg i byen Luzino i det nordlige Polen

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at rensningsanlægget i Luzino, der er opført i umiddelbar nærhed af et 
beboet område, er i modstrid med de gældende miljøbestemmelser. Han påpeger tillige, at de 
dermed forbundne lugt- og støj gener ikke kun undergraver lokalbefolkningens livskvalitet 
men også deres helbred. Da hans klager til de ansvarlige nationale myndigheder ikke har båret 
frugt, anmoder han Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. november 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. juli 2010.

Direktiv 91/271/EØF1 om rensning af byspildevand opstiller miljømæssige mål for rensning 
af spildevand, hvilket betyder, at hvert rensningsanlæg skal opnå visse numeriske mål. 
Direktivet hverken pålægger eller forbyder brugen af bestemte teknologier. Medlemsstaterne 
har ret og pligt til at vælge den passende og tilgængelige teknologi; Når det gælder 
anvendelsen af EU-finansieringsinstrumenter, f.eks. inden for samhørighedspolitikken, skal 
de relevante styrende principper og betingelser overholdes.

Kommissionen bemærker vedrørende lugt- og støjgener, at bestemmelserne i rammedirektiv 

                                               
1 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40-52.
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2006/12/EF1 om affald gælder for spildevand i de tilfælde, hvor spildevandet ikke er omfattet 
af anden Europæisk eller national lovgivning, og at dette direktiv kræver, at man undgår støj-
og lugtgener i behandlingen af affald2.

Den gældende EU-lovgivning vedrørende vurdering og styring af ekstern støj er direktiv 
2002/49/EF3. Dette direktiv overlader det til medlemsstaterne at bestemme grænseværdierne 
for støj og andre foranstaltninger til begrænsning af støj. Medlemsstaterne skal ifølge dette 
direktiv udarbejde strategiske støjkort og handlingsplaner til begrænsning af den eksterne støj 
i områder, der er meget udsatte for støj, for eksempel byer med mere end 250.000 indbyggere.
Byen Luzino falder ifølge den modtagne rapport fra de polske myndigheder uden for 
direktivets anvendelsesområde, idet den kun har ca. 7.000 indbyggere.

Direktiv 85/337/EØF (VVM-direktivet), som ændret4, gælder også for projekter som for 
eksempel udvidelsen af rensningsanlæg. Ifølge VVM-direktivet kan projektet falde inden for 
rammerne af Bilag II punkt 11, litra c - rensningsanlæg (projekter, der ikke er omfattet af 
bilag I), i forbindelse med Bilag II, punkt 13: "ændringer eller udvidelser af projekter i bilag I 
eller II, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til 
skade for miljøet".

For projekter, der falder ind under bilag II, skal medlemsstaterne enten fra sag til sag eller i 
henhold til grænseværdier eller kriterier afgøre, om projektet skal underkastes en vurdering på 
grund af dets sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet på baggrund af de relevante 
udvælgelseskriterier, jf. direktivets bilag III. Hvis de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne afgør, at projektet sandsynligvis vil have væsentlige indvirkninger på 
miljøet, skal der foretages en vurdering af indvirkningen på miljøet (VVM). En VVM-
vurdering skal både omfatte projekternes direkte og indirekte indvirkning, og de 
miljømæssige oplysninger, som bygherren afgiver til de kompetente myndigheder, skal 
omfatte relevante oplysninger som fastsat i VVM-direktivets artikel 5, stk. 3. Desuden skal 
der i VVM-proceduren være høringer af offentligheden og andre myndigheder, der 
sandsynligvis bliver involveret i projektet på grund af deres specifikke miljømæssige ansvar, 
og beslutningen om byggetilladelse skal tage højde for resultaterne af ovennævnte høringer 
samt de oplysninger, bygherren har tilvejebragt til de kompetente myndigheder som en del af 
VVM-proceduren. Endelig skal offentligheden informeres om beslutningen om at give eller 
afslå byggetilladelse.  

Andrageren refererer også til støtte, som skulle være ulovligt bevilliget af myndighederne i 
Pommern til udvidelse af anlægget. Andragendet mangler detaljer vedrørende støtten, og det 
vides derfor ikke, om der er tale om EU-finansiering. 

                                               
1 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9-21.
2 Direktiv 2006/12/EF, EUT L 114 af 27.4.2006, artikel 4, stk. 1: " Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at affaldet nyttiggøres eller bortskaffes, uden at menneskers sundhed bringes i fare, 
og uden at der anvendes fremgangsmåder eller metoder, som vil kunne skade miljøet, idet der navnlig ikke må. . 

. «b) forårsages gener ved støj eller lugt . . ."
3 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-25.
4 Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 
(VVM-direktivet) (EFT L 175 af 5.7. 1985, s. 40) som ændret af direktiverne 97/11/EF (EFT L 73 af 14.3.1997, 
s. 5) og 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17).
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Konklusion

Ud fra de oplysninger, andrageren har afgivet, har Kommissionen ingen grund til at antage, at 
direktivet om rensning af byspildevand, direktivet om ekstern støj og VVM-direktivet ikke er 
blevet anvendt korrekt.  Såfremt andrageren giver mere dybtegående oplysninger, der giver 
Kommissionen mulighed for at vurderer disse spørgsmål i forhold til de ovennævnte 
direktiver, vil Kommissionen kunne undersøge dette spørgsmål yderligere.


