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I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

RICHTLIJN 1999/31/EG VAN DE RAAD
van 26 april 1999
betreffende het storten van afvalstoffen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S, lid 1,

(5)

Overwegende dat volgens het beginsel dat de vervuiler
betaalt onder andere rekening moet worden gehouden
met milieuaantasting door het storten van afvalstoffen;

(6)

Overwegende dat storten evanals andere wijzen van
afvalverwerking afdoende moeten worden gecontroleerd
en beheerd teneinde mogelijke negatieve gevolgen voor
het milieu en risico's voor de volksgezondheid te voorkomen of te beperken;

(7)

Overwegende dat passende maatregelen moeten worden
getroffen ter voorkoming van het sluikstorten, dumpen
of ongecontroleerd verwijderen van afval; dat de stortplaatsen met het oog hierop controleerbaar moeten zijn
met betrekking tot de stoffen die zich in het aldaar
gestorte afval bevinden en dat die stoffen zoveel mogelijk slechts voorzienbare reacties mogen vertonen;

(8)

Overwegende dat zowel de hoeveelheid als de gevaarlijke eigenschappen van te storten afval waar nodig dienen te worden beperkt; dat de behandeling van afvalstoffen vergemakkelijkt en de nuttige toepassing ervan
bevorderd moeten worden; dat daartoe behandelingsprocessen dienen te worden bevorderd om ervoor te zorgen
dat het storten verenigbaar is met de doelstellingen van
deze richtlijn; dat sorteren onder de definitie van behandeling valt;

(9)

Overwegende dat de lidstaten de beginselen van nabijheid en zelfverzorging bij de verwijdering van hun afvalstoffen op communautair en nationaal niveau moeten
kunnen toepassen overeenkomstig Richtlijn 75/442/EEG
van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (5); dat de doelstellingen van die richtlijn moeten
worden gepreciseerd en nagestreefd door het opzetten
van een toereikend, geïntegreerd net van verwijderingsinstallaties op basis van een hoog milieubeschermingsniveau;

(10)

Overwegende dat verschillen tussen technische normen
voor het storten van afvalstoffen en de daarmee verbonden lagere kosten tot gevolg kunnen hebben dat afval
steeds vaker wordt gestort op plaatsen met lage milieu-

Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag (3),
(1)

Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 7 mei
1990 (4) betreffende het afvalstoffenbeleid zich verheugt
over en zijn steun verleent aan het document inzake de
communautaire strategie en de Commissie verzoekt criteria en normen voor het storten van afvalstoffen voor
te stellen;

(2)

Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 9 december 1996 betreffende het afvalstoffenbeleid van mening
is dat in de toekomst in de gehele Gemeenschap alleen
nog veilige en gecontroleerde stortactiviteiten mogen
worden verricht;

(3)

Overwegende dat het zaak is de preventie, het hergebruik en de nuttige toepassing van afvalstoffen alsook
het gebruik van de teruggewonnen materialen en energie te stimuleren teneinde de natuurlijke rijkdommen
spaarzaam te benutten en zo weinig mogelijk grond te
gebruiken;

(4)

Overwegende dat nog verder moet worden nagedacht
over de vraagstukken van verbranding van stadsafval en
ongevaarlijke afvalstoffen, compostering, biomethanisering en de verwerking van baggerslib;

(1) PB C 156 van 24.5.1997, blz. 10.
(2) PB C 355 van 21.11.1997, blz. 4.
(3) Advies van Europees Parlement van 19 februari 1998 (PB C 80 van
16.3.1998, blz. 196), gemeenschappelijk standpunt van de Raad
van 4 juni 1998 (PB C 333 van 30.10.1998, blz. 15) en besluit
van het Europees Parlement van 9 februari 1999 (PB C 150 van
28.5.1999, blz. 78).
(4) PB C 122 van 18.5.1990, blz. 2.

(5) PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Beschikking 96/350/EG (PB L 135 van 6.6.1996, blz. 32).
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beschermingsnormen, waardoor als gevolg van het
onnodig lange transport van het afval en ontoereikende
stortpraktijken een mogelijk ernstige bedreiging van het
milieu ontstaat;
(11)

Overwegende dat bijgevolg op Gemeenschapsniveau
technische normen voor het storten van afvalstoffen
moeten worden voorgeschreven teneinde de kwaliteit
van het milieu in de Gemeenschap te beschermen, in
stand te houden en te verbeteren;

(12)

Overwegende dat duidelijk moet worden aangegeven
aan welke voorschriften stortplaatsen moeten voldoen
ten aanzien van de ligging, de inrichting, het beheer, de
controle, de sluiting en de te nemen preventieve en
beschermende maatregelen tegen aantasting van het
milieu, op zowel korte als lange termijn, en vooral tegen
vervuiling door percolaatinfiltratie in de grond;

(13)

Overwegende dat, gelet op het voorafgaande, de in aanmerking komende stortplaatsklassen en de voor de verschillende stortplaatsklassen aanvaardbare afvalsoorten
duidelijk moeten worden omschreven;

(14)

Overwegende dat locaties voor de tijdelijke opslag van
afvalstoffen dienen te voldoen aan de toepasselijke voorschriften van Richtlijn 75/442/EEG;

(15)

Overwegende dat de nuttige toepassing, overeenkomstig
Richtlijn 75/442/EEG, van inerte of niet-gevaarlijke
afvalstoffen die bruikbaar zijn voor terreinophoging/terreinverbetering en aanaarding of voor bouwdoeleinden
geen stortactiviteit behoeft te vormen;

(16)

(17)

(18)

Overwegende dat maatregelen moeten worden genomen
om de productie van methaangas op stortplaatsen te
verminderen, onder meer teneinde een algemene temperatuurstijging op aarde tegen te gaan, door middel van
een vermindering van het storten van biologisch
afbreekbaar afval en de eis dat op stortplaatsen gasbeheersing wordt ingevoerd;
Overwegende dat de maatregelen tot beperking van het
storten van biologisch afbreekbare afvalstoffen ook tot
doel hebben het gescheiden verzamelen van biologisch
afbreekbare afvalstoffen en sortering in het algemeen,
terugwinning en hergebruik te bevorderen;
Overwegende dat vanwege de bijzondere kenmerken
van de verwijderingsmethode die het storten vormt, een
specifieke vergunningsprocedure voor alle stortplaatsklassen moet worden ingevoerd overeenkomstig de
reeds in Richtlijn 75/442/EEG vastgestelde algemene
voorschriften voor vergunningen en de algemene voorschriften van Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging (1); dat de
overeenstemming met de stortplaats met die vergunning
in het kader van een inspectie door de bevoegde instantie moet worden gecontroleerd alvorens met het storten
wordt begonnen;

(1) PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
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(19)

Overwegende dat in elk afzonderlijk geval dient te worden gecontroleerd of de afvalstoffen mogen worden
gestort op de stortplaats waarvoor zij zijn bestemd,
vooral bij gevaarlijke afvalstoffen;

(20)

Overwegende dat, teneinde aantasting van het milieu te
voorkomen, een uniforme procedure voor de aanvaarding van afvalstoffen moet worden ingevoerd, die is
gebaseerd op een procedure voor de indeling van de in
de diverse stortplaatsklassen aanvaardbare afvalstoffen
en die meer bepaald gestandaardiseerde grenswaarden
omvat; dat hiertoe binnen een voldoende korte termijn
een homogeen en gestandaardiseerd systeem voor karakterisering, bemonstering en analyse dient te worden
vastgesteld teneinde de uitvoering van deze richtlijn te
vergemakkelijken; dat de criteria voor aanvaarding bijzonder nauwkeurig moeten zijn voor inerte afvalstoffen;

(21)

Overwegende dat de lidstaten, in afwachting van de
vaststelling van dergelijke voor de karakterisering vereiste analysemethoden of grenswaarden, voor de toepassing van deze richtlijn op nationaal niveau lijsten van
op stortplaatsen al dan niet aanvaardbare afvalstoffen
kunnen handhaven of opstellen of criteria, met onder
andere grenswaarden, kunnen vaststellen die overeenkomen met die welke voor de uniforme aanvaardingsprocedure in deze richtlijn zijn vermeld;

(22)

Overwegende dat er voor bepaalde gevaarlijke afvalstoffen die worden aanvaard in stortplaatsen voor ongevaarlijke afvalstoffen, aanvaardingscriteria moeten worden
opgesteld door het technisch comité;

(23)

Overwegende dat gemeenschappelijke procedures voor
de controle gedurende de exploitatie- en nazorgfasen
van een stortplaats moeten worden vastgesteld om eventuele schadelijke effecten van de stortplaats op het
milieu te onderkennen en de nodige corrigerende maatregelen te treffen;

(24)

Overwegende dat moet worden bepaald wanneer en hoe
een stortplaats dient te worden gesloten en welke verplichtingen en verantwoordelijkheid gedurende de
nazorgfase op de exploitant van de stortplaats rusten;

(25)

Overwegende dat stortplaatsen die werden gesloten vóór
de omzettingsdatum van de richtlijn, niet mogen worden onderworpen aan de bepalingen betreffende de sluitingsprocedure;

(26)

Overwegende dat de voorwaarden voor de toekomstige
exploitatie van bestaande stortplaatsen moeten worden
vastgesteld teneinde binnen een bepaalde termijn de
maatregelen te treffen die nodig zijn om die stortplaatsen op basis van specifieke aanpassingsplannen met deze
richtlijn in overeenstemming te brengen;
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Overwegende dat exploitanten van bestaande stortplaatsen die de in artikel 14, onder a), genoemde documenten overeenkomstig bindende nationale voorschriften die
gelijkwaardig zijn aan die van artikel 14 reeds hebben
voorgelegd vóór de inwerkingtreding van de richtlijn, en
waaraan de bevoegde autoriteit de voortzetting van de
exploitatie heeft toegestaan, die documenten niet
opnieuw behoeven voor te leggen, en dat de bevoegde
autoriteit geen nieuwe machtiging behoeft af te geven;

(28)

Overwegende dat de exploitant passende voorzieningen
in de vorm van een financiële zekerheid dan wel enig
ander equivalent dient te treffen teneinde te waarborgen
dat alle uit de vergunning voortvloeiende verplichtingen
worden nageleefd, inclusief die betreffende de sluitingsprocedure en de nazorg van de stortplaats;

(29)

Overwegende dat maatregelen moeten worden genomen
om ervoor te zorgen dat de aangerekende prijs voor het
storten van afvalstoffen alle met de inrichting en de
exploitatie van de stortplaats gemoeide kosten dekt alsmede, voorzover mogelijk, de financiële zekerheid (of
het equivalent daarvan) die de exploitant dient te stellen,
en de geraamde kosten van sluiting van de stortplaats
met inbegrip van de noodzakelijke nazorg;

(30)

(31)

(32)

Overwegende dat, wanneer een bevoegde instantie oordeelt dat een stortplaats waarschijnlijk niet langer dan
gedurende een bepaalde periode een gevaar voor het
milieu zal betekenen, de geraamde kosten die worden
ingecalculeerd in de door een exploitant aan te rekenen
prijs tot die periode mogen worden beperkt;
Overwegende dat ervoor moet worden gezorgd dat de
uitvoeringsbepalingen van deze richtlijn overal in de
Gemeenschap correct worden toegepast en dat de opleiding en kennis van de exploitanten en het personeel van
stortplaatsen hun de vereiste vakbekwaamheid verschaffen;
Overwegende dat de Commissie volgens de comitéprocedure van artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG een uniforme aanvaardingsprocedure voor afvalstoffen moet
invoeren en een uniforme indeling van de in de stortplaatsen aanvaardbare afvalstoffen moet vaststellen;

(33)

Overwegende dat de aanpassing van de bijlagen bij deze
richtlijn aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang alsook de standaardisering van de methoden voor
controle, bemonstering en analyse, tot stand moeten
worden gebracht volgens dezelfde comitéprocedure;

(34)

