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Tárgy: A J.S., brit állampolgár által benyújtott 0148/2009. számú petíció az Adisseo 
üzem tevékenységéből származó vegyi szennyezésről és az azáltal egy francia 
város lakóinak egészségére gyakorolt ártalmas hatásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Commentry (Franciaország) lakói az Adisseo üzem 
tevékenysége miatt súlyos vegyi szennyezésnek vannak kitéve. A petíció benyújtója szerint a 
mérgező hulladékot rendszeres időközönként, éjszaka az Oeil folyóba ürítik, a helyi 
hatóságok azonban nem tettek semmilyen intézkedést. A petíció benyújtója azt állítja, hogy 
sokszor lehetetlen levegőt venni, és arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen sürgős 
intézkedéseket, hogy a helyzetet gondosan kivizsgálják.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Commentry (Franciaország) lakói az Adisseo üzem 
tevékenysége miatt súlyos vegyi szennyezésnek vannak kitéve (az üzem kb. 3–4 km-re 
található). Az üzem tulajdonosa egy kínai társaság, és az egyebek között A-vitamint és 
metionint állít elő.

A petíció benyújtója szerint a mérgező hulladékot az Oeil folyóba vezetik, különösen 
éjszakánként, ami az élővilág állapotának romlását eredményezi. A levegőt gyakran lehetetlen 
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belélegezni, és sokan légúti betegségektől szenvednek. Az Adisseo üzemhez ezenfelül egy 
kőfejtő és egy hulladéklerakó is tartozik, ahol a mérgező anyagokat elföldelik vagy a folyóba 
engedik.

A Bizottság 2009. január 16-i tanácsát követően a petíció benyújtói több alkalommal 
sikertelenül vették fel a kapcsolatot a francia környezetvédelmi minisztériummal és más 
hatóságokkal. A petíció benyújtója szerint a helyi hatóságok semmilyen megelőző intézkedést 
nem tettek. 

2009. január 19-én állítólag üzemzavar volt az üzemben, ami még komolyabb szennyezést 
okozott.

Az IPPC irányelv

A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv 
(a továbbiakban IPPC irányelv, a 96/61/EK irányelv egységes szerkezetbe foglalt változata)1
I. melléklete sorolja fel az irányelv hatálya alá tartozó ipari tevékenységek kategóriáit. Ezek 
közé tartoznak az alapvető szerves vegyi anyagokat gyártó vegyipari létesítmények, valamint 
az alapvető gyógyszeripari termékeket kémiai vagy biológiai eljárással előállító létesítmények 
– mindkettőt ipari méretekben. A petíció benyújtója által közölt információ alapján a 
létesítmény az IPPC irányelv hatálya alá tartozik.
Az IPPC irányelv előírja a hatálya alá tartozó létesítmények számára, hogy a legjobb elérhető 
technikákon (BAT) alapuló kibocsátási határértékeket tartalmazó engedélyekkel összhangban 
működjenek, amelyek célja, hogy megelőzzék, és ha ez nem kivitelezhető, általában véve 
csökkentsék a kibocsátásokat és a környezet egészét érő hatást. A levegőbe, vízbe és talajba 
irányuló kibocsátások megelőzésével vagy csökkentésével ezért az IPPC irányelvvel 
összhangban kiadott környezetvédelmi engedélyekben kell foglalkozni.

A Bizottság több, az IPPC irányelv hatálya alá tartozó tevékenységekkel foglalkozó BAT 
referenciadokumentumot (BREF-et) fogadott el, amelyeket az illetékes hatóságoknak az ilyen 
létesítményekre vonatkozó, BAT-on alapuló kibocsátási határértékek, ezekkel egyenértékű 
paraméterek vagy technikai intézkedések megállapításakor figyelembe kell venniük. A nagy 
mennyiségben előállított szerves vegyi anyagok gyártására vonatkozó BREF-et 2003-ban 
fogadták el.

Az IPPC irányelv 9. cikkének (3) bekezdése előírja az illetékes hatóságok számára, hogy az 
engedély tartalmazza a kibocsátási határértékeket azokra a szennyező anyagokra vonakozóan, 
amelyeket valószínűleg jelentős mértékben bocsát ki az illető létesítmény, tekintettel 
természetükre és a szennyezés egyik közegből a másikba való átjuttatására való képességükre. 
Az irányelv III. melléklete megállapítja azok főbb szennyező anyagok nem kimerítő 
jegyzékét, amelyeket figyelembe kell venni, amennyiben a kibocsátási határértékek 
megállapításakor jelentőséggel bírnak. Ez a jegyzék tartalmazza a levegőbe és vízbe juttatott 
szennyező anyagokat.

A 9. cikk (5) bekezdése előírja, hogy az engedély tartalmazza a kibocsátást ellenőrző, 
megfelelő követelményeket, míg a 14. cikk b) pontja arra kötelezi az üzemeltetőt, hogy 

                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
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rendszeresen tájékoztassa az illetékes hatóságot a kibocsátások ellenőrzésének eredményeiről. 

