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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0298/2012 af den franske forening Arivem om opførelse af et 
gasproduktionsanlæg i Romainville, Frankrig

Andragende 1005/2012 af A. C., fransk statsborger, om den planlagte placering af 
et metaniseringsanlæg i Romainville, Frankrig

1. Sammendrag af andragende 0298/2012

Dette andragende er en protest mod opførelsen af et stort gasproduktionsanlæg (til 
metanisering ved mekanisk-biologisk behandling) kun 2 km fra Paris.

Opførelsen af dette anlæg udgør ifølge andragendet en alvorlig risiko for lokalbefolkningens 
sundhed. Forskellige rapporter fra civilsamfundet skulle være imod disse typer af anlæg.

Sammendrag af andragende 1005/2012

Andrageren protesterer mod den planlagte opførelse af et metaniseringsanlæg i Romainville. 
Han oplyser, at anlægget vil blive Europas største og vil blive placeret i et tæt befolket 
område. Andrageren beskylder Syctom, det kommunale affaldsselskab, for ikke at have hørt 
offentligheden, som det skulle have gjort, og for ikke at overholde miljølovgivningen. 
Andrageren hævder, at projektet vil være en finansiel og økologisk katastrofe, og anmoder 
Europa-Parlamentet om at undersøge sagen nøje.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

0298/2012 : Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. juni 2012).
1005/2012 : Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. december 
2012).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar andragende 0298/2012, modtaget den 27. november 2012

"Kommissionen har undersøgt de oplysninger, der i øjeblikket er tilgængelige, vedrørende 
den foreslåede opførelse af et gasproduktionsanlæg i Romainville i Frankrig. Kommissionen 
finder, at følgende EU-lovgivning kan finde anvendelse i forbindelse med det berørte anlæg:

Direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening1 (IPPC-
direktivet) stiller krav om, at anlæg, der henhører under direktivets anvendelsesområde, drives 
i overensstemmelse med godkendelserne, herunder emissionsgrænseværdier på grundlag af de 
bedste tilgængelige teknikker (BAT), som er udarbejdet med henblik på at forebygge og, hvor 
dette ikke er muligt, generelt at begrænse emissioner og indvirkningen på miljøet som helhed. 
Forebyggelse eller reduktion af emissioner til luft, vand og jord bør derfor behandles i de 
miljøgodkendelser, som udstedes i overensstemmelse med IPPC-direktivet.

Kommissionen har vedtaget en række BAT-referencedokumenter (BREF-dokumenter), der 
omfatter de aktiviteter, der falder ind under IPPC-direktivets anvendelsesområde, og som de 
kompetente myndigheder skal tage i betragtning, når de fastlægger BAT-baserede 
emissionsgrænseværdier, tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger vedrørende 
sådanne anlæg. Der blev vedtaget et BREF-dokument om affaldsbehandling i august 2006.

IPPC-direktivet giver mulighed for, at offentligheden kan deltage i godkendelsesproceduren, 
og det omfatter navnlig foranstaltninger til sikring af, at offentligheden kan give udtryk for 
sine synspunkter vedrørende udkastet til godkendelse. Der skal i godkendelsesproceduren 
tages hensyn til alle de svar, der modtages som led i en sådan offentlig høring.

Det bør bemærkes, at IPPC-direktivet er blevet erstattet af direktiv 2010/75/EU om 
industrielle emissioner. Såfremt gasproduktionsanlægget sættes i drift eller godkendes den 
7. januar 2013 eller derefter, eller der indgives en komplet ansøgning om godkendelse inden 
den nævnte dato, og anlægget sættes i drift efter den 7. januar 2014, kræves der en 
godkendelse, der er i overensstemmelse med direktivet om industrielle emissioner. Dette 
direktiv stiller strengere krav til anvendelsen af BAT end IPPC-direktivet, og det finder 
anvendelse på en bredere vifte af affaldsbehandlingsaktiviteter.

Kommissionen har desværre ikke været i stand til at fastslå den præcise type af 
affaldsbehandling, der vil foregå på det berørte anlæg, og derfor heller ikke, hvorvidt 
aktiviteterne er omfattet af IPPC-direktivet eller direktivet om industrielle emissioner.

I direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet2 (kendt som direktivet om miljøindvirkningsvurdering eller VVM-direktivet) skelnes 
der mellem såkaldte bilag I-projekter, som altid skal underkastes en VVM-procedure, og bilag 
II-projekter, hvor medlemsstaterne ud fra en individuel undersøgelse og/eller grænseværdier 
eller kriterier i den nationale gennemførelseslovgivning skal afgøre, om et projekt skal 
underkastes en VVM-procedure. Det fremgår ikke klart af de tilgængelige oplysninger, om 
det berørte anlæg er omfattet af nogen af disse bilag.

                                               

1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
2 EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1.
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VVM-proceduren sikrer, at projekternes indvirkning på miljøet bliver undersøgt og vurderet, 
før den kompetente myndighed giver tilladelse til at gennemføre dem. Offentligheden kan 
give sin mening til kende, og alle resultaterne af høringerne skal tages i betragtning. 
Offentligheden bør ligeledes underrettes om indholdet af tilladelsen.

Direktiv 2003/105/EF (kendt som Seveso II-direktivet) om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer1 fastsætter krav for driftsledere og kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne i forbindelse med virksomheder, hvor farlige stoffer forekommer i mængder, 
der overstiger de tærskler, der er opført i bilag I. Kravene vedrører sikkerhedsstyring, 
oplysning af offentligheden, katastrofeberedskab, inspektioner, arealplanlægning og behørig 
høring i forbindelse med beslutninger vedrørende arealplanlægning. Ud fra de oplysninger, 
som Kommissionen har til rådighed, er det uklart, hvorvidt det berørte anlæg vil håndtere 
farlige stoffer i mængder, der overstiger tærsklerne i dette direktiv.

På grundlag af de oplysninger, der er givet i forbindelse med dette andragende, og i 
betragtning af at anlægget endnu ikke er blevet opført, kan Kommissionen ikke påvise nogen 
overtrædelse af de ovennævnte direktiver. I den forbindelse vil Kommissionen understrege, at 
det først og fremmest er medlemsstatens ansvar at sikre, at EU-lovgivningen gennemføres 
korrekt og fuldstændigt."

4. Kommissionens svar (REV.) vedr. andragende 0298/2012 og 1005/2012, modtaget 
den 27. februar 2013

Dette projekt vedrørende etablering af et bredspektret anlæg til behandling af 
husholdningsaffald og lignende, som planlægges opført i kommunerne Romainville og 
Bobigny (i det følgende benævnt ”det bredspektrede anlæg” eller ”anlægget”), er genstand for 
to andragender. Siden den første meddelelse vedrørende andragende 298/2012 er der sket en 
væsentlig udvikling i forbindelse med iværksættelsen af det bredspektrede anlæg (f.eks. har 
bygherren anmodet den kompetente myndighed om en ændring af sin driftstilladelse). Denne 
meddelelse har derfor til formål at give Udvalget for Andragender en ajourføring af såvel 
andragende 298/2012 som 1005/1005/2012 samtidigt. 

Andragerne gør indsigelse mod opførelsen og driften af et bredspektret anlæg, der skal 
omfatte et anlæg til metanisering af den fermenterbare del af husholdningsaffald (med en 
kapacitet på 315.000 t/år), et affaldssorteringsanlæg (med en kapacitet på 30.000 t/år) og et 
forsorteringsanlæg til storskrald (med en kapacitet på 60.000 t/år). Dette anlæg har til formål 
at erstatte de bestående anlæg, nemlig en containerplads og et anlæg til husholdningsaffald og 
sorteringsanlæg for særskilt indsamlet affald og storskrald. 