Overwegende dat de lidstaten op gezette tijden aan de
Commissie verslag moeten uitbrengen over de toepassing van deze richtlijn, met name rekening houdend met
de nationale strategieën die krachtens artikel 5 moeten
worden uitgewerkt; dat de Commissie op basis van die
verslagen moet rapporteren aan het Europees Parlement
en de Raad,
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
Algemene doelstelling van de richtlijn
1.
Teneinde te voldoen aan de voorschriften van Richtlijn
75/442/EEG, inzonderheid de artikelen 3 en 4, heeft deze
richtlijn ten doel middels strenge operationele en technische
voorschriften inzake afvalstoffen en stortplaatsen te voorzien
in maatregelen, procedures en richtsnoeren om negatieve
gevolgen van het storten van afvalstoffen voor het milieu, in
het bijzonder de verontreiniging van oppervlaktewater, grondwater, bodem en lucht, en voor het wereldwijde milieu, ook
door het broeikaseffect, alsmede elk risico dat daar tijdens de
gehele levensduur van de stortplaats uit voortvloeit voor de
volksgezondheid, te voorkomen of zoveel mogelijk te verminderen.
2.
Met betrekking tot de technische kenmerken van stortplaatsen bevat deze richtlijn ter concrete uitwerking van de
algemene voorschriften van Richtlijn 96/61/EG de technische
voorschriften die gelden voor de stortplaatsen waarop die
richtlijn van toepassing is. Aan de desbetreffende voorschriften
van Richtlijn 96/61/EG wordt geacht te zijn voldaan, indien
aan de voorschriften van deze richtlijn is voldaan.
Artikel 2
Definities
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) afvalstoffen: alle stoffen en voorwerpen die vallen onder
Richtlijn 75/442/EEG;
b) stedelijk afval: huishoudelijk afval, alsmede andere afvalstoffen die gezien hun aard of samenstelling met huishoudelijk
afval kunnen worden gelijkgesteld;
c) gevaarlijke afvalstoffen: afvalstoffen die vallen onder artikel 1,
lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12
december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen (1);
d) ongevaarlijke afvalstoffen: afvalstoffen die niet onder c) vallen;
e) inerte afvalstoffen: afvalstoffen die geen significante fysische,
chemische of biologische veranderingen ondergaan. Inerte
afvalstoffen lossen niet op, verbranden niet en vertonen
ook geen andere fysische of chemische reacties, worden
niet biologisch afgebroken en hebben geen zodanige negatieve effecten op andere stoffen waarmee zij in contact
komen dat milieuverontreiniging of schade aan de volksgezondheid dreigt te ontstaan. De totale uitloogbaarheid en
het gehalte aan verontreinigende componenten van de
afvalstoffen, en de ecotoxiciteit van het percolaat mogen
niet significant zijn en met name de kwaliteit van het
oppervlaktewater en/of grondwater niet in gevaar brengen;
(1) PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 94/31/EG (PB L 168 van 2.7.1994, blz. 28).
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ondergrondse opslag: een permanente afvalopslagvoorziening
in een diepe onderaardse ruimte zoals een zout- of kaliummijn;

g) stortplaats: een afvalverwijderingsterrein voor het storten
van afvalstoffen op of in de bodem (d.w.z. onder de grond),
met inbegrip van:
 interne afvalstortplaatsen (d.w.z. stortplaatsen waar een
afvalproducent zijn eigen afval op de plaats van de productie verwijdert), en
 een terrein dat permanent (d.w.z. meer dan een jaar
lang) wordt gebruikt voor de tijdelijke opslag van afval,
maar met uitsluiting van:
 voorzieningen waar afvalstoffen worden uitgeladen ter
voorbereiding van verder transport voor terugwinning,
behandeling of verwijdering elders, en
 van opslag van afval voorafgaand aan terugwinning of
behandeling voor een periode van in de regel minder
dan drie jaar, of
 van opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering, voor een periode van minder dan een jaar;
h) behandeling: de fysische, thermische, chemische of biologische processen, met inbegrip van het sorteren, die de
eigenschappen van de afvalstoffen zodanig veranderen dat
het volume of de gevaarlijke eigenschappen worden gereduceerd, de behandeling wordt vergemakkelijkt of de nuttige toepassing wordt bevorderd;
i)

percolaat: iedere vloeistof die door de gestorte afvalstoffen
sijpelt en afkomstig is uit de stortplaats of zich daarin
bevindt;

j)

stortplaatsgas: alle gassen die door de gestorte afvalstoffen
worden gevormd;

k) eluaat: de oplossing die wordt verkregen door een doorsijpelingstest in het laboratorium;
l)

exploitant: de natuurlijke of rechtspersoon die voor een
stortplaats verantwoordelijk is volgens de interne wetgeving
van de lidstaat waar de stortplaats zich bevindt; deze persoon kan wisselen van de voorbereidende tot de nazorgfase;

m) biologisch afbreekbare afvalstoffen: afvalstoffen die aëroob of
of anaëroob kunnen worden afgebroken, zoals voedsel- en
tuinafval, en papier en karton;
n) houder: de producent van de afvalstoffen of de natuurlijke
of rechtspersoon die in het bezit ervan is;
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o) aanvrager: de persoon die overeenkomstig deze richtlijn een
aanvraag voor een stortplaats indient;
p) bevoegde autoriteit: de autoriteit die door de lidstaat wordt
aangewezen als verantwoordelijk voor het verrichten van
de uit deze richtlijn voortvloeiende taken;
q) vloeibare afvalstoffen: afvalstoffen in vloeibare vorm, met
inbegrip van afvalwater, maar met uitzondering van slib;
r) afgelegen woongebied: een woongebied:
 met niet meer dan 500 inwoners per gemeente of
woongebied en ten hoogste vijf inwoners per vierkante
kilometer, en
 waarvan de afstand tot de dichtstbijgelegen stedelijke
agglomeratie met ten minste 250 inwoners per vierkante kilometer ten minste 50 kilometer bedraagt, dan
wel met een moeilijke toegang over de weg tot die
dichtstbijgelegen stedelijke agglomeraties wegens
ongunstige weersomstandigheden gedurende een aanzienlijk deel van het jaar.
Artikel 3
Toepassingsgebied
1.
De lidstaten passen deze richtlijn toe op elke stortplaats
als omschreven in artikel 2, onder g).
2.
Onverminderd de bestaande Gemeenschapswetgeving zijn
van het toepassingsgebied van deze richtlijn uitgesloten:
 de verspreiding op de bodem van slib, met inbegrip van
zuiveringsslib en baggerspecie, alsmede soortgelijke stoffen,
voor bemesting en grondverbetering,
 het gebruik van inerte afvalstoffen die bruikbaar zijn voor
terreinophoging/terreinverbetering en aanaarding of voor
bouwdoeleinden, op stortplaatsen,
 het storten van ongevaarlijke baggerspecie langs kleine
waterwegen waaruit die specie afkomstig is en van ongevaarlijke specie in oppervlaktewater, met inbegrip van de
bedding en haar ondergrond,
 het storten van onverontreinigde grond of ongevaarlijke
inerte afvalstoffen die afkomstig zijn uit de prospectie en
de winning, de behandeling en de opslag van mineralen of
van de exploitatie van steengroeven.
3.
Onverminderd Richtlijn 75/442/EEG kunnen de lidstaten
desgewenst verklaren dat het storten van ongevaarlijke afvalstoffen, als nader te omschrijven door het comité van artikel
17, niet zijnde inerte afvalstoffen, die afkomstig zijn van de
prospectie en de winning, de behandeling en de opslag van
mineralen of van de exploitatie van steengroeven en zodanig
gestort worden dat milieuverontreiniging en schade aan de
menselijke gezondheid worden voorkomen, kan worden vrijgesteld van het bepaalde in bijlage I, de punten 2, 3.1, 3.2 en
3.3.
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4.
Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 75/442/EEG
mogen de lidstaten desgewenst artikel 6, onder d), artikel 7,
onder i), artikel 8, onder a), iv), artikel 10, artikel 11, lid 1,
onder a), b) en c), artikel 12, onder a) en c), bijlage I, punt 3
en punt 4, bijlage II (uitgezonderd punt 3, niveau 3, en punt
4) en bijlage III, punten 3 tot en met 5, gedeeltelijk of in hun
geheel als niet van toepassing verklaren voor:
a) stortplaatsen voor ongevaarlijke of inerte afvalstoffen met
een totale capaciteit van hoogstens 15 000 ton of met een
jaarlijkse aanvoer van hoogstens 1 000 ton op eilanden
waar slechts één stortplaats is, indien die stortplaats uitsluitend bestemd is voor op het eiland ontstaan afval; zodra
deze totale capaciteit is bereikt, moet elke nieuwe stortplaats op het eiland voldoen aan de voorschriften van deze
richtlijn;
b) stortplaatsen voor ongevaarlijke of inerte afvalstoffen in
afgelegen woongebieden, wanneer die stortplaatsen uitsluitend bestemd zijn voor in die afgelegen woongebieden ontstaan afval.
Uiterlijk twee jaar na de in artikel 18, lid 1, genoemde datum
zenden de lidstaten de Commissie de lijst toe van de eilanden
en afgelegen woongebieden waarvoor deze vrijstelling geldt. De
Commissie maakt de lijst van eilanden en afgelegen woongebieden bekend.
5.
Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 75/442/EEG
kunnen de lidstaten desgewenst verklaren dat ondergrondse
opslag als omschreven in artikel 2, onder f), vrijgesteld kan
worden van de voorschriften van artikel 13, onder d), en van
bijlage I, punt 2 (behalve eerste streepje), en de punten 3 tot
en met 5, en van bijlage III, de punten 2, 3 en 5.
Artikel 4
Klassen van stortplaatsen
Elke stortplaats word in één van de volgende klassen ingedeeld:
 stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen;
 stortplaats voor ongevaarlijke afvalstoffen;

L 182/5

legt de Raad en het Europees Parlement binnen 30 maanden
na de in artikel 18, lid 1, bedoelde datum een rapport voor
met een overzicht van de nationale strategieën.
2.

De strategie dient het volgende te garanderen:

a) uiterlijk vijf jaar na de in artikel 18, lid 1, bedoelde datum
wordt het naar stortplaatsen over te brengen biologisch
afbreekbaar stedelijk afval verminderd tot 75 gewichtsprocent van de totale hoeveelheid biologisch afbreekbaar stedelijk afval, geproduceerd in 1995 of in het laatste jaar
voor 1995 waarvoor gestandaardiseerde Eurostat-gegevens
beschikbaar zijn;
b) uiterlijk acht jaar na de in artikel 18, lid 1, bedoelde datum
wordt het naar stortplaatsen over te brengen biologisch
afbreekbaar stedelijk afval verminderd tot 50 gewichtsprocent van de totale hoeveelheid biologisch afbreekbaar stedelijk afval, geproduceerd in 1995 of in het laatste jaar
voor 1995 waarvoor gestandaardiseerde Eurostat-gegevens
beschikbaar zijn;
c) uiterlijk 15 jaar na de in artikel 18, lid 1, bedoelde datum
wordt het naar stortplaatsen over te brengen biologisch
afbreekbaar stedelijk afval verminderd tot 35 gewichtsprocent van de totale hoeveelheid biologisch afbreekbaar stedelijk afval, geproduceerd in 1995 of in het laatste jaar
voor 1995 waarvoor gestandaardiseeerde Eurostat-gegevens
beschikbaar zijn.
Twee jaar vóór de onder c) genoemde datum toetst de Raad de
bovengenoemde doelstelling, op basis van een verslag van de
Commissie over de praktische ervaringen van de lidstaten
betreffende de verwezenlijking van de onder a) en b) genoemde
doelstellingen, dat zo nodig vergezeld gaat van een voorstel
om deze doelstelling te bevestigen dan wel te wijzigen teneinde
een hoog niveau van milieubescherming te waarborgen.
De lidstaten die in 1995 of in het laatste jaar vóór 1995 waarvoor gestandaardiseerde Eurostat-gegevens beschikbaar zijn
meer dan 80 % van hun ingezamelde stedelijk afval naar stortplaatsen brachten, mogen het verwezenlijken van de in de punten a), b) of c) genoemde doelstellingen uitstellen met ten
hoogste vier jaar. De lidstaten die voornemens zijn van deze
bepaling gebruik te maken, stellen de Commissie tevoren in
kennis van hun beslissing. De Commissie stelt de andere lidstaten en het Europees Parlement van die beslissingen in kennis.

 stortplaats voor inerte afvalstoffen.
Artikel 5
Afvalstoffen en vormen van behandeling die niet op een
stortplaats mogen worden aanvaard
1.
De lidstaten ontwikkelen uiterlijk twee jaar na de in artikel 18, lid 1, bedoelde datum een nationale strategie voor de
vermindering van de naar stortplaatsen over te brengen biologisch afbreekbare afvalstoffen en stellen de Commissie van die
strategie in kennis. De strategie dient maatregelen te omvatten
er verwezenlijking van de in lid 2 vermelde doelstellingen door
middel van met name hergebruik, compostering, productie van
biogas of terugwinning van materialenenergie. De Commissie

De uitvoering van de bovenstaande bepaling mag er in geen
geval toe leiden dat de onder c) genoemde doelstelling later
wordt bereikt dan vier jaar na de onder c) bedoelde datum.
3.
De lidstaten treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat
de volgende afvalstoffen niet op een stortplaats worden aanvaard:
a) vloeibare afvalstoffen;
b) afvalstoffen die onder de op de stortplaats heersende
omstandigheden ontplofbaar, corrosief, oxiderend, licht
ontvlambaar of ontvlambaar zijn, zoals omschreven in bijlage III bij Richtlijn 91/689/EEG;
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c) ziekenhuisafval en andere klinische afvalstoffen, afkomstig
van medische of diergeneeskundige instellingen, die infectueus zijn zoals omschreven in Richtlijn 91/689/EEG
(eigenschap H9 van bijlage III), en afvalstoffen behorende
tot categorie 14 (bijlage I, deel A van die richtlijn;
d) hele gebruikte banden vanaf twee jaar na de in artikel 18,
lid 1, bedoelde datum, met uitzondering van voor technische doeleinden gebruikte banden en versnipperde
gebruikte banden vanaf vijf jaar na deze datum (in beide
gevallen met uitzondering van fietsbanden en banden met
een buitendiameter van meer dan 1 400 mm);
e) alle anderen soorten afvalstoffen die niet voldoen aan de
overeenkomstig bijlage II vastgestelde aanvaardingscriteria.
4.
Het is verboden afvalstoffen te verdunnen of te vermengen uitsluitend om aan de aanvaardingscriteria te voldoen.

