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Betreft: Verzoekschrift 1116/2009, ingediend door H.L. (Poolse nationaliteit), over een 
zuiveringsinstallatie in de stad Luzino in het noorden van Polen die schadelijk is 
voor het milieu

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de zuiveringsinstallatie in Luzino, die in de directe omgeving van een 
woongebied is gebouwd, in strijd is met de geldende milieubepalingen. Indiener wijst er verder 
op dat de geur- en geluidshinder die door de installatie wordt veroorzaakt niet alleen nadelig is 
voor de kwaliteit van leven van de lokale bevolking, maar ook schadelijk voor hun gezondheid. 
Aangezien indiener zich tevergeefs met zijn klacht tot de verantwoordelijke nationale overheden 
heeft gewend, verzoekt hij het Europees Parlement om op te treden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 juli 2010.

In de Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater 91/271/EEG1 worden de 
milieudoelstellingen voor de behandeling van afvalwater voorgeschreven, d.w.z. dat met iedere 
behandelingsinstallatie bepaalde numerieke behandelingsdoelen moeten worden gehaald. In de 
richtlijn wordt echter geen enkele technologie voorgeschreven of verboden. De lidstaten hebben 
het recht en de verantwoordelijkheid de meest geschikte technologie die beschikbaar is te kiezen; 
wanneer gebruik wordt gemaakt van financieringsinstrumenten van de EU, bij voorbeeld in het 
kader van het cohesiebeleid, moet de hand worden gehouden aan de desbetreffende algemene 
beginselen en voorwaarden. 

                                               
1 1 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40.



PE445.767v01-00 2/3 CM\824562NL.doc

NL

Wat het punt van de stank en geluidshinder betreft, zou de Commissie willen opmerken dat de 
bepalingen van de kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen, 2006/12/EG1 van toepassing zijn op 
afvalwater wanneer hiervoor geen andere wetgeving van de Unie of nationale wetgeving geldt en 
dat deze richtlijn voorschrijft dat geluidshinder en stankoverlast bij de afvalbehandeling moeten 
worden vermeden2.

De vigerende wetgeving van de Unie voor de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai is 
Richtlijn 2002/49/EG3. Deze richtlijn laat besluiten over de grenswaarden voor lawaai en andere 
maatregelen om het lawaai te temperen over aan de lidstaten. Op grond van deze richtlijn moeten 
de lidstaten strategische kaarten voor lawaaioverlast en actieprogramma’s opstellen die zich 
richten op de beheersing van het omgevingslawaai voor bepaalde gebieden die aan veel lawaai 
zijn blootgesteld, d.w.z. agglomeraties van meer dan 250 000 inwoners. Volgens het van de 
Poolse autoriteiten ontvangen verslag valt de stad Luzino niet onder de richtlijn, omdat zij 
ongeveer 7 000 inwoners telt.

Een andere richtlijn die betrekking zou kunnen hebben op een project als een uitbreiding van een 
afvalbehandelingsinstallatie zoals de indiener van het verzoekschrift bedoelt, is Richtlijn 
85/337/EEG, zoals gewijzigd4 (richtlijn milieueffectbeoordeling). Volgens de richtlijn 
milieueffectbeoordeling valt het project mogelijk onder de bepalingen van Bijlage II, punt 11, 
onder c) – rioolwaterzuiveringsinstallaties, (niet onder Bijlage I vallende projecten), in 
combinatie met Bijlage II, punt 13: "wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I of II 
waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd en die aanzienlijke 
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben'.

Voor de onder Bijlage II vallende projecten moeten de lidstaten door middel van een onderzoek 
per geval of op grond van drempelwaarden dan wel criteria bepalen of voor het project een 
effectbeoordeling nodig is vanwege eventuele aanzienlijke milieugevolgen, rekening houdend 
met de desbetreffende criteria die zijn opgenomen in Bijlage III van de richtlijn. Indien de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat vaststellen dat het waarschijnlijk is dat van het project 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu uitgaan, dan moet een milieueffectbeoordeling 
worden uitgevoerd. Wordt een milieueffectbeoordeling uitgevoerd, dan moet deze zowel 
betrekking hebben op de directe als de indirecte gevolgen van het project en moet de milieu-
informatie die de projectontwikkelaar aan de bevoegd autoriteiten voorlegt ook de relevante 
informatie bevatten zoals deze omschreven wordt in artikel 5, lid 3, van de 
milieueffectbeoordelingsrichtlijn. Bovendien moet in de loop van de 
milieueffectbeoordelingsprocedure overleg worden gepleegd met de overheids- en andere 
autoriteiten voor wie het project eventueel van belang is wegens hun specifieke 
verantwoordelijkheid voor het milieu, en bij het besluit om toestemming voor de ontwikkeling te 
geven moet rekening worden gehouden met het resultaat van dit overleg en de informatie die de 
projectontwikkelaar ter beschikking van de bevoegde autoriteiten heeft gesteld als onderdeel van 

                                               
1 1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9-21.
2 Richtlijn 2006/12/EG, PB L114 van 27.4.2006. Artikel 4, lid 1, "De lidstaten nemen de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de nuttige toepassing of de verwijdering van de afvalstoffen plaatsvindt zonder gevaar voor de 
gezondheid van de mens en zonder dat procédés of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het 
milieu kunnen hebben en met name: ... (b) zonder geluids- of stankhinder te veroorzaken;…" 
3 1 PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12.
4 Richtlijn van de Raad 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten (richtlijn milieueffectbeoordeling) (PB L 175 van 5.7. 1985, blz. 40), als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG 
(PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5) en Richtlijn 2003/35/EG (PB L 156 van 25.6.2003, blz.17).
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de milieueffectbeoordelingsprocedure. Tenslotte moet het besluit om al of niet toestemming voor 
de ontwikkeling te geven openbaar worden gemaakt. 

De indiener van het verzoekschrift verwijst ook naar een subsidie die onwettig door het hoofd 
van de provincie Pomorze (Pommeren) voor de uitbreiding van de installatie zou zijn verleend.
In het verzoekschrift wordt niet nader ingegaan op deze subsidie, zodat niet bekend is of er een 
verband met EU-financiering bestaat.

Conclusies

Afgaande op de informatie die de indiener van het verzoekschrift heeft verstrekt, heeft de 
Commissie geen reden om aan te nemen dat de richtlijn stedelijk afvalwater,  de richtlijn 
beheersing  omgevingslawaai en de milieueffectbeoordelingsrichtlijn niet correct zouden zijn 
toegepast. Mocht de indiener meer gedetailleerde informatie verstrekken waarmee de Commissie 
een en ander in verband met de bovengenoemde richtlijnen kan beoordelen, dan kan zij deze 
kwestie verder onderzoeken.