Ud over opførelsen af det bredspektrede anlæg kommer etableringen af en flodplatform ved 
Bobigny med henblik på flodtransport af materialerne fra anlægget og en tunnel, der forbinder 
anlægget med den omtalte platform. Eftersom andragernes protester kun vedrører de 
potentielle skader forårsaget af metaniseringsanlægget (f.eks. lugte og emissioner af 
luftforurenende stoffer), har Kommissionens behandling af andragende 298/2012 og 
1005/2012 og dermed indholdet af nærværende meddelelse under alle omstændigheder kun 
berørt spørgsmålet om lovligheden af dette anlæg.
                                               

1 EFT L 10 af 4.1.1997.



PE500.682v04-00 4/10 CM\1012746DA.doc

DA

Andragerne anfører især i generelle vendinger den manglende opfyldelse af forpligtelsen til 
offentlig høring og det forhold, at metaniseringsanlægget vil føre til en "finansiel afgrund" og 
en "økologisk skandale". Andragenderne indeholder altså ikke en præcis argumentation, der 
sætter spørgsmålstegn ved den forskriftsmæssige lovlighed af projektet vedrørende 
metaniseringsanlægget i forhold til den gældende EU-ret. 

Kommissionen har imidlertid iværksat undersøgelser af projektet vedrørende det 
bredspektrede anlæg, herunder af udviklingerne i sidste øjeblik, der påvirker gennemførelsen 
heraf. Det er i lyset af disse undersøgelser, at Kommissionen agter at indgive en anmodning 
om oplysninger til de franske myndigheder via EU PILOT for at kontrollere, hvorvidt 
projektet vedrørende det bredspektrede anlæg er i overensstemmelse med EU-retten (se 
herunder).

Dossieret for anmodning om driftstilladelse blev indgivet den 7. maj 2009 af 
kommunesammenslutningen for behandling af husholdningsaffald ("SYCTOM" eller 
"operatøren") til den kompetente administrative myndighed. Driftstilladelsen blev udstedt den 
17. januar 2011 ved præfektens afgørelse. 

Der blev etableret et moratorium den 1. februar 2012, som var årsag til, at opførelsen af det 
bredspektrede anlæg blev udsat i flere måneder. Det blev indført på SYTCOM's initiativ for at 
imødekomme anmodningerne fra de omkringboende borgere, der modsatte sig projektet, om 
at genvurdere valget af fremgangsmåde (mekanisk biologisk behandling forud for 
metaniseringen), risikoen for industriulykker og potentielle skadevirkninger (f.eks. lugte, støj 
og forurening), der ville udgøre en betydelig sanitær og miljømæssig risiko.

Således foretog INIRIS (Institut national de l'environnement industriel et des risques 
industriels) og EREP (konsulent- og rådgivningsfirma specialiseret i behandling og 
genvinding af affald og organisk spildevand) revisioner i 2012, hvori det blev vurderet, hvor 
nøjagtige, velfunderede og uddybende undersøgelsen af farer og 
miljøkonsekvensvurderingen, der blev udarbejdet inden for rammerne af dossieret for 
anmodning om driftstilladelse, var. På den ene side konkluderedes det af disse revisioner, at 
disse undersøgelser for så vidt angår deres form og grundlag var gennemført i 
overensstemmelse med kravene i henhold til national ret. På den anden side indeholdt de 
pågældende revisioner flere forslag møntet på operatøren med henblik på at forbedre visse 
sikkerheds- og miljøaspekter af projektet vedrørende det bredspektrede anlæg (f.eks. om 
styrkelse af overvågningen af lugtemissionerne). 

Resultaterne af disse revisioner blev offentliggjort af udvalget for overvågning af moratoriet 
den 15. oktober 2012 og fremlagt på de offentlige møder den 18. oktober 2012 og den 4. 
december 2012, således at alle interesserede kunne tilkendegive deres holdning. 

I denne forbindelse forventer operatøren, at det bredspektrede anlæg sættes i drift tidligst i 
2015.