Artikel 6
Avalstoffen die in de verschillende stortplaatsklassen moeten worden aanvaard
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Artikel 7
Aanvragen om vergunningen
De lidstaten treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat een
aanvraag om een stortplaatsvergunning ten minste de volgende
gegevens bevat:
a) de identiteit van de aanvrager en, indien de aanvrager niet
de exploitant is, van de exploitant;
b) de beschrijving van de soorten en de totale hoeveelheid te
storten afvalstoffen;
c) de beoogde capaciteit van de stortplaats;
d) de beschrijving van het terrein, met inbegrip van de hydrogeologische en geologische kenmerken;
e) de beoogde methode ter preventie en vermindering van
verontreiniging;
f)

het beoogde exploitatie-, toezicht- en controleplan;

De lidstaten treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat:

g) het beoogde plan voor sluiting en nazorg;

a) alleen behandelde afvalstoffen worden gestort. Deze bepaling behoeft niet van toepassing te zijn op inerte afvalstoffen waarvan de behandeling technisch niet realiseerbaar is
of op andere afvalstoffen waarvoor een dergelijke behandeling niet tot de verwezenlijking van de in artikel 1 vermelde doelstellingen van de richtlijn bijdraagt door vermindering van de hoeveelheid afvalstoffen of de gevaren voor
de volksgezondheid dan wel het milieu;

h) indien er ingevolge Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van
27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van
bepaalde openbare en particuliere projecten (1) een milieueffectbeoordeling moet worden verricht, de door de ontwikkelaar overeenkomstig artikel 5 van die richtlijn verstrekte informatie;

b) alleen gevaarlijke afvalstoffen die aan de volgens bijlage II
vastgestelde criteria voldoen, aan een stortplaats voor
gevaarlijke afvalstoffen worden toegewezen;
c) stortplaatsen voor ongevaarlijke afvalstoffen kunnen worden gebruikt voor:
i)

i)

de door de aanvrager gestelde financiële zekerheid dan wel
andere gelijkwaardige voorzieningen als voorgeschreven bij
artikel 8, onder a), iv).

Wanneer een vergunningsaanvraag in positieve zin wordt
beantwoord, wordt bovengenoemde informatie op verzoek
voor statistische doeleinden ter beschikking gesteld van de
bevoegde nationale en communautaire organisaties voor statistiek.

stedelijk afval,
Artikel 8

ii) ongevaarlijke afvalstoffen van iedere andere oorsprong
die voldoen aan de volgens bijlage II vastgestelde criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen op stortplaatsen voor ongevaarlijk afval,
iii) stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen (bijv. verharde of verglaasde afvalstoffen) met een uitlooggedrag
dat gelijkwaardig is aan dat van de onder ii) genoemde
ongevaarlijke afvalstoffen, en die voldoen aan de volgens bijlage II vastgestelde relevante aanvaardingscriteria. Deze gevaarlijke afvalstoffen worden niet gestort in
cellen die zijn bestemd voor biologisch afbreekbare
ongevaarlijke afvalstoffen;
d) stortplaatsen voor inerte afvalstoffen alleen voor inerte
afvalstoffen worden gebruikt.

Vergunningsvoorwaarden
De lidstaten treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat:
a) de bevoegde autoriteit geen stortplaatsvergunning verleent,
tenzij te haren genoege is aangetoond dat:
i)

onverminderd artikel 3, leden 3 en 4, het stortplaatsproject voldoet aan alle desbetreffende eisen van deze
richtlijn, met inbegrip van de bijlagen,

(1) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn
97/11/EG (PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5).
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ii) het beheer van de stortplaats in handen komt van een
natuurlijke persoon die technisch bekwaam is om de
stortplaats te beheren en de exploitanten van stortplaatsen en hun personeel een beroeps- en technische opleiding krijgen,
iii) de stortplaats zodanig wordt beheerd dat de nodige
maatregelen worden getroffen om ongevallen te vermijden en de gevolgen ervan te beperken,
iv) door de aanvrager, overeenkomstig de bepalingen die
door de lidstaten worden vastgesteld, toereikende voorzieningen in de vorm van een financiële zekerheid of
een equivalent daarvan zijn of zullen worden getroffen
alvorens met het storten wordt begonnen om te waarborgen dat aan de verplichtingen die uit de overeenkomstig deze richtlijn afgegeven vergunning voortvloeien (met inbegrip van de nazorg) zal worden voldaan en dat de sluitingsprocedures van artikel 13 worden gevolgd. Deze zekerheid of het equivalent daarvan
blijft behouden zo lang als nodig is voor het onderhoud en de nazorg van de stortplaats uit hoofde van
artikel 13, onder d). De lidstaten mogen desgewenst
verklaren dat dit punt niet van toepassing is op stortplaatsen voor inerte afvalstoffen;
b) het stortplaatsproject verenigbaar is met het toepasselijke
afvalbeheersplan of de toepasselijke afvalbeheersplannen,
als bedoeld in artikel 7 van Richtlijn 75/442/EEG;
c) de bevoegde autoriteit het terrein inspecteert alvorens met
het storten wordt begonnen, teneinde zich ervan te vergewissen dat het voldoet aan de desbetreffende voorwaarden
van de vergunning. Een en ander doet op geen enkele wijze
af aan de verantwoordelijkheid van de exploitant uit
hoofde van de vergunningsvoorwaarden.

Artikel 9
Inhoud van de vergunning
Ter precisering en aanvulling van artikel 9 van Richtlijn 75/
442/EEG en artikel 9 van Richtlijn 96/61/EG dient in de stortplaatsvergunning ten minste het volgende te zijn opgenomen:
a) de stortplaatsklasse;
b) de lijst van de afvalsoorten en de totale hoeveelheid afvalstoffen die op de stortplaats mogen worden gestort;
c) de voorschriften voor de stortvoorbereidingen, stortwerkzaamheden en toezicht- en controleprocedures, met inbegrip van urgentieplannen (bijlage III, punt 4, onder B), alsmede voorlopige voorschriften voor de sluitings- en
nazorgwerkzaamheden;
d) de bepaling dat de aanvrager ten minste eenmaal per jaar
aan zijn bevoegde autoriteit verslag moet uitbrengen over
de soorten en hoeveelheden gestorte afvalstoffen en over
de resultaten van het toezichtprogramma, bedoeld in de
artikelen 12 en 13 en in bijlage III.
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Artikel 10
Kosten van het storten van afvalstoffen
De lidstaten treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat alle
kosten voor de inrichting en exploitatie van een stortplaats,
voorzover mogelijk met inbegrip van de in artikel 8, onder a),
iv), bedoelde kosten voor het stellen van de financiële zekerheid of het equivalent daarvan, alsmede de geraamde kosten
voor het sluiten en de nazorg van de stortplaats voor een
periode van ten minste 30 jaar worden gedekt door de prijs
die door de exploitant moet worden aangerekend voor het
storten van alle afvalsoorten op die stortplaats. Onverminderd
de vereisten van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad van 7 juni
1990 inzake de vrije toegang tot milieu-informatie (1) dragen
de lidstaten zorg voor transparantie bij het verzamelen en het
gebruik van de nodige kosteninformatie.

Artikel 11
Procedures voor de aanvaarding van afvalstoffen
1.
De lidstaten treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat
vóór de aanvaarding van de afvalstoffen op de stortplaats:
a) de houder of de exploitant vóór of op het tijdstip van aflevering, of van de eerste van een reeks afleveringen als het
soort afvalstoffen ongewijzigd blijft, met de juiste documentatie kan aantonen dat de betrokken afvalstoffen op
dat terrein kunnen worden aanvaard overeenkomstig de in
de vergunning vermelde voorwaarden en dat zij voldoen
aan de aanvaardbaarheidscriteria van bijlage II;
b) de exploitant bij ontvangst de volgende procedures in acht
neemt:
 controle van de afvalstoffendocumentatie, met inbegrip
van de documenten die zijn voorgeschreven bij artikel
5, lid 3, van Richtlijn 91/689/EEG en, indien van toepassing, bij Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad
van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle
op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en
uit de Europese Gemeenschap (2),
 visuele inspectie van de afvalstoffen aan de ingang en
op de stortplek en, voorzover zulks dienstig is, verificatie van de overeenstemming met de beschrijving in de
door de houder voorgelegde documentatie. Indien er
representatieve monsters moeten worden genomen ter
uitvoering van bijlage II, punt 3, niveau 3, worden de
analyseresultaten bewaard en moet de monsterneming
geschieden conform bijlage II, punt 5. Deze monsters
moeten ten minste één maand worden bewaard,
 registratie van de hoeveelheden en eigenschappen van
de gestorte afvalstoffen, met vermelding van oorsprong,
datum van aflevering, identiteit van de producent of
inzamelaar in het geval van stedelijk afval en, in het
(1) PB L 158 van 23.6.1990, blz. 56.
(2) PB L 30 van 6.2.1993, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 120/97 (PB L 22 van 24.1.1997, blz. 14).
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geval van gevaarlijke afvalstoffen, de nauwkeurige ligging op de stortplaats. Deze informatie wordt op verzoek voor statistische doeleinden ter beschikking
gesteld van de bevoegde nationale en communautaire
organisaties voor statistiek;

c) de kwaliteitscontrole van de in het kader van de controleen toezichtprocedures uitgevoerde analyses en/of van de in
artikel 11, lid 1, onder b), bedoelde analyses wordt verricht
door bevoegde laboratoria.
Artikel 13

c) de exploitant van de stortplaats elke op de stortplaats aanvaarde aflevering schriftelijk bevestigt;
d) de exploitant, onverminderd het bepaalde in Verordening
(EEG) nr. 259/93, de bevoegde autoriteit onverwijld in kennis stelt van een weigering afvalstoffen op een stortplaats
te aanvaarden.
2.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om er in verband met stortplaatsen waarvoor overeenkomstig artikel 3,
leden 4 en 5, een vrijstelling van de bepalingen van deze richtlijn is toegestaan, voor te zorgen dat:
 de afvalstoffen op de stortplek geregeld visueel worden
geïnspecteerd, teneinde erop toe te zien dat uitsluitend
ongevaarlijke afvalstoffen van het eiland of het afgelegen
woongebied op de locatie worden aanvaard; en
 registratie van de hoeveelheden op de stortplaats gedeponeerde afvalstoffen plaatsvindt.
De lidstaten dragen er zorg voor dat de geregelde rapporten
aan de Commissie over de uitvoering van deze richtlijn gegevens bevatten over de hoeveelheden en zo mogelijk soorten
afvalstoffen die naar zulke vrijgestelde locaties gaan.

Artikel 12
Controle- en toezichtprocedures in de exploitatiefase
De lidstaten treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat de
controle- en toezichtprocedures in de exploitatiefase ten minste
aan de volgende voorschriften voldoen:
a) De exploitant van een stortplaats voert in de exploitatiefase
een controle- en toezichtprogramma uit, als omschreven in
bijlage III;
b) de exploitant stelt de bevoegde autoriteit in kennis van alle
significante nadelige milieueffecten die bij de controle- en
toezichtprocedures aan het licht zijn gekomen en geeft
gevolg aan het besluit van de bevoegde autoriteit over de
aard en het tijdstip van de uit te voeren corrigerende maatregelen. Deze maatregelen worden op kosten van de
exploitant genomen.
Op basis van de samengevoegde gegevens deelt de exploitant, volgens een door de bevoegde autoriteit vastgestelde
frequentie, doch in ieder geval ten minste eenmaal per jaar,
alle controleresultaten mee aan de bevoegde autoriteiten
teneinde aan te tonen dat aan de vergunningsvoorwaarden
is voldaan en de kennis over het gedrag van afvalstoffen op
stortplaatsen te vergroten;

