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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0148/2009 af J.S., britisk statsborger, om kemisk forurening som 
følge af Adisseoanlæggets aktiviteter og den skadelige indvirkning på helbredet 
hos beboerne i en fransk by

1. Sammendrag

Andrageren fastholder, at beboerne i Commentry (Frankrig) er udsat for alvorlig kemisk 
forurening som følge af Adisseoanlæggets aktiviteter. Ifølge andrageren udledes der jævnligt 
giftigt affald i Oeil-floden om natten, men de lokale myndigheder har endnu ikke truffet 
foranstaltninger. Andrageren hævder, at luften ofte er umulig at indånde, og anmoder Europa-
Parlamentet om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at få situationen undersøgt 
ordentligt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andrageren fastholder, at beboerne i Commentry (Frankrig) er udsat for alvorlig kemisk 
forurening som følge af Adisseoanlæggets aktiviteter (anlægget ligger ca. 3-4 km fra byen).
Anlægget ejes af en kinesisk virksomhed, som bl.a. fremstiller A-vitamin og metionin.

Ifølge andrageren udledes der giftigt affald i Oeil-floden, navnlig om natten, som er til skade 
for dyrelivet. Luften er ofte umulig at indånde, og mange beboere lider af luftvejssygdomme. 
Derudover er der i tilknytning til Adisseoanlægget et stenbrud og et deponeringsanlæg, hvor 
giftige stoffer bliver gravet ned for derefter at sive ud i floden. 
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På opfordring af Kommissionen den 16. januar 2009 har andrageren uden resultat rettet 
adskillige henvendelser til det franske miljøministerium og andre myndigheder. Ifølge 
andrageren har de lokale myndigheder ikke truffet forebyggende foranstaltninger.

Anlægget skulle angiveligt have haft et nedbrud den 19. januar 2009, hvilket øgede 
forureningen.

IPPC-direktivet

Bilag I til direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 
(herefter benævnt IPPC-direktivet, som er en kodificeret udgave af direktiv 96/61/EF)1
indeholder en liste over industriaktiviteter, som falder ind under dette direktivs 
anvendelsesområde. Disse aktiviteter omfatter kemiske anlæg til fremstilling af organiske 
grundkemikalier samt anlæg, der benytter en kemisk eller biologisk proces til fremstilling af 
farmaceutiske basisprodukter – begge i industriel målestok. På grundlag af de oplysninger, 
andrageren har fremsendt, falder anlægget ind under IPPC-direktivets anvendelsesområde.

Ifølge IPPC-direktivet skal anlæg, som henhører under direktivets anvendelsesområde, drives 
i overensstemmelse med visse godkendelser, herunder emissionsgrænseværdier, på grundlag 
af den bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er 
muligt, generelt begrænse emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed. 
Forebyggelse eller begrænsning af emissioner til luft, vand og jord bør derfor behandles i de 
miljøgodkendelser, som udstedes i overensstemmelse med IPPC-direktivet.

Kommissionen har vedtaget en række BAT-referencedokumenter (BREF-dokumenter) 
vedrørende de aktiviteter, der falder ind under IPPC-direktivets anvendelsesområde, og som 
de kompetente myndigheder skal tage i betragtning, når de fastlægger BAT-baserede 
emissionsgrænseværdier, tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger vedrørende 
denne type anlæg. BREF-dokumentet vedrørende fremstilling af store mængder organiske 
kemikalier blev vedtaget i 2003.

I IPPC-direktivets artikel 9, stk. 3, fastsættes det, at de kompetente myndigheder skal sørge 
for, at godkendelsen omfatter emissionsgrænseværdier for forurenende stoffer, som vil kunne 
udledes fra det pågældende anlæg i betydelige mængder, under hensyn til deres art og deres 
potentielle evne til at overføre forurening fra et miljø til et andet. Bilag III til direktivet 
indeholder en vejledende liste over de vigtigste forurenende stoffer, der skal tages hensyn til, 
hvis de er relevante for fastsættelsen af emissionsgrænseværdier. Listen omfatter udledning af 
forurenende stoffer i luft og vand.

