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Betreft: Verzoekschrift 298/2012, ingediend door Arivem, een Franse vereniging, over 
de bouw van een gasproductie-installatie in Romainville (Frankrijk)

Verzoekschrift 1005/2012, ingediend door A. C. (Franse nationaliteit), over 
de voorgenomen aanleg van een methaniseringsinstallatie in Romainville, 
Frankrijk

1. Samenvatting van verzoekschrift 298/2012

Het verzoekschrift verzet zich tegen de bouw van een grote installatie voor de productie van 
gas (TMB-methanisering) op slechts 2 km van Parijs.

De oprichting van een dergelijke installatie zou volgens het verzoekschrift ernstige gevaren 
voor de gezondheid van de plaatselijke bevolking met zich brengen. Tegen dergelijke soorten 
centrales zouden verscheidene rapporten door het maatschappelijke middenveld opgesteld 
zijn.

Samenvatting van verzoekschrift 1005/2012

Indiener heeft een klacht over de voorgenomen aanleg van een methaniseringsinstallatie in 
Romainville. Deze installatie zou de grootste zijn in Europa en zou zich bevinden in een 
dichtbevolkt stedelijk gebied. Indiener beschuldigt Syctom, het hoofdstedelijke 
afvalverwerkingsbedrijf, ervan dat het heeft nagelaten het publiek te raadplegen, zoals het had 
moeten doen en dat het de milieuwetgeving niet heeft nageleefd. Indiener beweert dat het 
project een financiële en ecologische ramp zal zijn. Hij roept het Europees Parlement daarom 
op om de kwestie grondig te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid
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0298/2012: Ontvankelijk verklaard op 28 juni 2012.
1005/2012: Ontvankelijk verklaard op 3 december 2012. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie verzoekschrift 0298/2012, ontvangen op 27 november 
2012.

De Commissie heeft de momenteel beschikbare informatie onderzocht betreffende de 
voorgestelde bouw van een gasproductie-installatie in Romainville in Frankrijk. De 
Commissie meent dat de volgende EU-wetgeving van toepassing is voor de betrokken 
installatie:

- Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging1

(IPPC) vereist dat installaties die binnen het toepassingsgebied vallen worden geëxploiteerd 
conform vergunningen, met inbegrip van emissiegrenswaarden op basis van de beste 
beschikbare technieken (BAT), die zijn ontwikkeld met het doel emissies en effecten op het 
milieu in zijn geheel te voorkomen, of wanneer dat niet mogelijk blijkt algemeen te beperken. 
Het voorkomen of beperken van emissies in de lucht, het water of de bodem is dan ook een 
aspect dat dient te worden opgenomen in de milieuvergunningen die overeenkomstig de 
IPPC-richtlijn worden afgegeven. 

De Commissie heeft met betrekking tot de activiteiten die onder de IPPC-richtlijn vallen een 
aantal BBT-referentiedocumenten (BREF's) aangenomen die door de verantwoordelijke 
autoriteiten moeten worden geraadpleegd bij het opstellen van BBT-gebaseerde 
emissiegrenswaarden, parameters of gelijkwaardige technische maatregelen voor dergelijke 
installaties. In augustus 2006 is een BREF inzake afvalverwerking goedgekeurd.

De IPPC-richtlijn voorziet in inspraak van het publiek tijdens de vergunningsprocedure en 
bevat meer bepaald maatregelen die ervoor zorgen dat het publiek zijn mening over de 
ontwerpvergunning kan geven. Alle reacties die in het kader van zulke openbare raadpleging 
binnenkomen, moeten tijdens de vergunningsprocedure in overweging worden genomen.

Op te merken valt dat de IPPC-richtlijn momenteel wordt vervangen door Richtlijn 
2010/75/EU inzake industriële emissies (IER). Indien de gasproductie-installatie op of na 7 
januari 2013 in bedrijf wordt genomen en een vergunning ontvangt of indien een volledige 
aanvraag voor een vergunning vóór die datum wordt ingediend en de installatie na 7 januari 
2014 in bedrijf wordt genomen, is een vergunning vereist die aan de IER voldoet. De IER legt 
strengere eisen op aan de toepassing van BBT dan de IPPC-richtlijn en is van toepassing op 
een bredere reeks afvalbeheeractiviteiten.