16.7.1999

Sluitings- en nazorgprocedure
De lidstaten treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat, waar
zulks dienstig is, overeenkomstig de vergunning:
a) voor een stortplaats of voor een gedeelte daarvan met de
sluitingsprocedure wordt begonnen wanneer:
i)

voldaan is aan de toepasselijke voorwaarden in de vergunning, of

ii) de bevoegde autoriteit op verzoek van de exploitant
toestemming verleent, of
iii) de bevoegde autoriteit daartoe een met redenen
omkleed besluit neemt;
b) een stortplaats of een gedeelte daarvan pas als definitief
gesloten wordt beschouwd, wanneer de bevoegde autoriteit
ter plaatse een eindinspectie heeft uitgevoerd, alle verslagen
van de exploitant heeft beoordeeld en aan de exploitant
heeft meegedeeld dat zij de sluiting goedkeurt. Een en
ander doet in geen geval af aan de verantwoordelijkheid
van de exploitant uit hoofde van de vergunningsvoorwaarden;
c) de exploitant, nadat de stortplaats definitief is gesloten, verantwoordelijk blijft voor onderhoud, toezicht en controle
in de nazorgfase zolang de bevoegde autoriteit zulks nodig
acht, rekening houdend met de tijd gedurende welke de
stortplaats gevaar kan opleveren.
De exploitant stelt de bevoegde autoriteit in kennis van alle
significante nadelige milieueffecten die bij de controleprocedures aan het licht zijn gekomen en geeft gevolg aan het
besluit van de bevoegde autoriteit omtrent de aard en het
tijdstip van de uit te voeren corrigerende maatregelen;
d) de exploitant van de stortplaats verantwoordelijk is voor
toezicht op en analyse van het stortplaatsgas, het stortplaatspercolaat en het grondwater in de omgeving van de
stortplaats overeenkomstig bijlage III, zolang de bevoegde
autoriteit van oordeel is dat een stortplaats gevaar voor het
milieu kan opleveren en onverminderd eventuele communautaire of nationale wetgeving met betrekking tot de aansprakelijkheid van de houder van het afval.
Artikel 14
Bestaande stortplaatsen
De lidstaten treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat de
exploitatie van stortplaatsen waarvoor een vergunning is verleend of die op het tijdstip van de omzetting van deze richtlijn
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in nationaal recht reeds in gebruik zijn, niet wordt voortgezet
tenzij zo spoedig mogelijk, doch ten laatste binnen acht jaar
na de in artikel 18, lid 1, bedoelde datum, de onderstaande
maatregelen zijn getroffen:
a) binnen één jaar na de in artikel 18, lid 1, bedoelde datum
legt de exploitant van een stortplaats de bevoegde autoriteit
ter goedkeuring een door hem opgesteld aanpassingsplan
voor met de in artikel 8 bedoelde gegevens alsmede de corrigerende maatregelen die hij nodig acht om te voldoen
aan de voorschriften van deze richtlijn, met uitzondering
van de voorschriften van bijlage I, punt 1;
b) na de presentatie van het aanpassingsplan beslissen de
bevoegde autoriteiten op basis van dat aanpassingsplan en
deze richtlijn definitief of de exploitatie al dan niet mag
worden voortgezet. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om stortplaatsen waarvoor niet overeenkomstig artikel 8 een vergunning tot voortzetting van de exploitatie is
verleend zo spoedig mogelijk te sluiten overeenkomstig
artikel 7, onder g), en artikel 13;
c) op basis van het goedgekeurde aanpassingsplan voor de
stortplaats geeft de bevoegde autoriteit toestemming voor
de noodzakelijke werkzaamheden en bepaalt zij een overgangsperiode voor de uitvoering van het plan. Elke
bestaande stortplaats moeten binnen acht jaar na de in artikel 18, lid 1, bedoelde datum voldoen aan de voorschriften
van deze richtlijn, met uitzondering van de voorschriften
van bijlage I, punt 1;
d) i)

binnen een jaar na de in artikel 18, lid 1, bedoelde
datum, zijn de artikelen 4, 5, 11 en bijlage II van toepassing op stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen,

ii) binnen drie jaar na de in artikel 18, lid 1, bedoelde
datum is artikel 6 van toepassing op stortplaatsen voor
gevaarlijke afvalstoffen.

Artikel 15
Rapportageplicht
Om de drie jaar zenden de lidstaten de Commissie een verslag
over de uitvoering van deze richtlijn waarin speciaal aandacht
wordt geschonken aan de nationale strategieën die krachtens
artikel 5 moeten worden ontwikkeld. Het verslag wordt opgesteld aan de hand van een vragenlijst of schema, opgesteld
door de Commissie volgens de procedure van artikel 6 van
Richtlijn 91/692/EEG (1). De vragenlijst of het schema wordt
zes maanden voor de aanvang van de verslagperiode aan de
lidstaten toegezonden. Het verslag wordt binnen negen maanden na afloop van de periode van drie jaar waarop het betrekking heeft aan de Commissie toegezonden.
De Commissie publiceert binnen negen maanden na ontvangst
van de verslagen van de lidstaten een verslag over de uitvoering van deze richtlijn.
(1) PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48.
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Artikel 16
Comité
Alle wijzigingen die nodig zijn voor de aanpassing van de bijlagen bij deze richtlijn aan de vooruitgang van wetenschap en
techniek en alle voorstellen voor de standaardisering van controle-, bemonsterings- en analysemethoden in verband met het
storten van afvalstoffen worden door de Commissie, bijgestaan
door het bij artikel 18 van Richtlijn 75/442/EG ingestelde
comité, vastgesteld volgens de procedure van artikel 17. Alle
wijzigingen in de bijlagen worden aangebracht overeenkomstig
de beginselen die zijn genoemd in de bijlagen bij deze richtlijn.
Te dien einde dient het comité, wat bijlage II betreft, het volgende in acht te nemen: rekening houdend met de algemene
beginselen en procedures voor het testen en de aanvaardingscriteria van bijlage II, dienen specifieke criteria en/of testmethoden en bijbehorende grenswaarden te worden vastgesteld voor
elke stortplaatsklasse, en zo nodig ook voor specifieke typen
stortplaats binnen elke klasse, met inbegrip van ondergrondse
opslag. Voorstellen voor de standaardisering van controle-,
bemonsterings- en analysemethoden in verband met de bijlagen bij deze richtlijn worden door de Commissie, bijgestaan
door het comité, binnen twee jaar na de inwerkingtreding van
deze richtlijn aangenomen.
De Commissie stelt, bijgestaan door het comité, binnen twee
jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn bepalingen vast
voor de harmonisatie en de geregelde toezending van de in de
artikelen 5, 7 en 11 bedoelde statistische gegevens en, zo
nodig, voor de wijzigingen van die bepalingen.

Artikel 17
Comitéprocedure
De Commissie wordt bijgestaan door een comité bestaande uit
vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de
vertegenwoordiger van de Commissie. De vertegenwoordiger
van de Commissie legt het comité een ontwerp voor van de te
nemen maatregelen.
Het comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de
urgentie van de materie. Het comité spreekt zich uit met de
meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het
Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten
die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij
de stemming in het comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten gewogen overeenkomstig
genoemd artikel. De voorzitter neemt niet aan de stemming
deel. De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer
zij in overeenstemming zijn met het advies van het comité.
Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming
zijn met het advies van het comité of indien geen advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld bij de Raad een voorstel in betreffende de te nemen maatregelen. De Raad besluit
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
Indien de Raad drie maanden na de indiening van het voorstel
bij de Raad geen besluit heeft genomen, worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld.
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Artikel 18
Implementatie
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan deze richtlijn uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding ervan te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door
de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen.
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Artikel 19
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 20
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Luxemburg, 26 april 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
J. FISCHER
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BIJLAGE I
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR ALLE STORTPLAATSKLASSEN

1.

Plaats

1.1.

Bij de inrichting van een stortplaats moet rekening worden gehouden met voorschriften betreffende:
a)

de afstand tussen de grens van het terrein enerzijds en woon- en recreatiegebieden, waterwegen, watermassa's
en andere landbouw- en stadsgebieden anderzijds;

b) de aanwezigheid van grondwater, kustwater of natuurbeschermingsgebieden in de omgeving;
c)

de geologische en hydrogeologische gesteldheid van het gebied;

d) het gevaar van overstromingen, verzakkingen, aardverschuivingen of lawines op het terrein;
e)

de bescherming van het natuurlijke of culturele erfgoed in de omgeving.

1.2.

Er kan alleen toestemming voor een stortsplaats worden verleend als blijkt dat de eigenschappen van de stortplaats met betrekking tot bovengenoemde voorschriften, of de te treffen corrigerende maatregelen, geen ernstig
gevaar voor het milieu opleveren.

2.

Water- en percolaatbeheer
Gelet op de eigenschappen van de stortplaats en de meteorologische omstandigheden, moeten er passende maatregelen worden genomen om:
 het doordringen van neerslag in het gestorte afval te beheersen;
 te voorkomen dat oppervlaktewater en/of grondwater in de gestorte afvalstoffen doordringen;
 vervuild water en percolaat op te vangen. Indien een evaluatie, uitgaande van de locatie van de stortplaats en
op de afvalstoffen, waarvoor het terrein bestemd is, aantoont dat de stortplaats geen potentieel gevaar voor
het milieu inhoudt, kan de bevoegde autoriteit beslissen dat deze bepaling niet van toepassing is;
 vervuild water en percolaat dat uit de stortplaats wordt opgevangen te behandelen zodat het voldoet aan de
geldende normen voor lozing.
Bovenstaande bepalingen zijn niet noodzakelijkerwijs van toepassing op stortplaatsen voor inerte afvalstoffen.

3.

Bodem- en waterbescherming

3.1.

Een stortplaats moet qua ligging en ontwerp voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden ter voorkoming van verontreiniging van bodem, grondwater of oppervlaktewater, alsmede aan de voorwaarden waarmee een doeltreffende opvang van percolaat wordt gewaarborgd in de gevallen en volgens de voorschriften waarin punt 2 voorziet. De bescherming van bodem, grondwater en oppervlaktewater moet gedurende de operationele/actieve fase
worden gewaarborgd door de combinatie van een geologische barrière en een bodemafdichting en gedurende de
passieve fase of na de sluiting door een combinatie van een geologische barrière en een isolerende deklaag.

3.2.

De geologische barrière wordt bepaald door de geologische en hydrogeologische gesteldheid onder en in de nabijheid van een stortplaats, die een dusdanige verdunningscapaciteit moet hebben dat potentieel gevaar voor bodem
en grondwater wordt voorkomen.
De bodem en zijkanten van de stortplaats moeten bestaan uit een minerale laag die voldoet aan voorschriften
inzake doorlatendheid en dikte, die te zamen een niveau van bescherming (K) van bodem, grondwater en oppervlaktewater moeten garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau dat bereikt wordt met de volgende
voorschriften:
 stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen:: K Ä 1,0 × 10¯ 9 m/s; dikte Å 5 m
 stortplaats voor ongevaarlijke afvalstoffen: K Ä 1,0 × 10¯ 9 m/s; dikte Å 1 m
 stortplaats voor inerte afvalstoffen: K Ä 1,0 × 10¯ 7 m/s; dikte Å 1 m
m/s : meter/seconde.
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Indien de geologische barrière niet op natuurlijke wijze aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, kan zij kunstmatig worden aangevuld en versterkt met andere middelen die een gelijkwaardig beschermingsniveau garanderen.
Een kunstmatige geologische barrière mag niet dunner zijn dan 0,5 meter.
3.3.

In aanvulling op de hierboven beschreven geologische barrière moet er een percolaatopvang- en afdichtingssysteem worden toegevoegd met inachtneming van de volgende beginselen, zodat de ophoping van percolaat onderaan de stortplaats zoveel mogelijk wordt beperkt:
Percolaatopvang en bodemafdichting
Stortplaatsklasse

Ongevaarlijk

Gevaarlijk

Kunstmatige afdichting

vereist

vereist

Drainagelaag Å 0,5 m

vereist

vereist

De lidstaten kunnen algemene of specifieke voorschriften vaststellen voor stortplaatsen voor inerte afvalstoffen en
voor de kenmerken van de bovengenoemde technische middelen.
Indien de bevoegde autoriteit na beoordeling van de potentiële milieugevaren van oordeel is dat percolaatvorming
moet worden voorkomen, kan een oppervlakteafdichting worden voorgeschreven. Voor de oppervlakteafdichting
gelden de volgende aanbevelingen:

Stortplaatsklasse

Ongevaarlijk

Gevaarlijk

vereist

niet vereist

niet vereist

vereist

Ondoordringbare minerale laag

vereist

vereist

Drainagelaag > 0,5 m

vereist

vereist

Ondergrondbedekking > 1 m

vereist

vereist

Gasdrainagelaag
Kunstmatige afdichting

3.4.

Indien de bevoegde autoriteit op basis van een evaluatie van de milieurisico's, met name aan de hand van Richtlijn 80/68/EEG (1), overeenkomstig punt 2 water- en percolaatbeheer) heeft besloten dat percolaatopvang en
-behandeling niet nodig zijn, of indien is vastgesteld dat de stortplaats geen potentieel gevaar oplevert voor
bodem, grondwater of oppervlaktewater, mogen de hierboven onder punt 3.2 en punt 3.3 genoemde eisen dienovereenkomstig worden verzacht. In het geval van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen mogen deze eisen bij
nationale wet worden aangepast.

3.5.

De te hanteren methode ter vaststelling van de doorlatendheidscoëfficiënt op stortplaatsen, in het veld en voor
het gehele terrein, moet worden uitgewerkt en goedgekeurd door het comité van artikel 17 van deze richtlijn.

4.

Gasbeheersing

4.1.

Er dienen passende maatregelen te worden getroffen om de ophoping en de verplaatsing van stortplaatsgas te
beheersen (zie bijlage III).

4.2.

Op alle stortplaatsen waar biologisch afbreekbaar afval wordt gestort, moet het stortplaatsgas worden opgevangen, behandeld en gebruikt. Als het opgevangen gas niet voor energieproductie kan worden gebruikt, moet het
worden verbrand.

4.3.

De opvang, de behandeling en het gebruik van stortplaatsgas in de zin van punt 4.2 gebeurt op dusdanige wijze
dat schade aan of verslechtering van het milieu, alsmede het risico voor de gezondheid van de mens zoveel mogelijk worden beperkt.

(1) PB L 20 van 26.1.1980, blz. 43. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91/692/EEG (PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48).
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Overlast en gevaar
Er dienen maatregelen te worden genomen om de volgende, door een stortplaats veroorzaakte overlast en risico's
tot en minimum te beperken:
 stank en stof;
 zwerfvuil;
 lawaai en verkeer;
 vogels, ongedierte en insekten;
 aërosolen;
 brand.
De stortplaats moet zo worden ingericht dat geen van de locatie afkomstig vuil op de openbare weg en in de
omgeving terecht kan komen.