Det fastsættes i artikel 9, stk. 5, at godkendelsen skal indeholde passende krav til 
emissionsmålinger, mens det i artikel 14, litra b), fastsættes, at driftslederen regelmæssigt skal 
underrette den kompetente myndighed om resultaterne af egenkontrollen med udledningerne. 

Vandrammedirektivet

Vandrammedirektivet 2000/60/EF2 har til formål at beskytte al overfladevand og grundvand 
og fastsætter, at medlemsstaterne skal forebygge forringelse af vandtilstanden for alle 
overfladevandområder og grundvand og som en regel opnå god vandtilstand inden 2015. 

                                               
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
2 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
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Medlemsstaterne skal gennemføre foranstaltninger til en progressiv reduktion af udledninger, 
emissioner og tab af prioriterede stoffer og standsning eller udfasning af udledninger, 
emissioner og tab af prioriterede farlige stoffer (artikel 4, stk. 1, litra a), nr. (iv), artikel 16, 
stk. 1 og 8, i vandrammedirektivet).

Farlige stoffer

Artikel 4 og 6 i direktivet om farlige stoffer 2006/11/EF1 (kodificeret udgave af direktiv 
76/464/EØF) pålægger medlemsstaterne at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at 
fjerne og mindske forurening, der er forårsaget af udledning af farlige stoffer i overfladevand. 
Enhver udledning i vandområder, som kan indeholde et af disse stoffer (omfattet af listen over 
stoffer i bilag I i direktivet om farlige stoffer og bilag VIII og X i vandrammedirektivet), 
forudsætter derfor meddelelse af forudgående tilladelse fra de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne. Dette direktiv ophæves imidlertid den 22. december 2013 i medfør af artikel 
22, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF, og dets operationelle forpligtelser erstattes af direktiv 
2000/60/EF og 2008/105/EF. Listen over farlige stoffer, som prioriteres under direktiv 
76/464/EØF i en meddelelse fra Kommissionen til Rådet af 22. juni 1982, erstattes i medfør af 
artikel 22, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF af listen over prioriterede stoffer, som er vedtaget i 
henhold til artikel 16 i direktiv 2000/60/EF.

Direktivet om miljøkvalitetskrav

Det nyligt offentliggjorte direktiv 2008/105/EF2 om miljøkvalitetskrav inden for 
vandpolitikken fastsætter miljøkvalitetskrav for 33 prioriterede og prioriterede farlige stoffer 
(benævnt "prioriterede stoffer" og omhandlet i bilag X til vandrammedirektivet) samt otte 
andre forurenende stoffer. Medlemsstaterne skal have gennemført dette direktiv pr. 13. juli 
2010. 

Ifølge bestemmelserne i ovennævnte vandlovgivning skal medlemsstaterne som mindstekrav 
indføre kontrolforanstaltninger. Disse kontrolforanstaltninger omfatter foranstaltninger, der 
tager udgangspunkt i den bedste tilgængelige teknologi, tilsyn med indvirkninger baseret på 
bedste miljøpraksis (BEP), overholdelse af emissionsgrænseværdierne (som fastsat i 
forskellige retsakter på fællesskabsplan, vandrammedirektivets artikel 10) og af 
miljøkvalitetskravene (fastsat på fællesskabsplan, hvad angår prioriterede stoffer i direktivet 
om miljøkvalitetskrav, og på nationalt plan, hvad angår de vigtigste forurenende stoffer, som 
er angivet i bilag VIII til vandrammedirektivet).

Affaldsrammedirektivet 

Det fastsættes i artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF om 
affald1 (herefter benævnt affaldsrammedirektivet), at "medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at affaldet nyttiggøres eller bortskaffes, uden at menneskers 
sundhed bringes i fare, og uden at der anvendes fremgangsmåder eller metoder, som vil kunne 
skade miljøet, idet der navnlig ikke må:

a) skabes risiko for hverken vand, luft eller jord, eller for fauna og flora
b) forårsages gener ved støj eller lugt
c) påføres landskaber eller områder af særlig interesse skade."

                                               
1 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.
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Det fastsættes endvidere i artikel 4, at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde henkastning, dumpning og ukontrolleret bortskaffelse af affald.

