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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1060/2010 af Konrad Janson, polsk statsborger, for byrådet i Wolin, 
og 1 medunderskriver, om forurening af den polske ø Wolin og den dermed 
forbundne manglende håndhævelse af EU's bestemmelser om affaldshåndtering

1. Sammendrag

Andrageren er medlem af byrådet i Wolin, der er hovedbyen på den østpolske ø af samme 
navn, hvoraf en del er opført på Natura 2000-listen, henviser til de der eksisterende 
affaldshåndterings- og vandforureningsproblemer. Andrageren mener ikke, at der fra national 
og regional side bliver grebet effektivt ind, og at der bliver set gennem fingre med EU's på 
området gældende bestemmelser. Han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen 
op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. december 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Følgende EU-miljødirektiver er relevante for dette andragende:

 om vandbeskyttelse: byspildevandsdirektivet1, vandrammedirektivet2 og 
badevandsdirektiverne3.

                                               
1 Direktiv 91/271/EØF, EFT L135 af 30.5.1991.
2 Direktiv 2000/60/EF, EFT L327 af 22.12.2000.
3 Direktiv 76/160/EØF, EFT L31 af 5.2.1976, og 2006/7/EF, EUT L64 af 4.3.2006.
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 om affaldshåndtering: det nye affaldsrammedirektiv1.

Byspildevandsdirektivet

Direktivet omfatter spildevand fra boligområder med mere end 2.000 indbyggere 
("byområder") og fastlægger en forpligtelse til at indsamle og behandle spildevand. På øen 
Wolin falder en række boligområder, såsom Świnoujście, Międzywodzie, Wolin og 
Dziwnów, ind under direktivets anvendelsesområde. Tiltrædelsestraktaten for Polen fastsætter 
forskudte overgangsperioder for overholdelse af byspildevandsdirektivet med overgangsmål 
for 2005, 2010 og 2013 samt fuld overholdelse i 2015. Imidlertid henviser 
overgangsperioderne ikke til bestemte byområder, såsom Wolin, men fastsætter miljømæssige 
målsætninger i form af en procentdel af den samlede bionedbrydelige mængde og det samlede 
antal byområder2.

Derfor kan Kommissionen ikke på nuværende tidspunkt betragte den utilstrækkelige 
spildevandsrensning i Wolin som en overtrædelse af direktivet.

Vandrammedirektivet

Direktivet omfatter alle vandområder (floder, søer, grundvand, kystvande) og har til formål 
som hovedregel at opnå god vandkvalitet ("god tilstand") inden 2015. De nødvendige planer 
og programmer indeholdende foranstaltninger til opnåelse af denne gode tilstand skulle 
vedtages inden den 22. december 2009 og anmeldes til Kommissionen senest den 22. marts 
2010. Da Polen ikke havde opfyldt disse forpligtelser, indledte Kommissionen i 2010 en retlig 
overtrædelsesprocedure3. Selv om Kommissionen er bekendt med, at høringsprocessen nu er 
afsluttet, og at vandområdeplanerne er blevet vedtaget, er planerne endnu ikke blevet anmeldt 
til Kommissionen.

Badevandsdirektiverne

Direktiverne omfatter badevande, hvor der med jævne mellemrum forventes et stort antal 
badende. På øen Wolin er der udpeget tre badevande: to i kommunen Świnoujście og ét i 
kommunen Międzywodzie. Ifølge de seneste overvågningsresultater opfylder disse tre strande 
kvalitetsstandarderne i badevandsdirektivet. Der er ikke udpeget nogen badevande i nærheden 
af Wolin. Derfor kan Kommissionen ikke påvise nogen overtrædelse af direktivet.

Det nye affaldsrammedirektiv

Det nye affaldsrammedirektiv, som skulle gennemføres inden den 12. december 2010, er 
direkte rettet mod affaldshåndtering. Direktivet fastlægger centrale krav til affaldshåndtering, 
herunder godkendelsesregler for affaldshåndtering. Direktivet pålægger medlemsstaterne at 
sikre, at affald håndteres, uden at menneskers sundhed og miljøet bringes i fare, ligesom det 
forbyder henkastning, dumpning og ukontrolleret håndtering af affald (artikel 13 og 36). Det 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald, EUT L 312 af 
22.11.2008.
2 EUT C 227 af 23.9.2003.
3 Overtrædelsesprocedure 2010/2079.
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stiller krav om etablering af passende net af affaldsanlæg og visse nyttiggørelsesanlæg (artikel 
16). Direktivet fastlægger endvidere et hierarki for affaldshåndtering, fremmer 
affaldsforebyggelse frem for -genindvinding med bortskaffelse som en sidste udvej og 
indeholder bestemmelser om forebyggelse af affald (artikel 3, stk. 12, og artikel 9), 
affaldsforebyggelsesprogrammer (artikel 29 og bilag IV) og udarbejdelse af
affaldshåndteringsplaner (artikel 28). Der er fastsat krav til indsamling af affald og specifikke 
mål for medlemsstaterne med hensyn til genbrug og genanvendelse af visse typer affald 
(artikel 11). Polen har til dato (9. februar 2011) endnu ikke oplyst Kommissionen om landets 
nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktivet (artikel 40).

Med hensyn til EU-lovgivningen om vandbeskyttelse har Kommissionen konstateret, at 
vandrammedirektivet er blevet overtrådt, hvorfor den har indledt en retlig 
overtrædelsesprocedure. Kommissionen kan dog ikke påvise nogen overtrædelse af 
bestemmelserne i byspildevandsdirektivet og badevandsdirektivet.

For så vidt angår EU-lovgivning om affaldshåndtering, vil Kommissionen nøje overvåge og 
træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at det nye 
affaldsrammedirektiv gennemføres korrekt i Polen."

4. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011. (REV)

"Hvad angår overtrædelsen af vandrammedirektivet1, har Polen nu anmeldt 
vandområdeplanerne som fastlagt i direktivets artikel 15."

                                               
1 Direktiv 2000/60/EF, EFT L 327 af 22.12.2000.