6.

Stabiliteit
De afvalstoffen worden zodanig op het terrein gestort dat de stabiliteit van de afvalstofmassa en de bijbehorende
constructies gewaarborgd blijft en dat met name verschuivingen worden voorkomen. Indien een kunstmatige barrière wordt aangelegd, moet men er zich van vergewissen dat het geologisch substraat  gelet op de morfologie
van de stortplaats  voldoende stabiel is om inklinkingen die de barrière kunnen beschadigen te voorkomen.

7.

Omheining
De stortplaats moet zodanig worden omheind dar vrije toegang tot de locatie niet mogelijk is. Buiten de bedrijfstijden moeten de hekken gesloten zijn. Het controle- en toegangssysteem voor iedere stortplaats moet een programma van maatregelen omvatten om illegaal storten van afval op de locatie op te sporen en tegen te gaan.
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BIJLAGE II
CRITERIA EN PROCEDURES VOOR DE AANVAARDING VAN AFVALSTOFFEN
1. Inleiding
In deze bijlage worden beschreven:
 de algemene beginselen voor het aanvaarden van afvalstoffen in de diverse stortplaatsklassen. De toekomstige
procedure voor de indeling van afvalstoffen moet op deze beginselen worden gebaseerd;
 richtsnoeren voor voorlopige procedures die voor het aanvaarden van afvalstoffen moeten worden gevolgd totdat een uniforme procedure voor de indeling en aanvaarding van afvalstoffen is uitgewerkt. Samen met de toepasselijke bemonsteringsprocedures moet die procedure worden uitgewerkt door het technisch comité, bedoeld
in artikel 16. Het technisch comité stelt criteria op waaraan moet worden voldaan voor de aanvaarding van
bepaalde gevaarlijke afvalstoffen op stortplaatsen voor ongevaarlijke afvalstoffen. Bij die criteria dient met name
rekening te worden gehouden met het uitlooggedrag van die afvalstoffen op korte, middellange en lange termijn. De criteria worden opgesteld binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn. Het technisch
comité stelt tevens criteria op waaraan moeten worden voldaan voor de aanvaarding van afvalstoffen in ondergrondse opslag. Deze criteria dienen met name in aanmerking te nemen dat de afvalstoffen naar verwachting
noch met elkaar, noch met het gesteente reageren.
Deze werkzaamheden van het technisch comité, met uitzondering van voorstellen voor de standaardisering van
controle-, bemonsterings- en analysemethoden in verband met de bijlagen bij deze richtlijn, die binnen twee jaar na
de inwerkingtreding van deze richtlijn worden aangenomen, moeten binnen drie jaar na de inwerkingtreding van
de richtlijn voltooid zijn, waarbij rekening moet worden gehouden met de in artikel 1 aangegeven doelstellingen.
2. Algemene beginselen
De samenstelling, de uitloogbaarheid, het gedrag op lange termijn en de algemene eigenschappen van de te storten
afvalstoffen moeten zo nauwkeurig mogelijk bekend zijn. De aanvaarding van afvalstoffen op een stortplaats kan
worden gebaseerd op lijsten van aanvaarde of afgewezen afvalstoffen, naar gelang van aard en herkomst, en op
afvalanalysemethoden en grenswaarden voor de eigenschappen van de te aanvaarden afvalstoffen. De in deze richtlijn beschreven toekomstige procedures voor afvalaanvaarding dienen zoveel mogelijk te worden gebaseerd op
gestandaardiseerde analysemethoden en grenswaarden voor de eigenschappen van de te aanvaarden afvalstoffen.
Voordat dergelijke analysemethoden en grenswaarden worden vastgesteld, moeten de lidstaten ten minste nationale
lijsten opstellen van afvalstoffen die voor de verschillende stortplaatsklassen worden aanvaard of afgewezen, of de
voor plaatsing op dergelijke lijsten geldende criteria vastleggen. Om in een bepaalde stortplaatsklasse te worden
aanvaard, moet een bepaalde afvalstoffensoort voorkomen op de desbetreffende nationale lijst, dan wel voldoen aan
soortgelijke criteria als die welke gelden voor plaatsing op de lijst. Deze lijsten, of de gelijkwaardige criteria, en de
analysemethoden en grenswaarden moeten aan de Commissie worden toegezonden binnen zes maanden na de
omzetting van de richtlijn in nationaal recht of zodra zij op nationaal niveau zijn aangenomen.
De lijsten of aanvaardingscriteria moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de specifieke afvallijst van iedere
stortplaats, d.w.z. in artikel 9 van de richtlijn bedoelde lijst van aanvaarde afvalstoffen die in de vergunning wordt
vermeld.
De criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen op de referentielijsten of in een stortplaatsklasse mogen gebaseerd
worden op andere wetgevingen en/of op eigenschappen van afvalstoffen.
De criteria voor de aanvaarding in een specifieke stortplaatsklasse moeten zijn gebaseerd op overwegingen van:
 bescherming van het omringende milieu (in het bijzonder grondwater en oppervlaktewater);
 bescherming van systemen voor milieubescherming (bijvoorbeeld waterafdichtingen en systemen voor de
behandeling van percolaat);
 bescherming van de beoogde processen voor de stabilisering van het afval binnen de stortplaats;
 bescherming tegen gevaren voor de volksgezondheid.
Voorbeelden van op de eigenschappen van de afvalstoffen gebaseerde criteria zijn:
 voorschriften aangaande de kennis van de totale samenstelling;
 beperkingen betreffende de hoeveelheid organisch materiaal in de afvalstoffen;
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 voorschriften op beperkingen betreffende de biologische afbreekbaarheid van de organische afvalbestanddelen;
 beperkingen inzake de hoeveelheid gespecificeerde, potentieel schadelijke of gevaarlijke bestanddelen (in samenhang met bovengenoemde beschermingscriteria);
 beperkingen inzake de mogelijke en verwachte uitloogbaarheid van gespecificeerde, potentieel schadelijke/
gevaarlijke bestanddelen (in samenhang met bovengenoemde beschermingscriteria);
 ecotoxicologische eigenschappen van de afvalstoffen en het resulterende percolaat.
De op eigenschappen gebaseerde criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen moeten over het algemeen het
ruimst zijn voor stortplaatsen voor inerte afvalstoffen en kunnen voor stortplaatsen voor ongevaarlijke afvalstoffen
strenger en voor stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen het strengst zijn in verband met het hogere niveau van
milieubescherming dat voor de twee laatstgenoemde klassen geldt.

3. Algemene procedures voor het testen en aanvaarden van afvalstoffen
De algemene karakterisering en het testen van afvalstoffen vinden plaats op drie niveaus:
Niveau 1: Basiskarakterisering. Op dit niveau worden nauwkeurig het uitlooggedrag op korte en lange termijn en/
of de karakteristieke eigenschappen van de afvalstoffen bepaald aan de hand van genormaliseerde analyse- en gedragstestmethoden.
Niveau 2: Controletest. Op dit niveau wordt via eenvoudiger gestandaardiseerde analyse- en gedragstestmethoden
periodiek getest of een afvalstof voldoet aan de vergunningsvoorwaarden en/of specifieke referentiecriteria. De tests zijn gericht op de belangrijkste variabelen en het gedrag die bij de basiskarakterisering zijn
vastgesteld.
Niveau 3: Verificatie ter plaatse. Op dit niveau wordt gebruik gemaakt van snelle controlemethoden om na te gaan
of een afvalstof dezelfde is als de stof waarop de controletest is uitgevoerd en die in de begeleidende
documenten is beschreven. Deze verificatie kan bestaan in een louter visuele inspectie van een lading
afvalstoffen voor of na het lossen op de stortplaats.
Een bepaald soort afvalstof moet normaal gesproken op niveau 1 gekarakteriseerd worden en voldoen aan de passende criteria alvorens zij op een referentielijst wordt geplaatst. Om op de specifieke lijst van een stortplaats te blijven moet een bepaald soort afvalstof geregeld (bijvoorbeeld jaarlijks) worden getest op niveau 2 en daarbij voldoen
aan de passende criteria. Elke lading afval die aan de ingang van een stortplaats aankomt, moet worden onderworpen aan een verificatie van niveau 3.
Bepaalde soorten afvalstoffen mogen permanent of tijdelijk worden vrijgesteld van tests van niveau 1. Zo'n vrijstelling mag worden verleend omdat het testen niet uitvoerbaar is, omdat passende testprocedures en aanvaardbaarheidscriteria ontbreken of op grond van andere wetgeving.

4. Richtsnoeren voor voorlopige procedures voor afvalstoffenaanvaarding
Totdat deze bijlage volledig is voltooid, zijn alleen tests van niveau 3 verplicht en worden tests van niveau 1 en
niveau 2 zoveel mogelijk toegepast. In dit eerste stadium moeten afvalstoffen die in een bepaalde stortplaatsklasse
worden aanvaard, ofwel voorkomen op een restrictieve nationale of specifieke lijst voor die stortplaatsklasse, ofwel
voldoen aan soortgelijke criteria als die welke vereist zijn voor plaatsing op die lijst.
De volgende algemene richtsnoeren kunnen worden gehanteerd om voorlopige criteria vast te stellen voor de aanvaarding van afvalstoffen in de drie belangrijkste stortplaatsklassen of op de daarmee corresponderende lijsten:
Stortplaatsen voor inerte afvalstoffen: alleen inerte afvalstoffen als gedefinieerd in artikel 2, onder e), kunnen op de lijst
worden geplaatst.
Stortplaatsen voor ongevaarlijke afvalstoffen: om op de lijst te worden geplaatst mag een afvalsoort niet onder Richtlijn
91/689/EEG vallen.
Stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen: een voorlopige lijst voor stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen kan
bestaan uit de onder Richtlijn 91/689/EEG vallende soorten afvalstoffen. Dergelijke afvalstoffen zouden echter niet
zonder voorafgaande behandeling op de lijst mogen komen indien de totale gehalten of de uitloogbaarheid van
potentieel gevaarlijke bestanddelen zo hoog zijn dat zij op korte termijn een beroeps- of milieurisico vormen of
ertoe leiden dat de afvalstoffen zich binnen de geplande exploitatieduur van de stortplaats niet voldoende kunnen
stabiliseren.
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5. Bemonstering van afvalstoffen
Als gevolg van de heterogene samenstelling van veel afvalstoffen kan het bemonsteren van afvalstoffen wat representativiteit en technieken betreft ernstige problemen opleveren. Er zal een Europese norm voor de bemonstering
van afvalstoffen worden ontwikkeld. Totdat deze norm overeenkomstig artikel 17 door de lidstaten is goedgekeurd,
mogen de lidstaten nationale normen en procedures toepassen.
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BIJLAGE III
CONTROLE- EN TOEZICHTPROCEDURES IN DE EXPLOITATIE- EN NAZORGFASE

1. Inleiding
Deze bijlage beschrijft de controleprocedures die minimaal moeten worden uitgevoerd om na te gaan:
 of de afvalstoffen in overeenstemming met de criteria voor de betrokken stortplaatsklasse voor verwijdering
zijn aanvaard;
 of de processen op de stortplaats naar wens verlopen;
 of de werking van de milieubeschermingssystemen volledig aan de verwachting beantwoordt;
 of aan de vergunningsvoorwaarden voor de stortplaats voldaan is.

2. Meteorologische gegevens
Uit hoofde van hun rapportageplicht (artikel 15) verstrekken de lidstaten voor elke stortplaats gegevens over de
wijze waarop meteorologische gegevens worden verzameld. De lidstaten mogen zelf besluiten hoe de gegevens worden verzameld (in situ, nationaal meteorologisch net enz.).
Indien de lidstaten besluiten dat waterbalansen een doelmatig instrument zijn om na te gaan of zich in de bodem
van de stortplaats een percolaat opbouwt en of de stortplaats lekt, wordt aanbevolen om, zolang de bevoegde autoriteit zulks vereist overeenkomstig artikel 13, onder c), door meting op de stortplaats of via het dichtstbijzijnde
meteorologische station de volgende gegevens te verzamelen:
Exploitatiefase

Nazorgfase

1.1. Neerslaghoeveelheid

Dagelijks

Dagelijkse waarden, opgeteld
tot maandwaarden

1.2. Temperatuur (min., max., 14.00 h MET)

Dagelijks

Maandgemiddelde

1.3. Heersende windrichting en kracht

Dagelijks

Niet vereist

1.4. Verdamping (lysimeter) (1)

Dagelijks

Dagelijkse waarden, opgeteld
tot maandwaarden

1.5. Luchtvochtigheid (14.00 h MET)

Dagelijks

Maandgemiddelde

(1) Of met een andere geschikte methode.