Vízügyi keretirányelv (WDF)

A 2000/60/EK vízügyi keretirányelv1 előírja valamennyi felszíni és felszín alatti víz védelmét, 
azzal a kötelezettséggel, hogy megakadályozzák állapotuk bármiféle romlását, és általában 
véve 2015-ig elérjék azok jó állapotát. A tagállamoknak e tekintetben végre kell hajtaniuk az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy fokozatosan csökkentsék az elsőbbségi anyagok 
kiengedését, kibocsátását és veszteségeit, valamint megszüntessék vagy kiiktassák az 
elsőbbségi veszélyes anyagok kiengedését, kibocsátását és veszteségeit (a vízügyi 
keretirányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontja iv. alpontja, valamint 16. cikkének (1) és (8) 
bekezdése).

Veszélyes anyagok (veszélyes anyagokról szóló irányelv)

A veszélyes anyagokról szóló 2006/11/EK irányelv2 (a 76/464/EGK irányelv egységes 
szerkezetbe foglalt változata) 4. és 6. cikke felkéri a tagállamokat, hogy tegyenek megfelelő 
lépéseket a felszíni vizekbe kibocsátott veszélyes anyagokból eredő szennyezés 
megszüntetésére és csökkentésére. Ezért a tagállamokban az illetékes hatóságoknak előzetes 
engedélyezést kell előírniuk a vizekbe irányuló és vélhetően veszélyes anyagokat tartalmazó, 
pontszerű kibocsátási forrásokra vonatkozóan (amelyekre a veszélyes anyagokról szóló 
irányelv I. mellékletében, valamint a vízügyi keretirányelv VIII. és X. mellékletében felsorolt 
anyagok vonatkoznak). Ez az irányelv azonban a 2000/60/EK irányelv 22. cikkének (2) 
bekezdése értelmében 2013. december 22-ig hatályát veszti, műveleti kötelezettségeinek 
helyébe pedig a 2000/60/EK és 2005/105/EK irányelv lép. Azoknak a veszélyes anyagoknak a 
jegyzékét, amelyeket a 76/464/EGK irányelv szerint a Tanácshoz intézett, 1982. június 22-i 
bizottsági közleményben elsőbbséginek minősítettek, a 2000/60/EK irányelv 22. cikke (3) 
bekezdésének a) pontja értelmében az elsőbbségi anyagoknak a 2000/60/EK irányelv 16. 
cikke szerint elfogadott jegyzéke váltja fel.

A környezetminőségi előírásokról szóló irányelv

A közelmúltban kihirdetett, a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról szóló 
2008/105/EK irányelv3 33 elsőbbségi anyagra és elsőbbségi veszélyes anyagra (ezeket 
„elsőbbségi anyagoknak” nevezik, és a vízügyi keretirányelv X. mellékletének hatálya alá 
tartoznak), illetve 8 egyéb szennyező anyagra vonatkozóan állapít meg környezetminőségi 
előírásokat. A tagállamoknak ezt az irányelvet 2010. július 13-ig kell végrehajtaniuk. 

A vízpolitikára vonatkozó fent említett jogszabályok értelmében a tagállamok 
minimumkövetelményként ellenőrző intézkedéseket hajtanak végre. Az ilyen jellegű 
ellenőrzés magában foglalja a kibocsátások BAT-on alapuló ellenőrzését, a diffúz hatások 
legjobb környezetvédelmi gyakorlaton (BEP) alapuló ellenőrzését, a kibocsátási 
határértékeknek való megfelelést (amelyeket közösségi szinten különböző jogszabályok 
állapítanak meg, a vízügyi keretirányelv 10. cikke), valamint a környezetminőségi előírásokat 
                                               
1  HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
2  HL L 64., 2006.3.4., 52. o.
3  HL L 348., 2008.12.24., 84. o.
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(amelyeket közösségi szinten az elsőbbségi anyagokra nézve a környezetminőségi 
előírásokról szóló irányelv állapít meg, nemzeti szinten pedig a vízügyi keretirányelv VIII. 
mellékletében felsorolt fő szennyező anyagokra vonatkoznak).

Hulladékokról szóló keretirányelv 

A hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 (a 
továbbiakban hulladékokról szóló keretirányelv) 4. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy „a 
tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a hulladék 
hasznosítása vagy ártalmatlanítása az emberi egészség veszélyeztetése, valamint anélkül 
történjen, hogy az alkalmazott eljárások vagy módszerek veszélyeztetnék a környezetet, így 
különösen:

a) ne jelentsen kockázatot a vízre, levegőre, talajra, növény- és állatvilágra;
b) ne okozzon kellemetlen zajt vagy szagot;
c) ne befolyásolja hátrányosan a tájképet vagy a különleges érdeklődésre számot tartó 
helyeket.”