Jammer genoeg was de Commissie niet in staat om na te gaan welk type afvalverwerking er 
precies zal worden verricht door de betrokken installatie. Daarom kon zij ook niet vaststellen 
of deze activiteit onder de IPPC-richtlijn dan wel onder de IER valt.

- Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 

                                               

1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
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particuliere projecten1 (bekend als de Milieueffectbeoordeling- of MEB-richtlijn). De MEB-
richtlijn maakt onderscheid tussen zogeheten bijlage I-projecten, die altijd aan een MEB-
procedure moeten worden onderworpen, en bijlage II-projecten, waarbij de lidstaten door 
middel van een onderzoek van elk afzonderlijk geval, en/of drempelwaarden of criteria 
vastgesteld in de nationale omzettingswetgeving, bepalen of het project aan een MEB zal 
worden onderworpen. Op grond van de beschikbare informatie is niet duidelijk of de 
betrokken installatie onder een van deze bijlagen zou vallen.

De MEB-procedure zorgt ervoor dat de gevolgen die projecten met zich meebrengen voor het 
milieu worden vastgesteld en beoordeeld alvorens de bevoegde autoriteit toestemming 
verleent voor uitvoering. Het publiek kan zijn mening geven en alle raadplegingen moeten in 
aanmerking worden genomen. Het publiek moet ook worden geïnformeerd over de inhoud 
van de vergunning.

- Richtlijn 96/82/EG (bekend als de Seveso-II-richtlijn2) betreffende de beheersing van de 
gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken stelt eisen vast voor 
exploitanten en bevoegde autoriteiten van de lidstaten met betrekking tot inrichtingen waar 
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden boven bepaalde drempelwaarden die 
vermeld zijn in bijlage I. De eisen betreffen het veiligheidsbeheer, informatie aan het publiek, 
noodplannen, inspecties, ruimtelijke ordening en passende raadpleging in verband met 
ruimtelijkeordeningsbesluiten. Op grond van de informatie die aan de Commissie ter 
beschikking is gesteld, is het niet duidelijk of de betrokken installatie gevaarlijke stoffen zal 
verwerken in hoeveelheden boven de in deze richtlijn vermelde drempelwaarden.

Conclusie Op grond van de in verband met het verzoekschrift verstrekte informatie en 
aangezien de installatie nog moet worden gebouwd, kan de Commissie geen overtredingen 
van bovenvermelde richtlijnen vaststellen. In dit verband wenst de Commissie te onderstrepen 
dat het eerst en vooral de lidstaten toekomt om de correcte en volledige tenuitvoerlegging van 
de EU-wetgeving te garanderen.

4. Antwoord van de Commissie (REV.) verzoekschriften 0298/2012 en 1005/2012, 
ontvangen op 27 februari 2013

Het project voor een verwerkingscentrum voor huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld afval 
op het gebied van de gemeenten Romainville en Bobigny ("verwerkingscentrum") is de 
aanleiding geweest voor een tweetal verzoekschriften. Sinds de eerste mededeling inzake 
verzoekschrift 298/2012 hebben zich beduidende ontwikkelingen voorgedaan die van invloed 
zijn op de realisering van het project (bv. de toezegging door de exploitant om de bevoegde 
autoriteit om wijziging van de exploitatievergunning te verzoeken). De onderhavige 
mededeling dient ertoe, de Commissie verzoekschriften over de laatste stand te berichten en 
daarbij beide verzoekschriften 298/2012 en 1005/2012 tegelijk te behandelen. 

Indieners maken bezwaar tegen het afvalverwerkingscentrum dat een methaangasinstallatie 
moet omvatten voor vergistbare organische fractie van huishoudelijk afval en andere 

                                               

1 PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1.
2 PB L 10 van 4.1.1997.
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organische reststoffen (met capaciteit van 315.000 t/jaar), een sorteringsinstallatie voor 
afzonderlijk ingezameld afval (capaciteit van 30.000 t/jaar) en een centrum voor ongesorteerd 
grof afval (capaciteit van 60.000 t/jaar). Het centrum moet in de plaats komen van de thans ter 
plaatse aanwezige installaties, te weten een stortplaats en een centrum voor overslag van 
huishoudelijk afval en sortering van afzonderlijk ingezameld en grof afval. 

