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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0249/2007 af Pauline Smout, britisk statsborger, om overtrædelse af 
EF-lovgivningen i forbindelse med udstedelse af en tilladelse til et 
deponeringsanlæg ved Hafod Quarry, Wrexham (Wales, Det Forenede Kongerige)

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer Wales' miljøagenturs beslutning om at give tilladelse til et 
deponeringsanlæg ved Hafod Quarry, Wrexham (Wales, Det Forenede Kongerige) og mener, 
at den tilsidesætter EF-lovgivningen om miljø og affaldsgenvinding. Andrageren forklarer, at 
ansøgningen om et deponeringsanlæg ved Hafod Quarry i 1988 blev afvist, og at en del af 
stenbruddet i 2004 blev klassificeret som et særligt bevaringsområde. Ifølge andrageren har 
ansøgeren appelleret afvisningen af tilladelsen, og på trods af protester fra både beboere og en 
miljøbeskyttelsesgruppe vandt han. Andrageren gør indsigelse mod miljøstyrelsens 
beslutning, da hun mener, at udstedelsen af en tilladelse til deponeringsanlægget tilsidesætter 
den indvirkning, det vil få på indbyggerne samt på områdets nuværende status som et særligt 
bevaringsområde, og at det ikke tilskynder til en effektiv gennemførelse af EU's 
affaldsgenindvindingspolitik.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. juli 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2007.

"Baggrund

Andrageren anfægter tilladelsen til et deponeringsanlæg ved Hafod Quarry (Wrexham), som 
Wales' miljøagentur gav i oktober 2004, med følgende begrundelser:
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– Det er beliggende i et særligt bevaringsområde, som blev klassificeret som sådant i 2004;
– Det tager ikke hensyn til de gener, det kunne have for indbyggerne;
– Det er et incitament til at bortskaffe affald i et deponeringsanlæg i stedet for at fremme 

genbrug;
– Det medvirker til de negative indvirkninger, som allerede er blevet skabt i det lille 

beboelsesområde på grund af tre større og flere mindre deponeringsanlæg og en 
giftforurenet lagune.

Kommissionens bemærkninger

Det er op til medlemsstaterne at vælge deponeringsanlæg eller andre 
affaldsbehandlingsmetoder med henblik på bortskaffelse af affald.

Hvad angår deponeringsanlæg, fastsætter direktiv 1999/31/EF om deponering af affald1

specifikke krav til opførelse, drift, nedlukning og efterbehandling af deponeringsanlæg med
henblik på at forebygge eller reducere negative indvirkninger på miljøet og folkesundheden i 
størst mulig grad. Placeringen af et deponeringsanlæg skal tage hensyn til krav til bl.a. 
naturbeskyttelse og beskyttelse af kulturarven i området.

Der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering i henhold til direktiv 85/337/EØF, som 
ændret ved direktiv 97/11/EF2 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet, hvis deponeringsanlægget kan forventes at få væsentlig indvirkning på 
miljøet.

Endvidere kræver artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF3 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter, at alle planer eller projekter, der kan påvirke særlige bevaringsområder eller 
særligt beskyttede områder væsentlig, skal underkastes en tilstrækkelig vurdering af deres 
indvirkning på området set i forhold til målene i direktivet.

Kommissionen er allerede blevet kontaktet direkte af andrageren og har vurderet de 
spørgsmål, hun rejste. Det lader til, at der blev foretaget en miljøkonsekvensvurdering, inden 
byggetilladelsen blev givet, og at de relevante nationale myndigheder vurderede 
deponeringsaktiviteternes potentielle indvirkninger på det pågældende særlige 
bevaringsområde. Kommissionen blev informeret om, at tilladelsen til opførelse af 
deponeringsanlægget inden for det særlige bevaringsområde blev trukket tilbage.

Konklusioner

Kommissionen er derfor ikke i stand til at konstatere en overtrædelse af fællesskabsretten."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 22. april 2010.

"Kommissionen forklarede i sin første meddelelse om dette andragende af 19. oktober 2007, 
at der ikke i denne sag kunne identificeres nogen overtrædelse af fællesskabsretten. Siden da 
har andrageren fremsendt yderligere dokumentation. 

                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
2 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
3 EFT L 206 af 22.7.1992.
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Andragerens største bekymring er deponeringsanlæggets placering i nærheden af boligbyggeri 
og ikke den potentielle indvirkning på det nærliggende særlige bevaringsområde (SBO), som 
er udpeget i henhold til direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter1. Direktiv 1999/31/EF om deponering af affald2 indeholder ikke tydelige 
specifikationer med hensyn til den minimumsafstand, som et deponeringsanlæg skal placeres 
fra boligområder. Kommissionens oprindelige forslag til direktiv indeholdt en sådan 
henvisning, men denne bestemmelse var ikke bibeholdt i den tekst, som endeligt vedtoges af 
lovgiveren. 

Der blev tilsyneladende gennemført en vurdering af indvirkningen på miljøet for 
deponeringsanlægget i 1992 i henhold til direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse 
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet3, og i 1995 blev der givet 
byggetilladelse. Det særlige bevaringsområde blev efterfølgende udpeget for en del af det 
tilladte fremtidige deponeringsområde, og som følge deraf blev tilladelsen til deponering af 
affald i disse områder tilbagekaldt. Andrageren var bekymret over, at der efterfølgende blev 
foretaget en ændring af tilladelsen, men at dette ikke var genstand for en screeningbeslutning i 
henhold til direktiv 85/337/EØF for at vurdere, om der var behov for en yderligere vurdering 
af indvirkningen på miljøet. 

Kommissionen har rejst dette andragende over for Det Forenede Kongerige på et nyligt møde. 
Det Forenede Kongeriges myndigheder forklarede, at byggetilladelsen til 
deponeringsanlægget fra 1995 var genstand for en ændring i 1998, men at dette ganske enkelt 
var for at udvide deponeringsanlæggets driftstid og ikke give mulighed for en omfattende 
ændring i den gamle tilladelse. Som sådan blev kravene i direktiv 85/337/EØF, som ændret af 
direktiv 97/11/EF4, ikke udløst, eftersom en udvidet driftstid ikke henhører under punkt 13 i 
direktivets bilag II. Med hensyn til klagerne over lugtgener er lugtene fra anlægget 
tilsyneladende blevet overdøvet, selv om andrageren stadig er bekymret over forureningens 
indvirkning på børnenes helbred.  Det er i øjeblikket ikke klart, om lugtproblemerne består. 

Andrageren var ligeledes bekymret over den mulige vandforurening fra deponeringsanlæg i 
dette område af floden Dee og grundvandet under deponeringsanlæggene. Disse 
beskyldninger var dog meget generelle, og uden specifikke oplysninger om den faktisk 
opståede forurening kunne Kommissionen ikke følge op på disse med Det Forenede 
Kongeriges myndigheder på meningsfyldt vis. Det konkluderes derfor, at Kommissionen på 
grundlag af de foreliggende oplysninger ikke kan identificere en overtrædelse af 
fællesskabsretten."

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
2 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
3 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
4 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.


