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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1060/2010, ingediend door Konrad Janson (Poolse nationaliteit), 
namens de gemeenteraad van Wolin, gesteund door 1 medeondertekenaar, over 
vervuiling van het Poolse eiland Wolin en de daarmee samenhangende schending 
van de bepalingen van de EU inzake afvalbeheer

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is lid van de gemeenteraad van Wolin, de hoofdstad van het gelijknamige eiland in 
het westen van Polen, waarvan een deel is aangewezen als Natura 2000-gebied. Hij verwijst 
naar de problemen met afvalbeheer en waterverontreiniging aldaar. Indiener meent dat het 
nationale en regionale bestuur niet effectief heeft ingegrepen en dat men het niet al te nauw 
neemt met de bepalingen van de EU op dit gebied. Hij verzoekt derhalve het Europees 
Parlement om de zaak op te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 december 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

De voor dit verzoekschrift relevante elementen van de EU-milieuwetgeving zijn:

 voor waterbescherming de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater1, de kaderrichtlijn water2 en de zwemwaterrichtlijnen3. 

                                               
1 Richtlijn 91/271/EEG, PB L 135 van 30.5.1991.
2 Richtlijn 2000/60/EG, PB L 327 van 22.12.2000.
3 Richtlijnen 76/160/EEG, PB L31 van 5.2.1976, en 2006/7/EG, PB L64 van 4.3.2006.
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 voor afvalbeheer de nieuwe kaderrichtlijn afvalstoffen1.

Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater

De richtlijn omvat afvalwater van woongebieden met meer dan 2 000 inwoners 
('agglomeraties') en voorziet in de verplichting afvalwater te verzamelen en te behandelen. Op 
het eiland Wolin valt een aantal woongebieden in het toepassingsgebied van de richtlijn, zoals 
Świnoujście, Międzywodzie, Wolin en Dziwnów. Het toetredingsverdrag voor Polen bevat 
gespreide overgangsperioden voor de naleving van de richtlijn inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater, waarbij overgangsdoelstellingen zijn vastgelegd voor 2005, 2010, 2013, 
met uiteindelijk volledige naleving in 2015. De overgangsperioden verwijzen echter niet naar 
specifieke woongebieden als Wolin, maar specificeren milieudoelstellingen in termen van 
percentage van totale biologisch afbreekbare belasting en totaal aantal woongebieden2.

Als gevolg daarvan kan de Commissie de onvoldoende behandeling van afvalwater op Wolin 
op dit moment niet zien als een inbreuk op de richtlijn.

Kaderrichtlijn Water

De richtlijn omvat alle wateren (rivieren, meren, grondwateren, kustwateren), met als 
doelstelling dat deze in principe uiterlijk in 2015 een goede waterkwaliteit ('goede status') 
moeten hebben. De noodzakelijke plannen en programma’s hadden met de maatregelen om 
een dergelijke goede status te realiseren op 22 december 2009 aangenomen en op 22 maart 
2010 aan de Commissie gemeld moeten zijn. Aangezien Polen niet aan deze verplichtingen 
had voldaan, is de Commissie derhalve in 2010 een juridische inbreukprocedure3 begonnen. 
Hoewel de Commissie nu op de hoogte is van de afronding van de raadplegingsprocedure en 
de aanname van stroomgebiedsbeheersplannen, zijn de plannen nog niet aan de Commissie 
gemeld.

Zwemwaterrichtlijnen

De richtlijnen omvatten zwemwateren waar regelmatig een groot aantal zwemmers wordt 
verwacht. Op het eiland Wolin zijn drie zwemwateren aangewezen, twee in de gemeente 
Świnoujście en één in de gemeente Międzywodzie. Volgens de laatst beschikbare 
controleresultaten voldoen deze drie stranden aan de kwaliteitseisen van de 
zwemwaterrichtlijn. Er zijn geen zwemwateren aangewezen bij Wolin. Derhalve kan de 
Commissie geen inbreuk op de richtlijn vaststellen.

De nieuwe kaderrichtlijn afvalstoffen

De nieuwe kaderrichtlijn afvalstoffen, die op 12 december 2010 moest zijn omgezet, gaat 
rechtstreeks over afvalbeheerhandelingen. Deze richtlijn stelt de belangrijkste vereisten voor 
afvalbeheer vast, inclusief vergunningsverplichtingen voor afvalbeheer. De richtlijn verplicht 

                                               
1 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake afval,  PB L 312 
van 22.11.2008.
2 PB C 227 van 23.9.2003.
3 Inbreukprocedure 2010/2079.
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lidstaten te garanderen dat afval wordt beheerd zonder de volksgezondheid of het milieu in 
gevaar te brengen en verbiedt het achterlaten, storten of ongecontroleerde beheer van afval 
(artikelen 13 en 36). Hij vereist adequate netwerken van afvalinstallaties en bepaalde 
verwijderingsinstallaties (artikel 16). De richtlijn stelt ook een hiërarchie voor afvalbeheer 
vast met het stimuleren van afvalpreventie boven de nuttige toepassing ervan en met 
verwijdering als laatste middel, en bevat bepalingen ter voorkoming van afval (artikelen 3.12 
en 9), afvalpreventieprogramma’s (artikel 29 en bijlage IV) en de instelling van 
afvalbeheersplannen (artikel 28). Er zijn vereisten neergelegd voor het verzamelen van afval 
en voor de specifieke doelen die door de lidstaten moeten worden gehaald betreffende het 
hergebruik en de recycling van bepaalde soorten afval (artikel 11). Tot op heden (9 februari 
2011) heeft Polen nog geen nationale maatregelen medegedeeld ter omzetting van de richtlijn 
(artikel 40).

Met betrekking tot EU-wetgeving over waterbescherming heeft de Commissie een inbreuk 
vastgesteld op de kaderrichtlijn water en is zij een juridische inbreukprocedure begonnen.
Voor de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater en de zwemwaterrichtlijnen 
kan de Commissie geen inbreuk op wetgeving vaststellen.

Met betrekking tot EU-wetgeving inzake afvalbeheer zal de Commissie nauwlettend toezicht 
houden en de noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de nieuwe 
kaderrichtlijn afvalstoffen in Polen op de juiste manier wordt omgezet.

4. REV Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Wat de inbreuk op de kaderrichtlijn water1 betreft, zij erop gewezen dat Polen de 
stroomgebiedsbeheersplannen inmiddels heeft gemeld, zoals in artikel 15 van de richtlijn 
wordt voorgeschreven.

                                               
1 Richtlijn 2000/60/EG, PB L 327 van 22.12.2000.