Naast het verwerkingscentrum is in Bobigny een rivieraanlegsteiger gepland, alsmede een 
verbindingstunnel tussen het verwerkingscentrum en die steiger, met het oog op vervoer van 
de uit het centrum afkomstige materialen over de binnenwateren. Nu de bezwaren van 
indieners zich uitsluitend richten tegen mogelijke overlast door de methaangasinstallatie (bv. 
stank, vervuilende uitstoot in de atmosfeer) gaat de Europese Commissie ("Commissie") bij 
haar bespreking van de verzoekschriften 298/2012 en 1005/2012 en dus ook in deze 
mededeling, alleen in op de vraag naar de wettigheid van die installatie. 

Indieners voeren hoofdzakelijk aan, in algemene bewoordingen, dat de verplichte openbare 
raadpleging niet heeft plaatsgevonden, en dat de methaniseringsinstallatie wel op een 
financiële ramp en ecologisch schandaal moet uitlopen. Tegen de wettigheid van het project 
voor methanisering in het licht van het geldende unierecht worden dus geen concrete 
argumenten aangevoerd. 

Niettemin heeft de Commissie nader onderzoek ingesteld naar het project, ook naar 
ontwikkelingen van het laatste moment die voor de realisering van invloed zijn. Op grond van 
dat onderzoek wil de Commissie de Franse autoriteiten via EU PILOT om inlichtingen vragen 
om te kunnen nagaan of het project in overeenstemming is met het EU-recht (zie hierna).

De aanvraag voor een exploitatievergunning ("DDAE") werd op 7 mei 2009 door het 
Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères van de agglomeratie Parijs 
("SYCTOM" of "de exploitant") bij de bevoegde bestuurlijke autoriteit ingediend. De 
vergunning werd op 17 januari 2011 bij prefectoraal besluit verleend. 

Op 1 februari 2012 werd een bouwstop ingesteld waardoor de bouw van het 
verwerkingscentrum enige maanden wordt uitgesteld. Dit geschiedde op initiatief van 
SYCTOM die gehoor wilde geven aan de wens van omwonenden die bezwaar maakten tegen 
het project, en erop aandrongen dat de keuze van het procedé (mechanisch-biologische 
behandeling voorafgaande aan de methanisering), de risico’s van bedrijfsongevallen en de 
mogelijke hinder (bv. stank, lawaai, vervuiling), die een belangrijk risico voor de gezondheid 
en het milieu zouden kunnen opleveren, opnieuw zouden worden bezien.

Aldus werden er in 2012 door het INERIS (Nationaal Instituut voor industrieel milieu en 
industriële risico’s) en het EREP (onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in verwerking
en hergebruik van organisch afval) controles verricht naar de juistheid, de gegrondheid en de 
volledigheid van de studies inzake de gevaren en het milieueffect die in het kader van de 
vergunningaanvraag waren verricht. Die controles hebben enerzijds uitgewezen dat die 
studies formeel en materieel conform de nationaalrechtelijke voorschriften waren uitgevoerd. 
Anderzijds hebben de controleurs de exploitant een aantal suggesties aan de hand gedaan ter 
verbetering van sommige "veiligheids-" en "milieu"-aspecten van het project (bv. beter 
toezicht op het punt van stankoverlast). 
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De resultaten van de controles werden door de bouwstopcommissie binnen de gemeenteraad 
op 15 oktober 2012 bekend gemaakt en toegelicht in openbare vergaderingen op 18 oktober 
en 4 december 2012 waarbij iedere belanghebbende zijn mening kenbaar kon maken. 

Tegen deze achtergrond verwacht de exploitant dat het verwerkingscentrum op zijn vroegst 
pas in 2015 in bedrijf kan worden genomen.

Op grond van die controles en de diverse standpunten die zijn verwoord, heeft de 
gemeenteraad van de agglomeratie Est-Ensemble (op het gebied waarvan het 
verwerkingscentrum is gepland) op 11 december 2012 een advies uitgebracht, vergezeld van 
10 aanvullende verzoeken aan SYCTOM (bv. permanente aanwezigheid van de exploitant om 
voortdurend toezicht te houden op het bedrijf) en van 3 toezeggingen (bv. terugdringing van 
afvalstroom). 