På grundlag af disse revisioner og af diverse fremsatte holdninger har rådet i 
kommunefællesskabet i Est-Ensemble (på hvis område det bredspektrede anlæg skal opføres) 
vedtaget en holdning den 11. december 2012 med ti yderligere anmodninger til SYTCOM 
(f.eks. operatørens permanente tilstedeværelse på stedet for fortsat at kontrollere bedriften) og 
tre forpligtelser (f.eks. til at favorisere begrænsningen af affald). 
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SYCTOM forpligtede sig således den 19. december 2012 til at revidere sit projekt med 
henblik på i) at integrere alle anmodningerne fra de folkevalgte i Est-Ensemble (f.eks. 
udvikling af en fremgangsmåde til forbedring af metaniseringen, opførelse af en beskyttende 
mur langs en rådnetank, plan for forhindring af lugte, nedbringelse af antallet af rådnetanke 
fra 6 til 4 til gengæld for, at de berørte samfund forpligter sig til at anvende en politik, der 
indebærer reduktion af husholdningsaffaldet helt fra kilden og ii) at tage højde for deres tre 
forpligtelser. 

Disse ændringer skal fastsættes i en tillægsbestemmelse, der ændrer driftstilladelsen fra den 
17. januar 2011. Den omhandlede tillægsbestemmelse skal vedtages i begyndelsen af 2013 af 
den kompetente myndighed og således ophæve det omhandlede moratorium.

I lyset af de indsamlede oplysninger ser det ud til, at projektet vedrørende det bredspektrede 
anlæg kan omfattes af direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening ("IPPC-direktivet")1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. 
november om industrielle emissioner2, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU 
af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet ("VVM-direktivet")3 og Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol 
med risikoen for større uheld med farlige stoffer ("Seveso II-direktivet")4. 

Anmodningen om oplysninger, der skal indgives til de franske myndigheder, har til formål at 
fastslå, hvorvidt det omhandlede projekts karakteristika gør, at det rent faktisk falder ind 
under ovennævnte direktivers anvendelsesområde, og i givet fald hvilke foranstaltninger, der 
er truffet eller forventes at blive truffet for at sikre, at de i det givne tilfælde anvendes korrekt.

Kommissionen agter at anmode de franske myndigheder om at præcisere karakteristika for 
projektet vedrørende det bredspektrede anlæg for at fastslå, om denne aktivitet falder ind 
under anvendelsesområdet for IPPC-direktivet (2008/1/EF) og direktivet om industrielle 
emissioner (2010/75/EU), om den kun falder ind under anvendelsesområdet for direktivet om 
industrielle emissioner eller ikke falder ind under nogen af dem. 

Det gælder om at identificere, hvilke krav i henhold til EU-retten, der skal være opfyldt (f.eks. 
betingelser for udstedelse af tilladelse, emissionsniveau i forbindelse med de bedste 
tilgængelige teknikker), og om at undersøge, om driftstilladelsen og enhver anden tilladelse, 
som måtte være udstedt, tilstræber at opfylde disse krav. Kommissionen agter også at stille 
spørgsmål vedrørende forvaltningen af affaldet fra metaniseringen (f.eks. spredning og 
nedgravning) og vedrørende offentlighedens deltagelse i godkendelsesproceduren og i 
revisionen af driftstilladelsen (tidsplan, høring af offentligheden, væsentlige ændringer osv.)

Hvis det viser sig, at dossieret for anmodning om driftstilladelse bl.a. har været underkastet en 
miljøindvirkningsvurdering, agter Kommissionen at spørge de franske myndigheder om, 
hvorvidt denne miljøindvirkningsvurdering opfylder alle kravene i direktiv 2011/92/EU, især 
hvad angår høring og information af offentligheden. 

                                               

1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8-29. 
2 EUT L 334 af 17.2.2010, s. 17-119. 
3 EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1-21. 
4 EUT L 10 af 14.1.1997, s. 13-33. 
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Med hensyn til revisionen af driftstilladelsen fra den 17. januar 2011 opfordres de franske 
myndigheder i henhold til SYCTOM's intention til at angive, hvorvidt den også ifølge dem 
skal underkastes en miljøindvirkningsvurdering, og om offentligheden igen skal høres.

Kommissionen agter at spørge de franske myndigheder om, hvorvidt projektet vedrørende det 
bredspektrede anlæg udgør en "virksomhed" i henhold til SEVESO II-direktivet (96/82/EF), 
og om operatøren, hvis dette er tilfældet, således allerede har opfyldt forpligtelserne til at 
anmelde sin plan for forebyggelse af større uheld, og i givet fald til at udarbejde en 
sikkerhedsrapport og en intern beredskabsplan. Kommissionen har også til hensigt at spørge, 
om de relevante høringsprocedurer er blevet organiseret inden for rammerne af det 
pågældende projekt.