Direktiv om deponering af affald

Derudover indeholder Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald1
(herefter benævnt direktivet om deponering af affald) "foranstaltninger, procedurer og 
retningslinjer, der tager sigte på at forebygge eller i videst muligt omfang begrænse 
miljøbelastningen fra deponering af affald, herunder navnlig forureningen af overfladevand, 
grundvand, jord og luft, og belastningen af det globale miljø, herunder drivhuseffekten, samt 
eventuelle heraf følgende risici for menneskers sundhed under hele deponeringsanlæggets 
levetid".

Lovgivning om luftkvalitet

Rammedirektiv 96/62/EF2 og de fire datterdirektiver, 1999/30/EF3, 2000/69/EF4, 
2002/3/EF5, 2004/107/EF6, og det senere direktiv 2008/50/EF7 regulerer 13 forurenende 
stoffer8, som er underlagt krav om vurdering af koncentrationsniveauer i hele territoriet. 
Disse niveauer sammenholdes med de grænse- og målværdier, der også fastsættes i 
direktiverne. Lugte er ikke reguleret på fællesskabsniveau. 

Direktiverne indeholder krav om et minimumantal overvågningsstationer og 
placeringskriterier, som har til formål at sikre, at der kan foretages komparative vurderinger i 
hele EU. Placeringen af målestederne bør fastlægges, så de giver repræsentative oplysninger 
om befolkningens eksponering for koncentrationer, og hvor befolkningen antages at blive 
direkte eller indirekte eksponeret for de største koncentrationer i løbet af et tidsrum, som er 
signifikant i forhold til grænseværdiernes midlingstid. Antallet af målesteder fastlægges ud fra 
befolkningens størrelse i byområdet eller zonen og niveauet af koncentrationer. Det er op til 
medlemsstaterne at udvikle en passende metode til at overvåge luftkvaliteten i nærheden af 
større punktkilder, under hensyntagen til emissionstæthed, spredningsmønstre for 
luftforureningen og den potentielle påvirkning af befolkningen. 

Hvis der måles forhøjede koncentrationsværdier, som indikerer en potentiel overskridelse af 
specifikke grænse- eller målværdier i den pågældende luftkvalitetszone, skal der foretages en 
mere tilbundsgående vurdering af det område, hvor de forhøjede koncentrationer er målt, samt 
af påvirkningen af befolkningen. Denne vurdering skal ledsages af en identifikation af de 
kilder, der forårsager overskridelsen, samt af luftkvalitetsplaner, der indeholder specifikke 
bekæmpelsesforanstaltninger.

På grundlag af ovenstående lovgivning fremsætter Kommissionen følgende bemærkninger til 
andragerens betragtninger.

                                               
1 EUT L 182 af 16.7.1999, s. 1, ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. 
september 2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1137/2008 af 22. oktober 2008 (EUT L 311 af 21.11.2008, s. 1).
2 EFT L 296 af 21.11.1996.
3 EFT L 163 af 29.6.1999.
4 EFT L 313 af 13.12.2000.
5 EFT L 67 af 9.3.2002.
6 EUT L 23 af 26.1.2005.
7 EUT L 152 af 11.6.2008.
8 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm.
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I henhold til IPPC-direktivet skal bestående anlæg (dvs. anlæg, der var i drift inden den 30. 
oktober 1999) have været taget i drift i overensstemmelse med en integreret godkendelse 
inden oktober 2007. Nye anlæg skal overholde direktivets bestemmelser fra og med den dato, 
hvor anlægget tages i drift. 

Det er i forbindelse med gennemførelsen af direktivet op til den kompetente myndighed at 
afgøre for hvilke forurenende stoffer, godkendelsen skal indeholde emissionsgrænseværdier, 
samt de øvrige godkendelsesbetingelser (f.eks. krav til overvågning af udledninger).

Kommissionen kan ikke på grundlag af andragerens oplysninger vurdere, hvorvidt driften af 
det pågældende anlæg er baseret på en godkendelse udstedt i overensstemmelse med IPPC-
direktivet, eller om godkendelsesbetingelserne er overholdt.