Hierop heeft SYCTOM op 19 december 2012 toegezegd haar project te zullen herzien, om (i) 
tegemoet te komen aan alle verzoeken van de gemeenteraad van Est-Ensemble (bv. 
uitwerking van een beter methaniseringprocedé, bouw van een afschermende muur langs een 
gistingstank, een stankpreventieplan, vermindering van het aantal gistingstanks van 6 naar 4, 
een en ander in ruil voor de toezegging van de betrokken gemeenten van een zodanig beleid 
dat het huishoudelijk afval aan de bron wordt teruggedrongen), en (ii) hun 3 toezeggingen in 
overweging te zullen nemen. 

Die wijzigingen moeten worden vastgelegd in een aanvullend document, voor de aanpassing 
van de vergunning van 17 januari 2011. Dat document zou begin 2013 moeten worden 
goedgekeurd, waarna de bouwstop kan worden opgeheven.

Volgens de ingewonnen informatie zou het project voor het afvalverwerkingscentrum kunnen 
vallen onder de werkingssfeer van Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 
(IPPC-richtlijn1), Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 
november 2010 inzake industriële emissies ("IER-richtlijn"2), Richtlijn 2011/92/EU van het 
Europees  Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten ("MEB-richtlijn")3

en Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 over controle op de gevaren inherent 
aan ernstige ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn ("SEVESO II-richtlijn")4.

Aan de hand van de bij de Franse autoriteiten op te vragen inlichtingen moet worden 
uitgemaakt of het project van dien aard is dat het inderdaad onder de werkingssfeer valt van 
genoemde richtlijnen en zo ja, welke maatregelen en voorzieningen er worden getroffen of 
gepland om in dit concrete geval een juiste uitvoering te waarborgen.

De Commissie wil de Franse autoriteiten vragen om nadere bijzonderheden omtrent het 

                                               

1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8-29. 
2 PB L 334 van 17.2.2010, blz. 17-119. 
3 PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1-21.
4 PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13-33. 
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project, om uit te kunnen maken of het onder de werkingssfeer valt van de IPPC- (2008/1/EG) 
en de IER-richtlijn (2010/75/EU), of enkel onder die van de IER, dan wel onder geen van 
beide. 

Hierbij moet worden nagegaan aan welke EU-rechtelijke vereisten moet worden voldaan (bv. 
vergunningsvoorwaarden, emissieniveaus met behulp van de beste technieken die beschikbaar 
zijn) en in hoeverre de exploitatievergunning en elke andere eventueel te verlenen vergunning 
de waarborgen biedt dat ook aan die vereisten wordt voldaan. Ook wil de Commissie navraag 
doen naar het beheer van de reststoffen na de methanisering (bv. verspreiden of begraven) en 
de inspraak van het publiek bij de vergunningprocedure en de herziening van de 
exploitatievergunning (tijdschema, raadpleging, materiële wijzigingen, enz.).

Zou blijken dat de exploitatievergunning aan een MEB werd onderworpen, dan wil de 
Commissie de Franse autoriteiten vragen of die effectbeoordeling aan alle eisen voldoet zoals 
gesteld in richtlijn 2011/92/EU, onder meer op het punt van publieksraadpleging en -
voorlichting. 

Wat betreft de door SYCTOM voorgenomen herziening van de exploitatievergunning van 17 
januari 2011, zal de Franse autoriteiten worden verzocht aan te geven of deze volgens hen ook 
moet onderworpen aan een MEB, en of het publiek daar ook weer bij zal worden 
geraadpleegd.

De Commissie is voorts van plan de Franse autoriteiten te vragen of het bij het project voor 
het verwerkingscentrum om een "inrichting" gaat in de zin van de SEVESO II-richtlijn 
(96/82/CE) en zo ja, of de exploitant dan reeds heeft voldaan aan de verplichting om zijn 
preventiebeleid tegen ernstige ongevallen en eventueel een veiligheidsrapport en een intern 
noodplan bij de autoriteiten aan te melden. Ook zal zij navragen of de juiste 
raadplegingsprocedures zijn gevolgd voor het betrokken project.

