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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1367/2007, Eliane Audonet, Ranskan kansalainen, ja 
16 allekirjoittanutta, kahta jättisuurta kaatopaikkaa koskevaa suunnitelmaa 
vastaan

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa kahdesta Pariisin laitakaupunkialueelle (Sud-Essonne) 
rakennettavasta jättisuuresta kaatopaikasta (175 000 tonnia vuodessa), joita harhaanjohtavasti 
nimitetään "loppuvarastointipaikoiksi". Vetoomuksen esittäjä pelkää maaperän, sisämaaveden 
ja ilman saastumisen kumulatiivista vaikutusta ja mahdollista vahinkoa ympäristölle ja 
kansanterveydelle ja vaatii unionia ryhtymään ehkäiseviin toimiin, koska toinen hankkeista on 
ollut jo julkisen kuulemismenettelyn kohteena.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 13. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008.

Kaatopaikkadirektiivissä1 vahvistettujen yleisten edellytysten mukaisesti kaatopaikka voidaan 
hyväksyä vain, jos alueen ominaisuudet (alueella esiintyvät pohjavedet, välimatkat 
kaatopaikka-alueen ja asuin- ja virkistysalueiden välillä, luonnon- tai kulttuuriperinnön 
suojelu jne.) osoittavat, että kaatopaikka ei aiheuta vakavaa vaaraa ympäristölle 
(kaatopaikkadirektiivin liitteen I 1.2 kohta).

                                               
1 Direktiivi 1999/31/EY, 26.4.1999, EYVL L 182, 16.7.1999.



PE414.061v01-00 2/2 CM\745796FI.doc

FI

Kaatopaikoille on myös tehtävä ympäristövaikutusten arviointi sen mukaan kuin tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetulla 
direktiivillä 85/337/ETY, sellaisena kuin se muutettuna direktiivillä 97/11/EY1 ja 
direktiivillä 2003/35/EY2, on säädetty, jos kaatopaikoilla todennäköisesti on merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. 

Todettakoon lopuksi, että kaatopaikat voivat toimia vain jos toimivaltainen viranomainen 
myöntää kaatopaikkaluvan kaatopaikkadirektiivin 8 artiklassa mainituilla edellytyksillä,
mukaan lukien suunniteltujen kaatopaikkojen ja hyväksyttyjen ja voimassa olevien 
jätehuoltosuunnitelmien välillä vallitseva yhteys. 

Vetoomuksen esittäjä antaa tietoja kahdesta kaatopaikasta, jotka ovat tällä hetkellä 
suunnitteluvaiheessa. Komission tietojen mukaan kaatopaikkoja ei ole vielä rakennettu ja 
yhteisön lainsäädännön mukaiset julkiset kuulemiset ovat parhaillaan käynnissä.

Jäsenvaltioiden tehtävänä on valita uuden kaatopaikan rakennuspaikaksi sopiva paikka. 
Kaatopaikkadirektiivi on muunnettu osaksi Ranskan kansallista lainsäädäntöä, joten on 
oletettavaa, että toimivaltaiset viranomaiset ovat täysin tietoisia uusien kaatopaikkojen 
rakentamiseen liittyvistä velvoitteista. Komissiolla ei ole syytä olettaa, että tapauksen 
yhteydessä olisi rikottu EY:n lainsäädäntöä. Jos vetoomuksen esittäjä tästä huolimatta esittää 
komissiolle myöhemmässä vaiheessa todisteita, joiden perusteella on syytä arvella, että 
suunnitellut kaatopaikat rikkovat yhteisön lainsäädäntöä, komissio tarkastelee tietoja ja 
toteuttaa tarvittavia toimia.

                                               
1 EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.

2 EUVL L 156, 25.6.2003, s 17.