Kommissionen har for nylig gennemført en undersøgelse af, hvor mange godkendelser der er 
udstedt til bestående anlæg i alle medlemsstater. Frankrig har imidlertid endnu ikke fremsendt 
de påkrævede oplysninger.

Kommissionen er bekendt med den kemiske forurening af overfladevandet i 
vandområdedistriktet Loire-Bretagne, som Oeil-floden er en del af. I overensstemmelse med 
bestemmelserne i vandrammedirektivets artikel 5 og bilag II har de franske myndigheder 
identificeret høje koncentrationer af organisk materiale, næringsstoffer og pesticider i 
overfladevandet som væsentlige belastninger. Det blev i vurderingen af indvirkningen af 
ovennævnte belastninger understreget, at Oeil-floden risikerer ikke at kunne opfylde de 
miljøkvalitetskrav, der fastsættes i vandrammedirektivet (artikel 4, stk. 1, litra a), nr. iv)). Det 
påhviler derfor de franske myndigheder at udvikle de nødvendige foranstaltninger og 
integrere dem i planen til forvaltning af vandområdet for at opfylde miljøkvalitetskravene og 
emissionsgrænseværdierne. 

Vandområdeplanerne og indsatsprogrammerne skal være færdiggjort den 22. december 2009. 
De skal både omfatte operationelle kvalitetsmål og foranstaltningerne til at opnå denne gode 
vandkvalitet, og de skal meddeles Kommissionen inden den 22. marts 2010. Kommissionen 
vil efter denne dato vurdere, hvorvidt disse rapporter overholder bestemmelserne, og vil
træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre en fuldstændig gennemførelse af 
direktivet samt fortsat overvåge, hvorvidt bestemmelserne i direktivet om farlige stoffer 
overholdes, indtil direktivet ophæves den 22. december 2013. 

Hvad angår deponeringen af det farlige affald, der fremstilles i anlægget, kan Kommissionen 
ikke på baggrund af de foreliggende oplysninger vurdere, hvorvidt det farlige affald håndteres 
og deponeres i overensstemmelse med det ovennævnte affaldsrammedirektiv og direktivet om 
deponering af affald. 

Hvad angår gennemførelsen af lovgivningen om luftkvalitet, ligger Commentry i 
luftkvalitetszone FR07N00002 Auvergne. Der er ingen indberetninger om en målestation i 
nærheden af anlægget eller i selve Commentry. Der ligger imidlertid det i lovgivningen 
krævede minimumantal overvågningsstationer for regulerede forurenende stoffer i zonen, med 
den nærmeste station i den nærtliggende by Montlucon. Der er ikke fremsendt oplysninger om 
en eventuel supplerende vurdering, som f.eks. modelberegninger af luftkvaliteten. I de seneste 
vurderingsrapporter omhandlende luftkvaliteten angiver Frankrig ingen overskridelse af 
grænse- og målværdierne for de regulerede forurenende stoffer i zonen. 
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Konklusion

Kommissionen vil anmode de franske myndigheder om oplysninger for at føre tilsyn med, 
hvordan bestemmelserne i IPPC-direktivet samt i direktiverne vedrørende sikker håndtering i 
forbindelse med bortskaffelse af farligt affald er gennemført for det pågældende anlæg. 
Kommissionen anmoder også om flere oplysninger vedrørende nøjagtigheden af vurderingen 
af luftkvaliteten i området, hvad angår påvirkningen af befolkning, som bor i nærheden af det 
pågældende anlæg."

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

"I tilslutning til Kommissionens tidligere meddelelse om dette andragende har Kommissionen 
anmodet de franske myndigheder om oplysninger. Kommissionen har den 20. januar 2010 
modtaget svar fra Frankrigs faste repræsentant med oplysninger fra miljøministeriet.

Der er ligeledes modtaget yderligere oplysninger fra andrageren (dateret den 3. december 
2009), hvoraf det fremgår, at situationen ikke har ændret sig, hvilket betyder, at spildevandet 
stadig truer ikke alene menneskers helbred, men også planter (frugt, grøntsager) og insekter i 
anlæggets umiddelbare nærhed. Ifølge andrageren vil luften blive mere tåget og fortættet, 
fordi temperaturen falder til under nul.