Ook wil de Commissie van de Franse autoriteiten vernemen of er tegen het project een 
juridische of bestuursrechtelijke procedure loopt voor de bestuursrechter of de bevoegde 
autoriteit, waarbij de formele of materiële wettigheid wordt betwist van de 
exploitatievergunning van 17 januari 2011 en eventuele andere vergunningen die wellicht aan 
de exploitant zijn verleend.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de verdere 
ontwikkelingen in deze zaak.

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 29 november 2013

Verzoekschriften 0298/2012 en 1005/2012

Contextuele elementen

1 Het onderwerp van verzoekschriften 298/2012 en 1005/2012
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 In de bij de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement ingediende 
verzoekschriften 298/2012 en 1005/2012 wordt geprotesteerd tegen de aanleg en 
exploitatie van een project voor een verwerkingscentrum voor huishoudelijk afval en 
daarmee gelijkgesteld afval op het gebied van de gemeenten Romainville en Bobigny 
("verwerkingscentrum"). 

 Dit verwerkingscentrum moet een methaangasinstallatie voor vergistbare organische 
fractie van huishoudelijk afval en andere organische reststoffen (met een geplande 
capaciteit van 315 000 t/jaar), een sorteringsinstallatie voor afzonderlijk ingezameld afval 
(capaciteit van 30 000 t/jaar) en een centrum voor ongesorteerd grof afval (capaciteit van 
60 000 t/jaar) omvatten. Het centrum moet in de plaats komen van de thans ter plaatse 
aanwezige installaties, te weten een stortplaats en een centrum voor overslag van 
huishoudelijk afval en sortering van afzonderlijk ingezameld en grof afval. Het project 
wordt door de Franse autoriteiten beschouwd als een project van algemeen belang, 
aangezien het bedoeld is om het huishoudelijk afval van 22 gemeenten en 2 
arrondissementen van de stad Parijs te verwerken.

2 De bezwaren van indieners 

 De bezwaren van indieners hebben hoofdzakelijk betrekking op de mogelijke overlast die 
de methaniseringsinstallatie zou kunnen veroorzaken (geurhinder, emissies in de 
atmosfeer).

 Indieners voeren hoofdzakelijk aan, in algemene bewoordingen, dat de verplichte 
openbare raadpleging niet heeft plaatsgevonden, en dat de methaniseringsinstallatie wel 
op een financiële ramp en ecologisch schandaal moet uitlopen. Tegen de wettigheid van 
het project voor methanisering in het licht van het geldende unierecht worden dus geen 
concrete argumenten aangevoerd. 

3 Belangrijkste data en bouwstop 

 De aanvraag voor een exploitatievergunning ("DDAE") werd op 7 mei 2009 door het 
Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères van de agglomeratie Parijs 
("SYCTOM") bij de bevoegde bestuurlijke autoriteit ingediend. De vergunning werd op 
17 januari 2011 bij prefectoraal besluit verleend aan de onderneming URBASER. 

 Op 1 februari 2012 werd een bouwstop ingesteld waardoor de bouw van het 
verwerkingscentrum enige maanden wordt uitgesteld. Dit geschiedde op initiatief van 
SYCTOM die gehoor wilde geven aan de wens van omwonenden die bezwaar maakten 
tegen het project, en erop aandrongen dat de keuze van het procedé (mechanisch-
biologische behandeling voorafgaande aan de methanisering), de risico’s van 
bedrijfsongevallen en de mogelijke hinder (bv. stank, lawaai, vervuiling), die een 
belangrijk risico voor de gezondheid en het milieu zouden kunnen opleveren, opnieuw 
zouden worden bezien.
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 Uit de controles die in 2012 door INERIS (Nationaal Instituut voor industrieel milieu en
risico’s) en EREP (onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in verwerking en 
hergebruik van organisch afval) werden verricht naar de juistheid, de gegrondheid en de 
volledigheid van de studies inzake de gevaren en het milieueffect die in het kader van de 
vergunningaanvraag waren verricht, is gebleken dat deze studies zowel naar vorm als naar 
inhoud zijn verricht overeenkomstig de toepasselijke voorschriften uit het nationale recht, 
hoewel ook enkele aanbevelingen werden gedaan aan de exploitant om bepaalde 
veiligheids- en milieuaspecten van het verwerkingscentrum te verbeteren (bv. een beter 
toezicht op eventuele geurhinder). 