De franske myndigheder vil ligeledes blive spurgt, om projektet vedrørende det bredspektrede 
anlæg er genstand for en retlig eller administrativ procedure ved en forvaltningsdomstol eller 
ved den kompetente myndighed med henblik på at anfægte lovligheden hvad angår formen af 
og/eller grundlaget for driftstilladelsen fra den 17. januar 2011 og enhver anden tilladelse, der 
eventuelt måtte være udstedt til operatøren.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om udviklingen i sagen.

5. Kommissionens svar (REV.II) , modtaget den 29. november 2013

Andragende 0298/2012 og 1005/2012

Baggrund

1 Emnet for andragende 298/2012 og 1005/2012

 I andragende 298/2012 og 1005/2012, der er indgivet til Europa-Parlamentets Udvalg for 
Andragender, gøres der indsigelse mod opførelsen og driften af et bredspektret anlæg til 
behandling af husholdningsaffald og lignende, som planlægges opført i kommunerne 
Romainville og Bobigny (i det følgende benævnt ”det bredspektrede anlæg” eller 
”anlægget”).

 Det bredspektrede anlæg skal omfatte et anlæg til metanisering af den fermenterbare del af 
husholdningsaffald (med en kapacitet på 315.000 t/år), et affaldssorteringsanlæg (med en 
kapacitet på 30.000 t/år) og et forsorteringsanlæg til storskrald (med en kapacitet på 
60.000 t/år). Dette anlæg skal erstatte de bestående anlæg, nemlig en containerplads og et 
anlæg til husholdningsaffald og et sorteringsanlæg for særskilt indsamlet affald og 
storskrald. De franske myndigheder betegner det som et almennyttigt projekt, idet 
formålet er at behandle husholdningsaffald fra 22 kommuner og to af Paris’ 
arrondissementer.

2 Andragernes indvendinger

 Andragernes indvendinger vedrører de potentielle skader, som metaniseringsanlægget 
risikerer at forårsage (f.eks. lugte og emissioner af luftforurenende stoffer).



CM\1012746DA.doc 7/10 PE500.682v04-00

DA

 Andragerne anfører især i generelle vendinger den manglende opfyldelse af forpligtelsen 
til offentlig høring og det forhold, at metaniseringsanlægget vil føre til en "finansiel 
afgrund" og en "økologisk skandale". Andragenderne indeholder altså ikke en præcis 
argumentation, der sætter spørgsmålstegn ved den forskriftsmæssige lovlighed af projektet 
vedrørende metaniseringsanlægget i forhold til gældende EU-ret. 

3 Vigtige datoer og moratorium

 Dossieret for anmodning om driftstilladelse blev indgivet den 7. maj 2009 af 
kommunesammenslutningen for behandling af husholdningsaffald ("SYCTOM") til den 
kompetente administrative myndighed. Selskabet URBASER fik den 17. januar 2011 
bevilget en driftstilladelse efter afgørelse fra præfekten. 

 Der blev den 1. februar 2012 vedtaget et moratorium, som var årsag til, at opførelsen af 
det bredspektrede anlæg blev udsat i flere måneder. Det blev indført på SYTCOM's 
initiativ for at imødekomme anmodningerne fra de omkringboende borgere, der var 
modstandere af projektet, om at genvurdere valget af fremgangsmåde (mekanisk-biologisk 
behandling forud for metaniseringen), risikoen for industriulykker og potentielle 
skadevirkninger (f.eks. lugte, støj og forurening), der ville udgøre en betydelig sanitær og 
miljømæssig risiko.