Hvad angår de spørgsmål, som stadig er uafklarede, oplyser Kommissionen følgende:

IPPC-direktivet

De franske myndigheder har bekræftet, at det kemiske Adisseoanlæg hører under IPPC-
direktivets anvendelsesområde (bilag I, punkt 4.1) 1 og Seveso II-direktivet2. 

I henhold til IPPC-direktivet er der tale om et eksisterende anlæg, som skulle opfylde kravene 
i direktivet fuldt ud inden den 30. oktober 2007. Anlæggets tilladelse blev udstedt den 20. juli 
2004 og ændret for nylig den 26. januar 2009. 

De franske myndigheder har anerkendt, at den aktuelt gældende tilladelse endnu ikke er 
blevet behandlet på ny og om nødvendigt ajourført med henblik på at sikre overensstemmelse 
med kravene i IPPC-direktivet om, at anlægget skal drives i overensstemmelser med vilkårene 
i tilladelsen og på grundlag af de bedste tilgængelige teknikker. Ifølge de franske 
myndigheder viser en foreløbig vurdering af de oplysninger, som operatøren har fremsendt, at 
det interne spildevandsrensningsanlæg skal forbedres med hensyn til spildevandets 
bionedbrydelighed. 

Adisseoanlægget er del af en stor gruppe af anlæg, hvis tilladelser stadig mangler at blive 
revurderet og, efter behov, ajourført med henblik på at sikre overensstemmelse med IPPC-
direktivet. 

For at afhjælpe denne mangel på fremskridt, hvad angår udstedelsen af godkendelser, og sikre 
overholdelsen af IPPC-direktivet har Kommissionen indledt en overtrædelsesprocedure mod 
Frankrig ved ultimo 2009 at udstede en første skriftlig advarsel.

                                               
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s.8.
2 EUT L 345 af 31.12.2003, s. 97-105.
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Konsekvenserne af et nedbrud

De franske myndigheder har bekræftet, at der den 23. december 2008 (ikke den 19. januar 
2009, som anført i andragendet) har forekommet en hændelse i forbindelse med produktionen. 
Denne hændelse har ført til udledning af soda til det interne spildevandsrensningsanlæg, 
hvilket har medført alvorlige forstyrrelser og overskridelse af nogle af 
emissionsgrænseværdierne (navnlig i forbindelse med det kemiske iltforbrug, COD). 

De foranstaltninger, som operatøren traf, gjorde, at de normale driftsbetingelser (kvaliteten af 
emissioner til vandet) var genetableret ultimo januar 2009.

Operatøren informerede arbejdstilsynet om hændelsen den 2. januar 2009, og tilsynet 
anmodede omgående om, at der blev truffet de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe 
situationen. Der blev efterfølgende foretaget to inspektioner (den 18. februar og den 23. april), 
og den nødvendige analyse blev afsluttet og meddelt tilsynet den 29. juli 2009.

Siden denne hændelse har overvågningsresultaterne vist et fald i nitrogen- og COD-
koncentrationer.

Kommissionen har på grundlag af de foreliggende oplysninger ikke kunnet påvise en 
overtrædelse af IPPC-direktivet med hensyn til de foranstaltninger, som de franske 
myndigheder har truffet på baggrund af den hændelse, der blev anmeldt af operatøren.

Vandlovgivning

Ifølge oplysningerne fra de franske myndigheder har Adisseo tilladelse til at udlede 
spildevand til floden Banne, der løber ud i Oeil-floden. Det vandområde, som spildevandet 
udledes til, er afgrænset i henhold til vandrammedirektivet 2000/60/EF1 og udgøres af Oeil-
floden og dennes bifloder fra Commentry til sammenløbet med Aumance og Cosne. 

Ifølge vandrammedirektivets miljømæssige målsætninger skal alle medlemsstater, herunder 
Frankrig, som hovedregel opnå god tilstand for alle forekomster af overfladevand og 
grundvand inden 2015. De franske myndigheder anførte i deres svar til Kommissionen, at den 
dårlige tilstand for det berørte vandområde skyldes tilstedeværelsen af høje partikelemissioner 
og forhøjede koncentrationer af COD, biokemiske iltforbrug (BOD5), nitrogen, sulfater og 
zink. De anerkender endvidere, at der er en klar forbindelse mellem forringelsen af 
vandområdets status og Adisseos udledning af industriaffald. 