 De resultaten van de controles werden door de bouwstopcommissie binnen de 
gemeenteraad op 15 oktober 2012 bekend gemaakt en toegelicht in openbare 
vergaderingen op 18 oktober en 4 december 2012 waarbij iedere belanghebbende zijn 
mening kenbaar kon maken. 

4 Wijziging van de exploitatievergunning 

 Op grond van die controles en de diverse standpunten die zijn verwoord, heeft de 
gemeenteraad van de agglomeratie Est-Ensemble (op het gebied waarvan het 
verwerkingscentrum is gepland) op 11 december 2012 een advies uitgebracht, vergezeld 
van 10 aanvullende verzoeken aan SYCTOM (bv. permanente aanwezigheid van de 
exploitant om voortdurend toezicht te houden op het bedrijf) en van 3 toezeggingen (bv. 
terugdringing van afvalstroom). 

 Hierop heeft SYCTOM op 19 december 2012 toegezegd haar project te zullen herzien, om 
(i) tegemoet te komen aan alle verzoeken van de gemeenteraad van Est-Ensemble (bv. 
uitwerking van een beter methaniseringprocedé, bouw van een afschermende muur langs 
een gistingstank, een stankpreventieplan, vermindering van het aantal gistingstanks van 6 
naar 4, een en ander in ruil voor de toezegging van de betrokken gemeenten van een 
zodanig beleid dat het huishoudelijk afval aan de bron wordt teruggedrongen), en (ii) hun 
3 toezeggingen in overweging te zullen nemen. 

 Die wijzigingen moeten worden vastgelegd in een aanvullend document, voor de 
aanpassing van de vergunning van 17 januari 2011. Na de goedkeuring van dat document 
door de bevoegde autoriteit kan de bouwstop worden opgeheven.

Behandeling van de verzoekschriften 298/2012 en 1005/2012 

1 Schriftelijke mededelingen 

 De Commissie heeft de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement twee 
schriftelijke mededelingen toegestuurd op 27 november 2012 en 27 februari 2013. 
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 De Commissie heeft de Commissie verzoekschriften met name laten weten dat zij van 
plan was om de Franse autoriteiten via het EU-PILOT-mechanisme een aantal specifieke 
vragen te stellen over (i) de eigenschappen en het tijdsbestek van het project voor het 
afvalverwerkingscentrum, (ii) de eventuele toepasselijkheid van en, in voorkomend geval, 
de overeenstemming met Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-
richtlijn),1 Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 
november 2010 inzake industriële emissies ("IER-richtlijn")2, Richtlijn 2011/92/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten ("MEB-
richtlijn")3 en Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 over controle op de 
gevaren inherent aan ernstige ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn 
("SEVESO II-richtlijn")4 en (iii) eventuele gerechtelijke procedures die bij de nationale 
rechtbank aanhangig zijn gemaakt tegen dit project.

2 EU-PILOT 4552/13/ENVI 

 De Commissie heeft, zoals beloofd, een EU-PILOT-dossier opgestart (nr. 4552/13/ENVI) 
om de Franse autoriteiten om bovenstaande informatie te verzoeken.

 Deze autoriteiten hebben de Commissie op 17 juli 2013 hun antwoord gestuurd, waarin zij 
besluiten dat het project voor het verwerkingscentrum is uitgewerkt in overeenstemming 
met de IPPC-, de IER-, de MEB- en de SEVESO II-richtlijnen. Zij laten ook weten dat bij 
de administratieve rechtbank twee keer verzet is aangetekend door de vereniging van 
omwonenden van de site in Romainville (ARIVEM, een van de indieners) en de 
vereniging Ecologie Sans Frontières (ESF), om de exploitatievergunning van 17 januari 
2011 nietig te laten verklaren.

Evaluatie van de verzoekschriften 298/2012 en 1005/2012 op basis van de analyse van het 
antwoord van de Franse autoriteiten en het EU-recht dat eventueel van toepassing kan zijn 

In het licht van het antwoord van de Franse autoriteiten met betrekking tot de 
eigenschappen van het project voor een verwerkingscentrum (in de huidige omvang), is de 
Commissie de volgende mening toegedaan: 

1 Toepasselijkheid van de IPPC-richtlijn (2008/1/EG) en de IER-richtlijn (2010/75/EU) 

 Dit project valt enerzijds niet onder het toepassingsgebied van de IPPC-richtlijn omdat het 
niet bestemd is voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen en het hier niet gaat om 

                                               

1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8-29. 
2 PB L 334 van 17.2.2010, blz. 17-119. 
3 PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1-21. 
4 PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13-33. 
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activiteiten met het oog op de verbranding of verwijdering van stedelijk afval en 
ongevaarlijke afvalstoffen, maar wel om een activiteit met het oog op de nuttige 
toepassing van afval. 

