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Betreft: Verzoekschrift 1367/2007, ingediend door Eliane Audonet (Franse 
nationaliteit?), gesteund door 16 medeondertekenaars, over twee plannen 
voor grote stortplaatsen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster klaagt over de aanleg van twee grote stortplaatsen (175 000 ton per jaar), die op 
misleidende wijze worden aangeduid als “centra voor definitieve afvalopslag”, in een 
landbouwdistrict aan de rand van Parijs (Sud-Essonne). Indienster vreest het gezamenlijke 
effect op de bodem, de binnenwateren en de luchtkwaliteit, alsmede de waarschijnlijke schade 
aan het milieu en de volksgezondheid, en doet derhalve een beroep op de Unie om de aanleg 
daarvan te voorkomen. Zij wijst er in dit verband op dat een van de projecten reeds onderwerp 
was van een openbare overlegprocedure.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008

Ingevolge de algemene voorschriften van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen1

kunnen de bevoegde nationale autoriteiten alleen toestemming voor de aanleg van een 
stortplaats verlenen als blijkt dat de stortplaats gezien de eigenschappen van de betreffende 
locatie (aanwezigheid van grondwater, afstand van woon- en recreatiegebieden, de 
bescherming van het natuurlijke of culturele erfgoed in de omgeving, etc.) geen ernstig gevaar 
voor het milieu oplevert (bepaling 1.2 in Bijlage I bij de richtlijn betreffende het storten van 
afvalstoffen).

                                               
1 1999/31/EG van 26.4.1999, PB L 182 van 16.7.1999
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Er dient een milieueffectbeoordeling te worden uitgevoerd overeenkomstig Richtlijn 
85/337/EEG van de Raad zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG1 en Richtlijn 2003/35/EG2
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten,
wanneer de stortplaats een aanzienlijk milieueffect kan hebben. 

Ten slotte kunnen stortplaatsen alleen worden geëxploiteerd als de bevoegde autoriteit aan de 
exploitanten een stortplaatsvergunning heeft verleend in overeenstemming met de bepalingen 
in artikel 8 van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen, met inbegrip van 
verenigbaarheid met de afvalbeheersplannen die goedgekeurd en van kracht zijn.

Indienster geeft inzicht in twee stortplaatsen die zich op dit ogenblik in de planningsfase 
bevinden. De Commissie heeft begrepen dat de aanleg van de stortplaatsen nog niet heeft 
plaatsgevonden en dat er een openbare overlegprocedure gaande is overeenkomstig het 
communautair recht.

Het is aan de lidstaten om een geschikte locatie voor de aanleg van een nieuwe stortplaats te 
kiezen. De richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen is omgezet in Franse nationale 
wetgeving, dus de bevoegde autoriteiten zijn uiteraard volledig bekend met de voorschriften 
met betrekking tot de aanleg van nieuwe stortplaatsen. Zoals de zaak er nu voorstaat, heeft de 
Commissie geen aanwijzingen dat er inbreuk is gemaakt op EU-wetgeving. Indien indienster 
de Commissie echter in een later stadium van bewijzen voorziet die haar redenen geven om 
aan te nemen dat de geplande stortplaatsen inbreuk maken op communautair recht, dan zal de 
Commissie deze informatie onderzoeken en de nodige maatregelen treffen.

                                               
1 PB L 073 van 14.3.1997, blz. 5

2 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17


