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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1367/2007, ingiven av Eliane Audonet (fransk medborgare) och 
undertecknad av ytterligare 16 personer, mot två planer på enorma soptippar

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar på uppförandet av två enorma soptippar (175 000 ton per år), som 
missvisande kallas för ”slutförvaringsanläggning för avfall”, i ett jordbruksområde i utkanten 
av Paris (Sud-Essonne). Framställaren, som är orolig för de kumulativa effekterna på mark, 
inlandsvatten samt luftföroreningar och troliga skador på miljön och folkhälsan, uppmanar 
unionen att vidta förebyggande åtgärder, eftersom ett av projekten redan har varit föremål för 
offentligt samrådsförfarande.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008.

I enlighet med de allmänna kraven i deponeringsdirektivet1, kan en deponi tillåtas av de 
berörda nationella myndigheterna endast om det framkommer att deponin med beaktande av 
platsens särdrag (förekomsten av grundvatten, avståndet till bostads- och rekreationsområden, 
skyddet av natur- eller kulturarv osv.) inte utgör någon allvarlig risk för miljön 
(bestämmelse 1.2 i bilaga I i deponeringsdirektivet).

En miljökonsekvensbedömning av deponierna måste genomföras i enlighet med 
direktiv 85/337/EEG, ändrat genom direktiv 97/11/EG2 och direktiv 2003/35/EG1 om 
                                               
1 1999/31/EG av den 26 april 1999, EGT L 182, 16.7.1999.

2 EGT L 073, 14.3.1997, s. 5.
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bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, om deponierna kan 
antas medföra stor inverkan på miljön. 

Slutligen kan deponierna endast tas i drift om deras huvudmän erhåller ett deponitillstånd av 
den berörda myndigheten i enlighet med villkoren i artikel 8 i deponeringsdirektivet, som 
även innehåller en koppling mellan de planerade deponierna och de avfallsplaner som har 
antagits och trätt i kraft. 

Framställaren ger information om två deponier som för närvarande är på planeringsstadiet. 
Kommissionen har förstått att deponierna ännu inte har byggts och att ett offentligt samråd 
genomförs i enlighet med gemenskapsrätten. 

Det är upp till medlemsstaterna att välja ett passande område för byggandet av en ny deponi. 
Deponeringsdirektivet har införlivats i Frankrikes nationella lagstiftning, det är därför 
underförstått att de berörda myndigheterna är fullt medvetna om de förpliktelser som är 
kopplade till byggandet av nya deponier. I detta fall har kommissionen inga bevis för att tro 
att det föreligger något brott mot gemenskapslagstiftningen. Om framställaren trots detta i ett 
senare stadium skulle lägga fram bevis som föranleder kommissionen att tro att de planerade 
deponierna bryter mot gemenskapslagstiftningen kommer kommissionen att granska denna 
information och vidta nödvändiga åtgärder.

                                                                                                                                                  
1 EUT L 156, 25.6.2003, s 17.