3. Emissiegegevens: water-, percolaat- en gascontrole
Monsters van percolaat en eventueel aanwezig oppervlaktewater worden op representatieve plaatsen vergaard. Het
bemonsteren en meten (volume en samenstelling) van het percolaat gebeurt afzonderlijk op elk punt waar percolaat
uit de stortplaats vrijkomt. Referentie: General Guidelines on Sampling Technology, ISO-document 5667-2 (1991).
De controle van het eventueel aanwezige oppervlaktewater wordt uitgevoerd op ten minste twee punten, één
stroomopwaarts en één stroomafwaarts van de stortsplaats.
De gascontrole moet representatief zijn voor elk gedeelte van de stortplaats.
De frequentie van bemonstering en analyse staat in de volgende tabel.
Voor percolaat en water wordt voor controle een monster genomen dat representatief is voor de gemiddelde
samenstelling.
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Exploitatiefase

Nazorgfase (3)

2.1. Hoeveelheid percolaat

maandelijks (1) (3)

halfjaarlijks

2.2. Samenstelling van het percolaat (2)

driemaandelijks (3)

halfjaarlijks

2.3. Hoeveelheid en samenstelling van het oppervlaktewater (7)

driemaandelijks (3)

halfjaarlijks

2.4. Potentiële gasuitstoot en atmosferische druk (4)
(CH4, CO2, O2, H2S, H2 enz..)

maandelijks (3) (5)

halfjaarlijks (6)

(1) De frequentie kan worden aangepast aan de hand van de morfologie van het gestorte afval (in tumulusvorm, bedolven enz.).
Dit moet in de vergunning worden vermeld.
(2) De te meten parameters en te analyseren stoffen variëren naar gelang van de samenstelling van het gestorte afval. Ze worden
vermeld in de vergunning en weerspiegelen de uitloogkenmerken van de afvalstoffen.
(3) Als de evaluatie van de gegevens aangeeft dat langere tussenpozen even effectief zijn, kunnen deze tussenpozen worden aangepast. Voor percolaten wordt de geleidbaarheid minstens eenmaal per jaar bepaald.
(4) Deze metingen hebben hoofdzakelijk betrekking op het gehalte organisch materiaal in de afvalstoffen.
5
( ) CH4, CO2, O2 regelmatig, andere gassen naar behoefte, afhankelijk van de samenstelling van de gestorte afvalstoffen, waarbij
ernaar gestreefd wordt de uitloogeigenschappen te weerspiegelen.
(6) De doelmatigheid van het gasopvangsysteem wordt regelmatig gecontroleerd.
(7) Op grond van de kenmerken van het stortterrein mag de bevoegde instantie bepalen dat deze metingen niet vereist zijn; zij
brengt dienovereenkomstig verslag uit volgens de procedure van artikel 15 van de richtlijn.
2.1 en 2.2 zijn alleen van toepassing wanneer percolaat wordt opgevangen (zie bijlage I, punt 2).

4. Bescherming van het grondwater
A. Bemonstering
De metingen worden zodanig uitgevoerd dat zij informatie verschaffen over het grondwater dat vermoedelijk
zal worden beïnvloed door het storten van afvalstoffen. Minstens één meetpunt bevindt zich in het gebied waar
het grondwater binnenstroomt en twee in het gebied waar het grondwater uitstroomt. Dit aantal kan verhoogd
worden op grond van een specifiek hydrogeologisch onderzoek en de noodzaak van een vroegtijdige vaststelling van accidenteel percolaatverlies in het grondwater.
Om referentiewaarden voor latere bemonstering vast te stellen, moeten op tenminste drie plaatsen monsters
worden genomen alvorens met het storten wordt gestart. Referentie: Sampling Groundwaters, ISO 5667, deel
11, 1993.

B. Controle
De paramaters die in de genomen monsters moeten worden bepaald, worden afgeleid uit de verwachte samenstelling van het percolaat en de grondwaterkwaliteit in het gebied. Bij de keuze van de analyseparameters moet
rekening worden gehouden met de mobiliteit in de grondwaterzone. De parameters kunnen eventueel indicatorparameters omvatten, zodat een verandering in de waterkwaliteit in een vroeg stadium worden onderkend (1).

Niveau van het grondwater
Samenstelling van het grondwater

Exploitatiefase

Nazorgfase

Halfjaarlijks (1)

Halfjaarlijks (1)

Stortplaatsspecifieke frequentie (2) (3)

Stortplaatsspecifieke frequentie (2) (3)

(1) In geval van veranderende grondwaterniveaus wordt de frequentie verhoogd.
(2) De frequentie is gebaseerd op de mogelijkheid van corrigerende ingrepen tussen twee bemonsteringen indien een interventiepunt bereikt wordt. Met andere woorden de frequentie wordt bepaald op basis van de kennis en de beoordeling
van de snelheid van de grondwaterstroming.
(3) Indien een interventiepunt bereikt wordt (zie onder C), is verificatie noodzakelijk door herhaling van dezelfde monsterneming. Wanneer het interventiepunt bevestigd wordt, treedt een urgentieplan (dat in de vergunning is beschreven) in werking.

(1) Aanbevolen parameters: pH, TOC, fenolen, zware metalen, fluoride, AS, olie/koolwaterstoffen.
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C. Interventiepunt
Er wordt vanuit gegaan dat er zich voor het grondwater significante nadelige milieueffecten, als bedoeld in de
artikelen 12 en 13 van de richtlijn, hebben voorgedaan wanneer uit een analyse van een grondwatermonster
een significante verandering in de waterkwaliteit blijkt. Een interventiepunt moet worden bepaald met inachtneming van de specifieke hydrogeologische formaties op de locatie van de stortplaats en de grondwaterkwaliteit. Het interventiepunt wordt waar mogelijk in de vergunning vermeld.
De waarnemingen worden beoordeeld door middel van controlekaarten met vastgestelde controleregels en
-niveaus voor elke lager gelegen bron. De controleniveaus worden bepaald op grond van plaatselijke veranderingen in de grondwaterkwaliteit.
5. Topografie van de stortplaats: gegevens over de gestorte massa
Exploitatiefase

5.1. Structuur en samenstelling van de gestorte massa (1)

jaarlijks

5.2. Inklinkingsgedrag van de gestorte massa

jaarlijks

Nazorgfase

jaarlijkse aflezing

(1) Gegevens voor de status van de desbetreffende stortplaats: het met afval bedekte oppervlak, volume en samenstelling van het
afval, stortmethode, tijdstip en duur van stortwerkzaamheden, berekening van de resterende stortcapaciteit op de stortplaats.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD
BESLUIT VAN DE RAAD
van 22 april 1999
betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de
Europese Gemeenschap en de Republiek Slovenië inzake de toepassing van het ecopuntensysteem
op het Sloveens transitoverkeer door Oostenrijk vanaf 1 januari 1997
(1999/457/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 75, in samenhang met artikel
228, lid 2, eerste zin, lid 3, eerste alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Overwegende dat het bijkomend protocol bij de overeenkomst
tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Slovenië op het gebied van het vervoer (3), inzonderheid
artikel 1, bepaalt dat met ingang van 1 januari 1997 een ecopuntensysteem van toepassing wordt overeenkomstig het systeem dat is voorgeschreven bij artikel 11 van protocol 9 bij de
Akte van Toetreding van 1994;
Overwegende dat een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek
Slovenië moet worden goedgekeurd waarbij de berekeningsmethode en de gedetailleerde voorschriften en procedures voor
het beheer en de controle van de ecopunten worden vastgesteld,

(1) PB C 342 van 10.11.1998, blz. 7.
(2) PB C 150 van 28.5.1999, blz. 163.
(3) PB L 351 van 23.12.1997, blz. 62.

BESLUIT:

Artikel 1
De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de
Europese Gemeenschap en de Republiek Slovenië inzake de
toepassing van het ecopuntensysteem op het Sloveens transitoverkeer door Oostenrijk vanaf 1 januari 1997 wordt hierbij
namens de Gemeenschap goedgekeurd.
De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.
Artikel 2
De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te
wijzen die bevoegd is de overeenkomst te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden.
Gedaan te Luxemburg, 22 april 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
W. MÜLLER
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OVEREENKOMST
in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Slovenië
inzake de toepassing van het ecopuntensysteem op het Sloveens transitoverkeer door Oostenrijk
vanaf 1 januari 1997
A. Brief van de Europese Gemeenschap
Mevrouw, Mijnheer,
Ik heb de eer u mede te delen dat, na onderhandelingen tussen de delegatie van de Republiek Slovenië en
de delegatie van de Europese Gemeenschap, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 3, van het bijkomend protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Slovenië op het
gebied van het vervoer, het volgende is overeengekomen:
1. Ecopunten (transitorechten) worden voor Sloveense vrachtwagens in transito door Oostenrijk op
de volgende manier toegewezen:
voor 1997

429 539 ecopunten

voor 1998

398 286 ecopunten

voor 1999

377 209 ecopunten

voor 2000

361 946 ecopunten

voor 2001

352 498 ecopunten

voor 2002

325 606 ecopunten

voor 2003

290 720 ecopunten.

Extra ecopunten worden voor Sloveense gebruikers van de Rollende Landstraße tot een maximum van 22,60 % van het totale aantal ecopunten voor het jaar op de volgende manier toegewezen:
voor 1997

97 113 ecopunten

voor 1998

90 047 ecopunten

voor 1999

85 282 ecopunten

voor 2000

81 831 ecopunten

voor 2001

79 695 ecopunten

voor 2002

73 615 ecopunten

voor 2003

65 728 ecopunten.

Ecopunten voor gebruikers van de Rollende Landstraße worden aan de Sloveense overheid toegewezen op basis van ecopunten voor twee wegritten voor elke twee retourritten op de RoLa.
De Oostenrijkse maatschappij voor gecombineerd vervoer, Ökombi, verstrekt het ministerie van
Vervoer en Verkeer van de Republiek Slovenië maandelijks informatie over Sloveense gebruikers
van gecombineerd transitotreinvervoer door Oostenrijk.
Het totaal aantal ecopunten van 1997 wordt pro rata aangepast wanneer het ecopuntensysteem
na 1 januari 1997 wordt ingevoerd.
Voor transitoritten die in bijlage A zijn vermeld of die met een ECMV-vergunning worden
gedaan, behoeven geen ecopunten te worden betaald.
2.

De bestuurder van een Sloveense vrachtwagen heeft op het grondgebied van Oostenrijk aan
boord en stelt op verzoek van de controle-instanties te allen tijde ter controle beschikbaar:
a) hetzij een volledig ingevuld standaardformulier of een Oostenrijks certificaat waarin de betaling van de ecopunten voor de betrokken rit wordt bevestigd en dat aan het model in bijlage
B beantwoordt en hierna ecokaart wordt genoemd,
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b) hetzij een op het motorvoertuig gemonteerde electronische inrichting waarmee automatisch
ecopunten kunnen worden gedebiteerd, hierna ecodoosje genoemd,
c) passende documentatie om aan te tonen dat een ecopuntvrije transitorit als omschreven in
bijlage A of in het kader van een ECMV-vergunning wordt gemaakt, of
d) passende documenten waaruit blijkt dat het geen transitorit betreft en, indien het voertuig
met een ecodoosje is uitgerust, het ecodoosje voor dat doel is ingesteld.
De ecokaart wordt door de bevoegde Oostenrijkse instanties verstrekt tegen betaling van de aan
de vervaardiging en verzending verbonden kosten van de ecopunten en ecokaarten.
3.

Ecodoosjes worden vervaardigd, geprogrammeerd en geïnstalleerd overeenkomstig de in bijlage C
vervatte algemene technische specificaties. Het Sloveense ministerie van Vervoer en Verkeer wordt
gemachtigd de ecodoosjes goed te keuren, te programmeren en te installeren.
Het ecodoosje wordt zodanig geprogrammeerd dat het informatie bevat over het land van registratie en over de NOx-waarde van het motorvoertuig, als vermeld in het in lid 4 omschreven
COP (Conformity of Production)-document.
Het ecodoosje wordt op een in bijlage D aangegeven plaats op de voorruit van het motorvoertuig
bevestigd. Het ecodoosje mag niet verwijderbaar zijn.

4.

De bestuurder van een op of na 1 oktober 1990 geregistreerde Sloveense vrachtwagen heeft
tevens een COP-document overeenkomstig bijlage E aan boord, waaruit de NOx-emissie van de
vrachtwagen blijkt, dat hij desgevraagd moet kunnen overleggen. Voor vrachtwagens die vóór
oktober 1990 voor het eerst zijn ingeschreven en voor die waarvoor geen document wordt overgelegd, wordt een COP-waarde van 15,8 g/kWu aangenomen.

5.

Het Sloveense ministerie van Vervoer en Verkeer wordt gemachtigd de documenten en ecotags
als bedoeld in de punten 2 tot 4 te verstrekken.

6.