Blandt vandrammedirektivets forpligtelser er, at medlemsstaterne skal gennemføre 
foranstaltninger mod kemisk forurening. Derfor planlægger de franske myndigheder et 
kombineret overvågningssystem (overvågning af udledninger og overvågning af 
overfladevand) for at sikre en passende kontrol. 

De franske myndigheder oplyste, at der vil ske en betydelig forbedring af vandområdets 
kvalitet, når betingelserne for spildevandsrensningen er blevet revideret. I henhold til den 
udstedte tilladelse skal Adisseo jævnligt overvåge stederne for udledning af spildevand fra det 
spildevandsrensningsanlæg. Derudover er det obligatorisk med en daglig måling af de 
parametre, som bidrager til den dårlige kvalitative status for vandområdet. Endvidere 
foretager et eksternt organ, der er godkendt af miljøministeriet, hver tredje måned en 

                                               
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.



PE428.091/REV/v01-00 8/10 CM\814340DA.doc

DA

tilsvarende analyse med henblik på at kontrollere gyldigheden af de målinger, operatøren har 
foretaget. Adisseo skal desuden overvåge spildevandets indvirkning fire steder, der ligger 
nedstrøms fra dets udledning til floden Banne. 

De franske myndigheder anførte, at der er ved at blive foretaget en screeningsproces i forhold 
til frigivelserne af de prioriterede stoffer, og at disse i nær fremtid vil blive kvantificeret og 
inddraget i Adisseos tilladelse. Tilladelsen vil endvidere indeholde foranstaltninger til 
fjernelse af eller gradvis nedbringelse af udledningen af prioriterede stoffer. Da der er en 
risiko for, at det omhandlede vandområde ikke opnår god tilstand inden 2015, er der blevet 
etableret et operationelt overvågningsprogram med henblik på at vurdere effektiviteten af det 
gennemførte program for foranstaltninger. De franske myndigheder har dog meddelt, at den 
potentielle måldato, der er sat for dette vandområdes opnåelse af god tilstand, er 2021. Det 
betyder, at der tildeles en fritagelse i henhold til vandrammedirektivets artikel 4, stk. 4. Det 
fremgår af deloplandsplanen for floden Loire, at årsagerne til disse fritagelser er "naturlige 
forhold og manglende teknisk gennemførlighed". Dette hjælpe ikke Kommissionen til at 
drage en entydig konklusion med hensyn til, hvad der i realiteten vil være omfattet af disse 
fritagelser. 

Hvad angår grundvand, sker der ikke nogen direkte udledning fra Adisseoanlægget. Det 
omhandlede grundvand benyttes ikke som drikkevand og udgør ikke en sårbar naturressource. 

Affaldslovgivning

Rammedirektivet om affald 2006/12/EF1 fastslår, at medlemsstaterne skal træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at affaldshåndteringen sker uden fare for menneskers 
sundhed, uden skade for miljøet, og navnlig: (a) uden risiko for vand, luft, jordbund, dyr og 
planter, (b) uden at forårsage gener pga. støj, og lugt, og (c) uden at landskaber eller områder 
af særlig interesse påføres skade.

De franske myndigheder oplyser, at der produceres 60.000 t affald, hvoraf to tredjedel er slam 
fra spildevand, der anvendes som gødning. Ifølge de franske myndigheder håndteres og 
behandles størstedelen af de resterende fraktioner af eksterne specialiserede 
affaldsvirksomheder, der anvender de bedste tilgængelige teknologier i de sammenhænge, 
hvor IPPC-direktivet er gældende. Desuden overholder de eksterne anlæg, hvor affald 
produceret af Adisseoanlægget behandles og bortskaffes, hhv. affaldsforbrændingsdirektivet 
2000/76/EF2 og direktivet om bortskaffelse af affald 1999/31/EF3.