 Anderzijds valt dit project wel onder het toepassingsgebied van de IER-richtlijn, 
aangezien het kan worden beschouwd als nuttige toepassing van ongevaarlijke 
afvalstoffen door middel van biologische behandeling in de zin van rubriek 5.3.b van 
bijlage I bij die richtlijn. Aangezien het centrum op 7 januari 2013 niet in bedrijf was, 
moeten de bevoegde autoriteiten nagaan of de exploitatievergunning van URBASER 
voldoet aan de relevante voorschriften van de IER-richtlijn voordat het 
verwerkingscentrum in bedrijf wordt gesteld.

2 Toepasselijkheid van de MEB-richtlijn (2011/92/EG) 

 De MEB-richtlijn is hier niet van toepassing, omdat het hier niet gaat om een 
verbrandingsinstallatie met een warmtevermogen van meer dan 300 MW, noch om een 
afvalverwijderingsinstallatie voor gevaarlijke afvalstoffen, noch om een 
afvalverwijderingsinstallatie voor de verbranding of chemische behandeling van 
ongevaarlijke afvalstoffen.

3 Toepasselijkheid van de SEVESO II-richtlijn (96/82/EG)

 De SEVESO II-richtlijn is hier niet van toepassing omdat de maximumhoeveelheid 
gevaarlijke afvalstoffen die aanwezig kan zijn in het verwerkingscentrum niet meer dan 
300 kg kan bedragen, zoals bepaald in de exploitatievergunning. 

4 Verzet aangetekend bij de nationale rechtbank

 Naar aanleiding van het verzet dat is aangetekend bij de administratieve rechtbank door 
ARIVEM en ESF, heeft de administratieve rechtbank van Montreuil in zijn vonnis van 18 
april 2013 de exploitatievergunning nietig verklaard vanwege onnauwkeurigheden en 
ontbrekende gegevens in het openbareraadplegingsdossier van de vergunningaanvraag.

 URBASER heeft vervolgens beroep aangetekend tegen dit vonnis bij de administratieve 
rechtbank van tweede aanleg van Versailles. Deze rechtbank dient uiterlijk op 16 juni 
2014 een oordeel te vellen. 

Zoals aangegeven door de Franse autoriteiten kan, als de rechter in tweede aanleg het 
vonnis van de administratieve rechtbank bekrachtigt, een nieuwe aanvraag voor een 
exploitatievergunning worden ingediend op basis van een herziening van de omvang van 
het project voor het verwerkingscentrum (zie punt 1.4). Als dat niet het geval is, wordt de 
exploitatievergunning van 17 januari 2011 gewijzigd om ze aan te passen aan de eisen van 
de nieuwe, beperktere omvang (zie punt 1.4).
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Conclusies 

 De Commissie merkt op dat de administratieve rechter, bij wie de zaak door een van de 
indieners aanhangig is gemaakt, de exploitatievergunning van het verwerkingscentrum 
nietig heeft verklaard. De exploitant heeft vervolgens beroep aangetekend bij de 
administratieve rechtbank van tweede aanleg, die zich in de loop van de komende 
maanden moet uitspreken over de wettelijkheid van de vermelde vergunning en het vonnis 
van de administratieve rechtbank nietig moet verklaren of moet bekrachtigen.

 De Franse autoriteiten hebben verklaard dat zij, ongeacht de conclusies van de rechtbank 
van tweede aanleg, de omvang van het project voor het verwerkingscentrum zullen 
beperken om tegemoet te komen aan de bekommernissen van de omwonenden. 

 Op basis van de door de autoriteiten verstrekte informatie en gezien het voorgaande, is de 
Commissie van mening dat er op dit moment geen sprake is van een inbreuk of van een 
risico op inbreuken op het recht van de Unie. 