Tenzij het voertuig van een ecodoosje is voorzien, wordt het vereiste aantal ecopunten op de ecokaart geplakt en ongeldig gemaakt. Deze ecopunten worden ongeldig gemaakt door een eroverheen geplaatste handtekening die doorloopt op het blad waarop zij zijn aangebracht. De handtekening mag worden vervangen door een stempelafdruk.
Een ecokaart waarop het vereiste aantal punten is aangebracht, wordt afgegeven bij de controleinstanties van Oostenrijk, die een kopie van de ecokaart met het bewijs van betaling teruggeven.
Indien het voertuig is uitgerust met een ecodoosje wordt, na bevestiging dat het voertuig een
transitorit uitvoert waarvoor ecopunten vereist zijn, een aantal ecopunten, overeenkomstig de in
het ecodoosje van het voertuig opgeslagen informatie over NOx-emissie, afgetrokken van het
totaal aan Slovenië toegekende ecopunten. Dit gebeurt met behulp van door de Oostenrijkse
autoriteiten verschafte en bediende infrastructuur.
Bij met een ecodoosje uitgeruste voertuigen die bilaterale ritten uitvoeren, wordt het ecodoosje
vóór het binnenrijden van Oostenrijks grondgebied zodanig ingesteld dat blijkt dat een niet-transitorit wordt uitgevoerd.
Indien een ecokaart wordt gebruikt en de trekker wordt tijdens de transitorit vervangen, blijft het
bij binnenkomst ontvangen bewijs van betaling geldig en dient het bewaard te blijven. Indien de
COP-waarde van de nieuwe trekker de op het formulier vermelde waarde overschrijdt, worden bij
het verlaten van het land op een nieuwe ecokaart bijkomende ecopunten geplakt en ongeldig
gemaakt.

7.

Ononderbroken vervoer waarbij de Oostenrijkse staatsgrens eenmaal per spoor  ongeacht of
het gewoon vervoer per spoor dan wel gecombineerd vervoer betreft  en daarvoor of daarna
over de weg wordt overschreden, wordt niet beschouwd als transitogoederenvervoer over de weg
door Oostenrijk, maar wel als een bilaterale rit waarvoor geen ecopunten vereist zijn.
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Ononderbroken transitovervoer door Oostenrijk waarbij gebruik wordt gemaakt van een van de
hierna genoemde spoorwegterminals, wordt als een bilaterale rit beschouwd:
Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.
8.

Ecopunten zijn geldig tussen 1 januari van het jaar waarvoor zij zijn toegekend en 31 januari
van het daaropvolgende jaar.

9.

Inbreuken op deze overeenkomst door een bestuurder van een Sloveense vrachtwagen of onderneming worden overeenkomstig de nationale voorschriften bestraft.
De Commissie en de bevoegde autoriteiten van Oostenrijk en Slovenië verlenen elkaar in het
kader van hun bevoegdheden administratieve bijstand bij de opsporing en vervolging van deze
inbreuken, met name bij de controle op het correcte gebruik en de correcte behandeling van de
ecokaarten en van de ecodoosjes.
De controles mogen naar believen van de lidstaat elders dan aan de grens worden verricht, waarbij het non-discriminatiebeginsel wordt geëerbiedigd.

10. De Oostenrijkse controle-instanties kunnen, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel,
passende maatregelen nemen indien een voertuig is uitgerust met een ecodoosje en zich ten minste één van de volgende situaties voordoet:
a) het voertuig of de ondernemer die het voertuig exploiteert, heeft herhaaldelijk inbreuken
gepleegd;
b) er resteren onvoldoende ecopunten voor Slovenië;
c) er is met het ecodoosje geknoeid of het is veranderd door een andere partij dan diegene die
volgens punt 3 daartoe is gemachtigd;
d) Slovenië heeft het voertuig voor een transitorit ontoereikende ecopunten toegekend;
e) het voertuig heeft geen geschikte documenten overeenkomstig punt 2, onder c) of d), waaruit
blijkt waarom het ecodoosje is ingesteld om aan te tonen dat een niet-transitorit op Oostenrijks grondgebied wordt uitgevoerd;
f)

het in bijlage C gespecificeerde ecodoosje is voor een transitorit ontoereikend van ecopunten
voorzien.

De Oostenrijkse controle-instanties kunnen, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel,
passende maatregelen nemen, indien een voertuig niet met een ecodoosje is uitgerust en zich ten
minste één van de volgende situaties voordoet:
a) aan de controle-instanties wordt geen ecokaart voorgelegd overeenkomstig het bepaalde in
deze overeenkomst;
b) er wordt een ecokaart voorgelegd die onvolledig of onjuist is of waarop de ecopunten niet
naar behoren zijn aangebracht;
c) het voertuig beschikt niet over de geschikte documenten waaruit blijkt dat het geen ecopunten behoeft.
11. De gedrukte ecopunten die op ecokaarten moeten worden geplakt, worden elk jaar vóór 1
november van het voorafgaande jaar ter beschikking gesteld.
12. Voor voertuigen die vóór 1 oktober 1990 zijn ingeschreven en waarvan de motor sindsdien is
vervangen, wordt het COP-niveau van de nieuwe motor toegepast. In dit geval moet in het door
de bevoegde autoriteiten afgegeven certificaat melding worden gemaakt van de vervanging van de
motor en moeten in dit certificaat nadere gegevens over het nieuwe COP-niveau voor de NOxemmissie worden verstrekt.
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13. Voor een transitorit behoeven geen ecopunten te worden betaald, indien de volgende drie voorwaarden zijn vervuld:
i)

de rit heeft geen ander doel dan een gloednieuw voertuig of een gloednieuwe voertuigcombinatie vanuit de fabriek op een plaats van bestemming in een andere lidstaat af te leveren,

ii) tijdens de rit worden geen goederen vervoerd,
iii) het voertuig of de voertuigcombinatie is voorzien van passende internationale registratiedocumenten en uitvoernummerborden.
14. Voor een transitorit behoeven geen ecopunten te worden betaald, indien het gaat om het leeg
gereden deel van een rit die op grond van bijlage A geen ecopunten kost, en in het voertuig
geschikte documenten om dit aan te tonen aanwezig zijn. Als geschikte documenten zullen worden beschouwd:
 een vrachtbrief;
 een volledig ingevulde ecokaart waarop echter geen ecopunten zijn geplakt; of
 een volledig ingevulde ecokaart met ecopunten die achteraf zullen worden vergoed.
15. Ieder probleem dat voortkomt uit het beheer van dit stelsel van ecopunten wordt voorgelegd aan
het Vervoercomité Gemeenschap/Slovenië als bedoeld in artikel 22 van de vervoersovereenkomst,
dat de situatie beoordeelt en passende maatregelen aanbeveelt. Iedere te nemen maatregel wordt
onmiddellijk ten uitvoer gelegd en is evenredig met het probleem en niet-discriminerend van
aard.
Ik zou u zeer dankbaar zijn mocht u de instemming van uw regering met de inhoud van deze brief kunnen bevestigen.
Met bijzondere hoogachting,
Namens de Raad
van de Europese Unie
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BIJLAGE A
VERVOER WAARVOOR GEEN ECOPUNTEN BEHOEVEN TE WORDEN BETAALD
1. Incidenteel vervoer van goederen van en naar luchthavens in geval van verlegging van de diensten
2. Vervoer van bagage met aanhangwagens, gekoppeld aan voor reizigersvervoer bestemde voertuigen, en vervoer van
bagage van en naar luchthavens met voertuigen van welke aard dan ook
3. Postvervoer
4. Vervoer van beschadigde of te repareren voertuigen
5. Vervoer van faecaliën en vuilnis
6. Vervoer van voor destructie bestemde dode dieren
7. Vervoer van bijen en pootvis
8. Begrafenisvervoer
9. Vervoer van kunstvoorwerpen en kunstwerken voor tentoonstellings- of handelsdoeleinden
10. Incidenteel vervoer van goederen uitsluitend bestemd voor reclame of voorlichting
11. Verhuizingen door ondernemingen die daartoe speciaal zijn uitgerust wat betreft personeel en materieel
12. Vervoer van materieel, rekwisieten en dieren van of naar toneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen, filmvoorstellingen, sportmanifestaties, circusvoorstellingen, tentoonstellingen of kermissen alsmede vervoer ten behoeve van
radio-, film- en televisieopnamen
13. Vervoer van reserveonderdelen voor zeeschepen en vliegtuigen
14. Lege ritten van een voor goederenvervoer gebruikt voertuig dat een voertuig moet vervangen dat tijdens een transitorit onklaar is geraakt alsmede de voortzetting van het vervoer door het vervangingsvoertuig met de voor het
defecte voertuig verleende vergunning
15. Vervoer van goederen voor medische verzorging voor hulpverlening in dringende gevallen (met name in geval van
natuurrampen)
16. Vervoer van goederen van hoge waarde (bijvoorbeeld edele metalen) in speciale voertuigen die door de politie of
ander bewakingspersoneel worden begeleid
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BIJLAGE C
ALGEMENE TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET ECODOOSJE

Korteafstandscommunicatie tussen baken en voertuig
Voor DSCR (voor)normen en technische mededelingen
Voor de korteafstandscommunicatie tussen voertuigen en infrastructuur langs de weg moet aan de volgende, door CEN/
TC 278 vastgestelde voorschriften worden voldaan:
a)

prENV278/No62 DSRC Physical Layer using Microwave at 5,8 GHz;

b) prENV278/No64 DSRC Data Link Layer;
c)

prENV278/No65 DSRC Application Layer.

Typekeuring
De leverancier van het ecodoosje moet voor deze toestellen typekeuringscertificaten van een geaccrediteerde keuringsinstantie voorleggen, waarin wordt bevestigd dat is voldaan aan alle grenswaarden als bepaald in de huidige norm I-ETS
300674.
Bedrijfsvoorwaarden
Het ecodoosje voor het automatische ecopuntensysteem moet de vereiste functionaliteit waarborgen onder de volgende
bedrijfsomstandigheden:
 omgevingsvoorwaarden: omgevingstemperatuur van ¯ 25 °C bis + 70 °C,
 weersomstandigheden: alle te verwachten omstandigheden;
 verkeersomstandigheden: meerbaans, doorstromend;
 snelheidsbereik: van stop and go tot 12 km/u.
Bovengenoemde bedrijfsvoorwaarden gelden alleen als minimumvereisten totdat de voor DSCR relevante (voor)normen
worden vastgesteld.
Het ecodoosje mag alleen reageren op microgolfsignalen die kenmerkend zijn voor de erdoor ondersteunde applicaties.

Ecodoosje
Identificatie
Elk ecodoosje moet een uniek identificatienummer hebben. Dit moet, naast het aantal cijfers dat nodig is voor herkenning, ook een controlecijfer bevatten ter verificatie van de integriteit.
Installatie
Het ecodoosje moet ontworpen zijn voor installatie achter de voorruit van de vrachtwagen of trekker. Het moet onverwijderbaar op het voertuig worden gemonteerd.
Transitoverklaring
Het ecodoosje moet een faciliteit hebben om aan te geven dat voor de rit geen ecopunten behoeven te worden betaald.
Deze faciliteit moet op het ecodoosje duidelijk zichtbaar zijn voor controledoeleinden; als alternatief moet het mogelijk
zijn het ecodoosje in een bepaalde beginstand te zetten. In ieder geval moet ervoor worden gezorgd dat voor de evaluatie in het systeem alleen de status op het tijdstip van het binnenrijden in rekening wordt gebracht.
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Externe kenmerking
Elk ecodoosje moet ook viuseel duidelijk identificeerbaar zijn. Daartoe moet het bovengenoemde unieke identificatienummer onwisbaar op het oppervlak van de inrichting worden aangebracht.
Op het oppervlak van het ecodoosje moet een onafneembaar en niet verwisselbaar kenteken worden bevestigd in de
vorm van gebruiksklare zelfklevende etiketten. Op dit kenteken moet de ecopuntenwaarde van het desbetreffende voertuig (5, 6,
16) vermeld staan.
Deze speciale etiketten moeten onvervalsbaar zijn, mechanische sterkte hebben en licht- en temperatuurvast zijn. Zij
moeten een hoge kleefsterkte hebben en alleen afgenomen kunnen worden door vernietiging.
Ingetriteit
De behuizing moet zo geconstrueerd zijn dat iedere manipulatie van de interne componenten uitgesloten is en iedere
interferentie later kan worden ontdekt.
Geheugen
Het geheugen van het ecodoosje moet van voldoende grootte zijn om plaats te bieden voor de volgende gegevens:
 Identificatienummer,
 gegevens over het voertuig:
 COP-waarde;
 transactiegegevens:
 identificatie van de grenspost,
 datum/tijd,
 status van de ritverklaring,
 beschermde informatie;
 toestandgegevens:
 manipulatie,
 batterijtoestand,
 status van de recentste communicatie.
Voorts moet er een geheugenreserve van minstens 30 % zijn.
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BIJLAGE D
MONTAGEVOORSCHRIFTEN VOOR HET ECODOOSJE

Het ecodoosje wordt aan de binnenkant van de voorruit aangebracht binnen het gemarkeerde gebied (zie afbeelding),
dat als afmetingen heeft:
x = 100 cm
y = 80 cm
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ANEXO E  BILAG E  ANHANG E  PAQAQSGLA E  ANNEX E  ANNEXE E  ALLEGATO E 
BIJLAGE E  ANEXO E  LIITE E  BILAGA E

COP DOCUMENT

Fortlaufende Dokumentnummer:
1) Document serial number:
Numero di serie del documento:

Nationalität:
2) Nationality:
Nazionalità:

Amtliches Kennzeichen:
3) Vehicle registration number:
Targa del veicolo:

Datum der Erstzulassung:
4) Date of first registration:
Data della prima immatricolazione:

Motor wurde getauscht am:
4a) Motor was changed at:
Motore cambiato il:

EWG-Betriebserlaubnisnummer:
Type approval number:
Numero CEE della licenza per l’esercizio:
5) oder/or/o
Motorcodierungsnummer:
Engine serial number:
Numero di serie del motore:

(nach 88/77/EWG
91/542/EWG
oder/or/o ECE R 49)

Fahrzeugidentifizierungsnummer:
6) Chassis number:
Chassis numero:
NOx Emission:
7) NOx Emission:
Emissione di NOx:

COP-Wert (Tyengenehmigung + 10 %):
8) COP Value (Type approval + 10 %):
Valore COP (Omologazione + 10 %):

Anzahl Ökopunkte:
9) Number of Ecopoints:
Numero di Ecopunti:

Behördenstempel:
10) Official stamp:
Timbro ufficiale:

Herstellerbestätigung (nach Bedarf):
11) Manufacturer confirmation (if necessary):
Attestazione del produttore (a seconda del fabbisogno):

Der Lenker eines Lkw im Gütertransitverkehr durch Österreich hat dieses Dokument
mitzuführen und den Kontrollorganen zur Kontrolle vorzuweisen. Wird das Dokument nicht
vorgewiesen, sind für die Fahrt 16 Ökopunkte auf die Ökokarte aufzukleben und zu entwerten.
The driver of an HGV in transit through Austria must carry this document with him/her and
present it to control authorities for inspection. If the document is not presented for inspection
then 16 Ecopoints are to be affixed to the Ecocard and cancelled.
Il conducente di un camion in transito attraverso l’Austria deve avere con sé questo
documento e deve presentarlo alle Autorità competenti per il controllo. In caso di mancata
presentazione del documento, 16 Ecopunti verrano applicati sull’Ecocarta e annullati.