Flydende affald fra fremstillingen af vitaminer forbrændes hos Adisseo. 
Forbrændingsanlægget overholder bestemmelserne i affaldsforbrændingsdirektivet.

Farligt affald produceret på Adisseoanlægget er underlagt kravene om sporbarhed i henhold 
til artikel R.541-42 i den franske "Code de l'environnement". Til det formål skal der udfyldes 
følgesedler ("bordereaux"). De franske myndigheders seneste inspektion blev foretaget i maj 
2009, og der blev primært fokuseret på slam fra rensningsanlæg. Analysen viste ingen 
overtrædelse af kvalitetskravene for slam fra rensningsanlæg.

                                               
1 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.
2 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
3 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
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De franske myndigheder konkluderer, at affaldshåndteringen generelt udføres i 
overensstemmelse med den gældende lovgivning. 

Lovgivning om luftkvalitet

Vurderingen af luftkvalitet er en kompetence, der helt og holdent hører under 
medlemsstaternes ansvar. Dette ansvar skal varetages i henhold til bestemmelserne i direktivet 
om luftkvalitet 2008/50/EF1 og bør sigte mod at vurdere overholdelsen af grænseværdier i 
hele området. 

Hvad angår vurderingen omkring punktkilder, fastsætter direktivet 2008/50/EF ikke 
specifikke krav om det lavest mulige antal målestationer til en punktkilde. Bilag V fastslår, at: 
"til vurdering af forurening i nærheden af punktkilder beregnes antallet af prøvetagningssteder 
for fast måling under hensyntagen til emissionstæthed, de sandsynlige spredningsmønstre for 
luftforurening og befolkningens potentielle eksponering".

De franske myndigheder bekræfter, at luftkvaliteten omkring Adisseoanlægget er blevet 
vurderet ved hjælp af en kombination af forskellige vurderingsmetoder (fast overvågning, 
kampagner med mobile laboratorier og modellering). Som et resultat af denne vurdering 
fastslås, at alle grænseværdier overholdes i anlæggets omgivelser, og at de målte niveauer 
ikke viser nogen risiko for, at grænseværdierne overskrides.

I luftkvalitetszonen FR07N00002 blev overholdelsen af alle grænseværdier bekræftet i 2008, 
og det er på grundlag af de foreliggende oplysninger ikke muligt at påvise en overtrædelse af 
kravene om vurdering af og rapportering om luftkvalitet.

Konklusioner

Hvad angår IPPC-direktivet agter Kommissionen ikke at foretage sig yderligere, eftersom 
Adisseoanlægget er en del af den horisontale overtrædelsesprocedure, der henvises til 
ovenfor. 

Med hensyn til vandlovgivning har Kommissionen på grundlag af dens vurdering af 
oplysningerne fra de franske myndigheder ikke kunnet konkludere, om der sker en 
overtrædelse af kravene i vandrammedirektivet. For at kunne foretage en passende vurdering 
vil Kommissionen anmode Frankrig om yderligere oplysninger, navnlig vedrørende de 
anvendte fritagelser.

Hvad angår affaldslovgivning, er oplysningerne fra de franske myndigheder ikke 
fyldestgørende. Kommissionen agter derfor at anmode om yderligere oplysninger vedrørende 
(i) beskaffenhed og forvaltning af deponeringsanlægget (herunder resultater fra 
overvågningen af kvaliteten af jorden tæt på deponeringsanlægget) og virksomhedens 
opbevaringsområder, (ii) yderligere oplysninger om håndteringen af slam fra 
rensningsanlægget (som bør indgå i kapitel 5.2.6 i "Bilan de fonctionnement"), herunder 
oplysninger om den midlertidige opbevaring og stedet for bortskaffelse af slam fra 
rensningsanlægget, som ikke anvendes til landbrugsmæssige formål, (iii) affaldsstrømmens 
art "fines de smartamine" samt håndteringen heraf (herunder oplysninger om dens 
forbehandling). 

                                               
1 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.
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Hvad angår EU-lovgivningen om luftkvalitet, har Kommissionen ikke til hensigt at forfølge 
sagen yderligere, eftersom der ikke kunne påvises en overtrædelse af den eksisterende 
lovgivning."


