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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1367/2007 af Eliane Audonet, fransk statsborger, og 1 
medunderskrivere, om to planer om "megalossepladser"

1. Sammendrag

Andrageren klager over anlæggelsen af to "megalossepladser" (175.000 t pr. år), der 
vildledende betegnes som "slutdeponeringsaffaldscentre, i et landbrugsområde i udkanten af 
Paris (Sud-Essonne). Andrageren, der frygter de kumulerede virkninger i form af forurening 
af jord, indre vandveje og luft og den sandsynlige skadelige indvirkning på miljøet og 
folkesundheden, opfordrer EU til at træffe forebyggende foranstaltninger, da et af projekterne 
allerede er sendt ud i offentlig høring.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"I henhold til de generelle krav i direktivet om deponering af affald1 kan den kompetente 
nationale myndighed kun godkende et deponeringsanlæg, hvis dets karakteristika med hensyn 
til det sted, hvor deponeringsanlægget er placeret (forekomsten af grundvand, afstanden fra 
boligområder og rekreative områder, beskyttelsen af naturen eller kulturarven etc.) viser, at 
deponeringsanlægget ikke indebærer en alvorlig miljørisiko (bestemmelse 1.2 i bilag I til 
direktivet om deponering af affald).

Der skal foretages en vurdering af et deponeringsanlægs indvirkning på miljøet i henhold til 
direktiv 85/337/EØF som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og direktiv 2003/35EC1 om 
                                               
1 1999/31/EF af 26.04.1999 EFT L 182 af 16.7.1999.
2 EFT L 073 af 14.3.1997, s. 5.
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vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, hvis anlægget 
menes at have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Endelig kan der kun drives et deponeringsanlæg, hvis den kompetente myndighed udsteder en 
godkendelse til deponeringsanlæggets operatør i henhold til betingelserne i artikel 8 i 
direktivet om deponering af affald, bl.a. med hensyn til, om projektet er i overensstemmelse 
med de godkendte og gældende affaldshåndteringsplaner. 

Andrageren giver oplysninger om to deponeringsanlæg, som for øjeblikket er på 
planlægningsstadiet. Kommissionen har forstået, at deponeringsanlæggene endnu ikke er 
opført, og at der gennemføres offentlige høringer i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivning. 

Det er op til medlemsstaterne at vælge et passende sted til opførelsen af et nyt 
deponeringsanlæg. Direktivet om deponering af affald er blevet gennemført i fransk national 
lovgivning, så de kompetente myndigheder er bekendt med forpligtelserne i forbindelse med 
opførelsen af nye deponeringsanlæg. På det foreliggende grundlag har Kommissionen ikke 
belæg for at tro, at der er tale om overtrædelse af EF-lovgivning. Hvis andrageren imidlertid 
på et senere tidspunkt giver Kommissionen beviser, der giver grund til at tro, at de planlagte 
deponeringsanlæg udgør en overtrædelse af fællesskabslovgivning, vil Kommissionen 
undersøge disse oplysninger og træffe de nødvendige foranstaltninger."

                                                                                                                                                  
1 EUT L 156 af 25.6.2003, s 17.