L 182/36

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

B. Brief van de Republiek Slovenië
Mevrouw, Mijnheer,
Ik heb de eer te verwijzen naar uw brief van heden waarin u mij inlicht over het volgende:
Ik heb de eer u mede te delen dat, na onderhandelingen tussen de delegatie van de Republiek Slovenië
en de delegatie van de Europese Gemeenschap, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 3, van
het bijkomend protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Slovenië op het gebied van het vervoer, het volgende is overeengekomen:
1.

Ecopunten (transitorechten) worden voor Sloveense vrachtwagens in transito door Oostenrijk op
de volgende manier toegewezen:
voor 1997

429 539 ecopunten

voor 1998

398 286 ecopunten

voor 1999

377 209 ecopunten

voor 2000

361 946 ecopunten

voor 2001

352 498 ecopunten

voor 2002

325 606 ecopunten

voor 2003

290 720 ecopunten.

Extra ecopunten worden voor Sloveense gebruikers van de Rollende Landstraße tot een maximum van 22,60 % van het totale aantal ecopunten voor het jaar op de volgende manier toegewezen:
voor 1997

97 113 ecopunten

voor 1998

90 047 ecopunten

voor 1999

85 282 ecopunten

voor 2000

81 831 ecopunten

voor 2001

79 695 ecopunten

voor 2002

73 615 ecopunten

voor 2003

65 728 ecopunten.

Ecopunten voor gebruikers van de Rollende Landstraße worden aan de Sloveense overheid toegewezen op basis van ecopunten voor twee wegritten voor elke twee retourritten op de RoLa.
De Oostenrijkse maatschappij voor gecombineerd vervoer, Ökombi, verstrekt het ministerie van
Vervoer en Verkeer van de Republiek Slovenië maandelijks informatie over Sloveense gebruikers
van gecombineerd transitotreinvervoer door Oostenrijk.
Het totaal aantal ecopunten van 1997 wordt pro rata aangepast wanneer het ecopuntensysteem
na 1 januari 1997 wordt ingevoerd.
Voor transitoritten die in bijlage A zijn vermeld of die met een ECMV-vergunning worden
gedaan, behoeven geen ecopunten te worden betaald.
2.

De bestuurder van een Sloveense vrachtwagen heeft op het grondgebied van Oostenrijk aan
boord en stelt op verzoek van de controle-instanties te allen tijde ter controle beschikbaar:
a) hetzij een volledig ingevuld standaardformulier of een Oostenrijks certificaat waarin de betaling van de ecopunten voor de betrokken rit wordt bevestigd en dat aan het model in bijlage
B beantwoordt en hierna ecokaart wordt genoemd,
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b) hetzij een op het motorvoertuig gemonteerde electronische inrichting waarmee automatisch
ecopunten kunnen worden gedebiteerd, hierna ecodoosje genoemd,
c) passende documentatie om aan te tonen dat een ecopuntvrije transitorit als omschreven in
bijlage A of in het kader van een ECMV-vergunning wordt gemaakt, of
d) passende documenten waaruit blijkt dat het geen transitorit betreft en, indien het voertuig
met een ecodoosje is uitgerust, het ecodoosje voor dat doel is ingesteld.
De ecokaart wordt door de bevoegde Oostenrijkse instanties verstrekt tegen betaling van de aan
de vervaardiging en verzending verbonden kosten van de ecopunten en ecokaarten.
3.

Ecodoosjes worden vervaardigd, geprogrammeerd en geïnstalleerd overeenkomstig de in bijlage C
vervatte algemene technische specificaties. Het Sloveense ministerie van Vervoer en Verkeer wordt
gemachtigd de ecodoosjes goed te keuren, te programmeren en te installeren.
Het ecodoosje wordt zodanig geprogrammeerd dat het informatie bevat over het land van registratie en over de NOx-waarde van het motorvoertuig, als vermeld in het in lid 4 omschreven
COP (Conformity of Production)-document.
Het ecodoosje wordt op een in bijlage D aangegeven plaats op de voorruit van het motorvoertuig
bevestigd. Het ecodoosje mag niet verwijderbaar zijn.

4.

De bestuurder van een op of na 1 oktober 1990 geregistreerde Sloveense vrachtwagen heeft
tevens een COP-document overeenkomstig bijlage E aan boord, waaruit de NOx-emissie van de
vrachtwagen blijkt, dat hij desgevraagd moet kunnen overleggen. Voor vrachtwagens die vóór
oktober 1990 voor het eerst zijn ingeschreven en voor die waarvoor geen document wordt overgelegd, wordt een COP-waarde van 15,8 g/kWu aangenomen.

5.

Het Sloveense ministerie van Vervoer en Verkeer wordt gemachtigd de documenten en ecotags
als bedoeld in de punten 2 tot 4 te verstrekken.

6.

Tenzij het voertuig van een ecodoosje is voorzien, wordt het vereiste aantal ecopunten op de ecokaart geplakt en ongeldig gemaakt. Deze ecopunten worden ongeldig gemaakt door een eroverheen geplaatste handtekening die doorloopt op het blad waarop zij zijn aangebracht. De handtekening mag worden vervangen door een stempelafdruk.
Een ecokaart waarop het vereiste aantal punten is aangebracht, wordt afgegeven bij de controleinstanties van Oostenrijk, die een kopie van de ecokaart met het bewijs van betaling teruggeven.
Indien het voertuig is uitgerust met een ecodoosje wordt, na bevestiging dat het voertuig een
transitorit uitvoert waarvoor ecopunten vereist zijn, een aantal ecopunten, overeenkomstig de in
het ecodoosje van het voertuig opgeslagen informatie over NOx-emissie, afgetrokken van het
totaal aan Slovenië toegekende ecopunten. Dit gebeurt met behulp van door de Oostenrijkse
autoriteiten verschafte en bediende infrastructuur.
Bij met een ecodoosje uitgeruste voertuigen die bilaterale ritten uitvoeren, wordt het ecodoosje
vóór het binnenrijden van Oostenrijks grondgebied zodanig ingesteld dat blijkt dat een niet-transitorit wordt uitgevoerd.
Indien een ecokaart wordt gebruikt en de trekker wordt tijdens de transitorit vervangen, blijft het
bij binnenkomst ontvangen bewijs van betaling geldig en dient het bewaard te blijven. Indien de
COP-waarde van de nieuwe trekker de op het formulier vermelde waarde overschrijdt, worden bij
het verlaten van het land op een nieuwe ecokaart bijkomende ecopunten geplakt en ongeldig
gemaakt.

7.

Ononderbroken vervoer waarbij de Oostenrijkse staatsgrens eenmaal per spoor  ongeacht of
het gewoon vervoer per spoor dan wel gecombineerd vervoer betreft  en daarvoor of daarna
over de weg wordt overschreden, wordt niet beschouwd als transitogoederenvervoer over de weg
door Oostenrijk, maar wel als een bilaterale rit waarvoor geen ecopunten vereist zijn.
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Ononderbroken transitovervoer door Oostenrijk waarbij gebruik wordt gemaakt van een van de
hierna genoemde spoorwegterminals, wordt als een bilaterale rit beschouwd:
Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.
8.

Ecopunten zijn geldig tussen 1 januari van het jaar waarvoor zij zijn toegekend en 31 januari
van het daaropvolgende jaar.

9.

Inbreuken op deze overeenkomst door een bestuurder van een Sloveense vrachtwagen of onderneming worden overeenkomstig de nationale voorschriften bestraft.
De Commissie en de bevoegde autoriteiten van Oostenrijk en Slovenië verlenen elkaar in het
kader van hun bevoegdheden administratieve bijstand bij de opsporing en vervolging van deze
inbreuken, met name bij de controle op het correcte gebruik en de correcte behandeling van de
ecokaarten en van de ecodoosjes.
De controles mogen naar believen van de lidstaat elders dan aan de grens worden verricht, waarbij het non-discriminatiebeginsel wordt geëerbiedigd.

10. De Oostenrijkse controle-instanties kunnen, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel,
passende maatregelen nemen indien een voertuig is uitgerust met een ecodoosje en zich ten minste één van de volgende situaties voordoet:
a) het voertuig of de ondernemer die het voertuig exploiteert, heeft herhaaldelijk inbreuken
gepleegd;
b) er resteren onvoldoende ecopunten voor Slovenië;
c) er is met het ecodoosje geknoeid of het is veranderd door een andere partij dan diegene die
volgens punt 3 daartoe is gemachtigd;
d) Slovenië heeft het voertuig voor een transitorit ontoereikende ecopunten toegekend;
e) het voertuig heeft geen geschikte documenten overeenkomstig punt 2, onder c) of d), waaruit
blijkt waarom het ecodoosje is ingesteld om aan te tonen dat een niet-transitorit op Oostenrijks grondgebied wordt uitgevoerd;
f)

het in bijlage C gespecificeerde ecodoosje is voor een transitorit ontoereikend van ecopunten
voorzien.

De Oostenrijkse controle-instanties kunnen, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel,
passende maatregelen nemen, indien een voertuig niet met een ecodoosje is uitgerust en zich ten
minste één van de volgende situaties voordoet:
a) aan de controle-instanties wordt geen ecokaart voorgelegd overeenkomstig het bepaalde in
deze overeenkomst;
b) er wordt een ecokaart voorgelegd die onvolledig of onjuist is of waarop de ecopunten niet
naar behoren zijn aangebracht;
c) het voertuig beschikt niet over de geschikte documenten waaruit blijkt dat het geen ecopunten behoeft.
11. De gedrukte ecopunten die op ecokaarten moeten worden geplakt, worden elk jaar vóór 1
november van het voorafgaande jaar ter beschikking gesteld.
12. Voor voertuigen die vóór 1 oktober 1990 zijn ingeschreven en waarvan de motor sindsdien is
vervangen, wordt het COP-niveau van de nieuwe motor toegepast. In dit geval moet in het door
de bevoegde autoriteiten afgegeven certificaat melding worden gemaakt van de vervanging van de
motor en moeten in dit certificaat nadere gegevens over het nieuwe COP-niveau voor de NOxemmissie worden verstrekt.
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13. Voor een transitorit behoeven geen ecopunten te worden betaald, indien de volgende drie voorwaarden zijn vervuld:
i)

de rit heeft geen ander doel dan een gloednieuw voertuig of een gloednieuwe voertuigcombinatie vanuit de fabriek op een plaats van bestemming in een andere lidstaat af te leveren,

ii) tijdens de rit worden geen goederen vervoerd,
iii) het voertuig of de voertuigcombinatie is voorzien van passende internationale registratiedocumenten en uitvoernummerborden.
14. Voor een transitorit behoeven geen ecopunten te worden betaald, indien het gaat om het leeg
gereden deel van een rit die op grond van bijlage A geen ecopunten kost, en in het voertuig
geschikte documenten om dit aan te tonen aanwezig zijn. Als geschikte documenten zullen worden beschouwd:
 een vrachtbrief;
 een volledig ingevulde ecokaart waarop echter geen ecopunten zijn geplakt; of
 een volledig ingevulde ecokaart met ecopunten die achteraf zullen worden vergoed.
15. Ieder probleem dat voortkomt uit het beheer van dit stelsel van ecopunten wordt voorgelegd aan
het Vervoercomité Gemeenschap/Slovenië als bedoeld in artikel 22 van de vervoersovereenkomst,
dat de situatie beoordeelt en passende maatregelen aanbeveelt. Iedere te nemen maatregel wordt
onmiddellijk ten uitvoer gelegd en is evenredig met het probleem en niet-discriminerend van
aard.
Ik zou u zeer dankbaar zijn mocht u de instemming van uw regering met de inhoud van deze brief
kunnen bevestigen..
Ik heb de eer te bevestigen dat mijn regering met de inhoud van deze brief instemt.
Met bijzondere hoogachting,
Namens de regering
van de Republiek Slovenië
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