 I 2012 blev der af INIRIS (det nationale institut for industrimiljø og industririsici) og 
EREP (konsulent- og rådgivningsfirma specialiseret i behandling og genvinding af affald 
og organisk spildevand) foretaget revisioner til vurdering af, hvor nøjagtige, velfunderede 
og uddybende undersøgelsen af farer og den miljøkonsekvensvurdering, der blev 
udarbejdet inden for rammerne af dossieret for anmodning om driftstilladelse, var. 
Konklusionen var, at disse undersøgelser for så vidt angik deres form og grundlag var 
gennemført i overensstemmelse med kravene i henhold til national ret, samtidig med at 
der blev fremsat forslag til operatøren om at forbedre visse sikkerheds- og miljøaspekter 
af projektet vedrørende det bredspektrede anlæg (f.eks. med henblik på at styrke 
overvågningen af lugtemissionerne).

 Resultaterne af disse revisioner blev offentliggjort af udvalget for overvågning af 
moratoriet den 15. oktober 2012 og fremlagt på de offentlige møder den 18. oktober 2012 
og den 4. december 2012, således at alle interesserede kunne tilkendegive deres holdning. 

4 Ændring af driftstilladelsen

 På grundlag af disse revisioner og af diverse fremsatte holdninger vedtog rådet i 
kommunefællesskabet i Est-Ensemble (på hvis område det bredspektrede anlæg skal 
opføres) den 11. december 2012 en holdning med ti yderligere anmodninger til SYTCOM 
(f.eks. operatørens permanente tilstedeværelse på stedet for fortsat at kontrollere 
bedriften) og tre forpligtelser (f.eks. til at fremme begrænsningen af affald). 

 SYCTOM forpligtede sig således den 19. december 2012 til at revidere sit projekt med 
henblik på i) at integrere alle anmodningerne fra de folkevalgte i Est-Ensemble (f.eks. 
udvikling af en fremgangsmåde til forbedring af metaniseringen, opførelse af en 
beskyttende mur langs en rådnetank, plan for forhindring af lugte, nedbringelse af antallet 
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af rådnetanke fra 6 til 4 til gengæld for, at de berørte samfund forpligter sig til at anvende 
en politik, der indebærer reduktion af husholdningsaffald helt fra kilden, og ii) at tage 
hensyn til de tre forpligtelser. 

 Disse ændringer skal fastsættes i en tillægsbestemmelse om ændring af driftstilladelsen af 
17. januar 2011. Den kompetente myndigheds vedtagelse af denne tillægsbestemmelse 
burde bringe moratoriet til ophør.

Behandling af andragende 298/2012 og 1005/2012 

1 Skriftlig kommunikation

 Kommissionen har sendt Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender to skriftlige 
meddelelser af henholdsvis 27. november 2012 og 27. februar 2013. 

 Kommissionen meddelte bl.a. ovennævnte udvalg, at den agtede at stille en række præcise 
spørgsmål til de franske myndigheder via EU-PILOT-mekanismen om dels i) det 
planlagte bredspektrede anlægs egenskaber og tidsplanen herfor, og ii) hvorvidt følgende 
direktiver finder anvendelse og i så fald, om de bliver overholdt: direktiv 2008/1/EF om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening ("IPPC-direktivet")1, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november om industrielle emissioner2, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering 
af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet ("VVM-direktivet")3 og 
Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer ("Seveso II-direktivet"), og dels iii) om der var anlagt sager ved en 
national domstol mod det pågældende projekt.

2 EU-PILOT nr. 4552/13/ENVI

 Som lovet åbnede Kommissionen en EU-PILOT-fil (nr. 4552/13/ENVI) for at anmode de 
franske myndigheder om ovenstående oplysninger.

 De pågældende myndigheder fremsendte den 17. juli 2013 deres svar, hvoraf det fremgik, 
at projektet om det bredspektrede anlæg var udarbejdet i overensstemmelse med IPPC-
direktivet, direktivet om industrielle emissioner, VVM-direktivet og Seveso II-direktivet, 
og hvori de bl.a. meddelte, at der var indbragt to klager for en administrativ domstol fra 
henholdsvis ARIVEM, en af andragerne, der repræsenterede beboere i området, og 
foreningen Ecologie Sans Frontières (ESF), der anmodede om annullering af 
driftstilladelsen af 17. januar 2011.

Vurdering af andragenderne 298/2012 og 1005/2012 på grundlag af en analyse af de franske 
myndigheders svar og potentielt gældende EU-ret

                                               

1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8-29. 
2 EUT L 334 af 17.2.2010, s. 17-119. 
3 EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1-21. 
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I lyset af de franske myndigheders svar vedrørende det planlagte bredspektrede anlægs 
egenskaber (i ikke-ændret form) mener Kommissionen følgende: 

1 Anvendeligheden af IPPC-direktivet (2008/1/EF) og direktivet om industrielle 
emissioner(2010/75/EU)

 På den ene side henhører projektet ikke under anvendelsesområdet for IPPC-direktivet, da 
formålet ikke er behandling af farligt affald, og der ikke er tale om forbrænding eller 
bortskaffelse af kommunalt affald og ufarligt affald, men om nyttiggørelse af affald.

 På den anden side henhører projektet under anvendelsesområdet for direktivet om 
industrielle emissioner, siden der er tale om nyttiggørelse i form af biologisk behandling 
af ufarligt affald som omhandlet i punkt 5.3.b) i bilag I. Under henvisning til, at centret 
ikke var i drift den 7. januar 2013, påhviler det de kompetente myndigheder at forvisse sig 
om, at driftstilladelsen til URBASER opfylder de relevante krav i direktivet om 
industrielle emissioner, før det bredspektrede anlæg kan sættes i drift.

2 Anvendeligheden af VVM-direktivet (2011/92/EU)

 VVM-direktivet finder ikke anvendelse på det foreliggende tilfælde, fordi der hverken er 
tale om et konventionelt kraftværk med en termisk ydelse på mindst 300 MW, et anlæg til 
bortskaffelse af farligt affald eller et anlæg til bortskaffelse af ufarligt affald ved 
forbrænding eller ved kemisk behandling.

3 Anvendeligheden af Seveso II-direktivet (96/82/EF)

 Seveso II-direktivet finder ikke anvendelse på det foreliggende tilfælde, eftersom 
mængden af farligt affald i det bredspektrede anlæg ifølge driftstilladelsen ikke må 
overstige 300 kg.

4 Sager, der verserer for en national domstol

 For så vidt angår de to sager, som ARIVEM og ESF havde indbragt for en 
forvaltningsdomstol, blev driftstilladelsen annulleret af forvaltningsdomstolen i Montreuil 
ved dom af 18.april 2013, bl.a. med den påstand, at den offentlige undersøgelse, der var 
foretaget i tilknytning til anmodningen om driftstilladelse, var behæftet med 
unøjagtigheder og udeladelser.

 Efterfølgende appellerede URBASER dommen ved forvaltningsdomstolen i anden instans 
i Versailles, som skal afsige dom senest den 16. juni 2014. 

Som det er blevet påpeget af de franske myndigheder, er der, hvis appelinstansen 
bekræfter forvaltningsdomstolens dom, mulighed for at indgive en ny anmodning om 
driftstilladelse på grundlag af en ændring af størrelsen af det bredspektrede anlæg (jf. 
punkt 1.4). I modsat fald vil driftstilladelsen af 17. januar 2011 blive ændret for at 
efterkomme kravene om en ny nedjustering af projektet (jf. punkt 1.4).

Konklusion 
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 Kommissionen tager til efterretning, at forvaltningsdomstolen, der fik forelagt sagen af 
bl.a. en af andragerne, annullerede tilladelsen til at drive det bredspektrede anlæg.
Efterfølgende har operatøren appelleret sagen til en forvaltningsdomstol i anden instans, 
som i de kommende måneder skal udtale sig om lovligheden af nævnte tilladelse og 
bekræfte eller ophæve forvaltningsdomstolens dom.

 De franske myndigheder har meddelt, at der uanset appeldomstolens konklusioner under 
alle omstændigheder vil blive foretaget en nedjustering af størrelsen af det bredspektrede 
anlæg for at tage hensyn til de bekymringer, beboerne har givet udtryk for.

 På grundlag af de oplysninger, som de franske myndigheder har indgivet, og i betragtning 
af ovenstående har Kommissionen ikke konstateret nogen overtrædelse eller risiko for 
overtrædelse af EU-retten. 