A 4. cikk (2) bekezdése ezenfelül előírja, hogy a tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében is, hogy megtiltsák a hulladékok elhagyását vagy illegális 
lerakását, illetve ellenőrizetlen ártalmatlanítását.

A hulladéklerakókról szóló irányelv

A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv2 (a továbbiakban a 
hulladéklerakókról szóló irányelv) ezenfelül „olyan intézkedésekről, eljárásokról és 
iránymutatásokról” rendelkezik, „amelyek, amennyire lehetséges, megakadályozzák vagy 
csökkentik a hulladék lerakásából eredő környezetre gyakorolt negatív hatásokat, különösen a 
felszíni vizek, a talajvíz, a talaj és a levegő szennyezését, és a globális környezetre gyakorolt 
negatív hatásokat, beleértve az üvegházhatást, valamint minden ezekből eredő, az emberi 
egészséget veszélyeztető tényezőt, a hulladéknak a lerakóban való elhelyezésétől kezdve a 
hulladéklerakó teljes életciklusa alatt”.

A levegőminőségről szóló jogszabályok

A 96/62/EK irányelv3 és annak 4 származékos irányelve, az 1999/30/EK4, a 2000/69/EK5, a 
2002/3/EK6 és a 2004/107/EK7 irányelv, valamint az új keletű 2008/50/EK irányelv1 13 
                                               
1 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114., 2006.4.27., 9. o.
2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 182., 1999.7.16., 1. o., a 2003. szeptember 29-i 
1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (Hivatalos Lap L 284., 2003.10.31., 
1. o.) és a 2008. október 22-i 1137/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
(Hivatalos Lap L 311., 2008.11.21., 1. o.) módosítva.
3 HL L 296., 1996.11.21.
4 HL L 163., 1999.6.29.
5 HL L 313., 2000.12.13.
6 HL L 67., 2002.3.9.
7 HL L 23., 2005.1.26.
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szennyező anyagot2 szabályoz, amelyek koncentrációjának ellenőrzését az egész területre 
vonatkozóan előírják. Ezeket szintén az irányelvekben meghatározott határ- és célértékekkel 
vetik össze. A szagokra nem vonatkozik közösségi szintű szabályozás. 

Az irányelvek meghatározzák a mérőállomások minimális számára és azok elhelyezésére 
vonatkozó kritériumokat, annak biztosítása érdekében, hogy EU-szerte összehasonlítható 
értékelés készülhessen. A mintavételi pontokat úgy kell meghatározni, hogy reprezentatív 
információt adjanak arról, milyen koncentrációknak van a lakosság kitéve, és arról, hogy hol 
fordulnak elő a legmagasabb koncentrációk, amelyeknek a lakosság valószínűleg olyan 
időtartamig van kitéve, amely a határértékek átlagolási ideje tekintetében jelentős. A 
mintavételi pontok számát az agglomeráció vagy övezet lakosságának mérete, valamint a 
koncentrációk szintje határozza meg. A tagállamok feladata, hogy kidolgozzák a levegő 
minőségének megfelelő ellenőrzésére szolgáló módszert nagy pontszerű források közelében, 
figyelembe véve a kibocsátás sűrűségét, a légszennyezés valószínű eloszlásának jellemzőit, 
valamint a lakosságot érő lehetséges expozíciót. 

Ha a mért magas koncentrációk az adott levegőminőségi övezetben az egyedi határ- vagy 
célértékek potenciális túllépésére utalnak, alaposabb értékelésnek kell alávetni azt a területet, 
amelyen a túllépés történt, valamint a lakosságot érő expozíciót. Ehhez a túllépésben szerepet 
játszó, lényeges források azonosításának, valamint célzott csökkentő intézkedéseket 
tartalmazó levegőminőségi tervek kidolgozásának kell társulnia.

A fent felsorolt jogszabályok alapján a Bizottság az alábbi észrevételeket teszi a petíció 
benyújtóinak megállapításait illetően.

Az IPPC irányelvvel összhangban a meglevő (azaz 1999. október 30. előtt már működő) 
létesítményeknek 2007. október 30-ig egy integrált engedélynek megfelelően kellett 
működniük. Az új létesítményeknek működésük kezdetétől fogva meg kell felelniük az 
irányelv rendelkezéseinek. 

Az irányelv végrehajtása során az illetékes hatóság dönti el, hogy az engedélyben mely 
szennyező anyagok és kibocsátási határértékek szerepelnek, és melyek az engedély egyéb 
feltételei (pl. a kibocsátás ellenőrzésére vonatkozó követelmények).

A petíció benyújtója által közölt információ alapján a Bizottság nem tudja értékelni, hogy a 
szóban forgó létesítmény az IPPC irányelvvel összhangban kiadott engedély alapján 
működik-e, és hogy az engedély feltételei teljesülnek-e.

A Bizottság a közelmúltban vizsgálta meg az összes tagállamban a meglevő létesítményekre 
vonatkozóan kiadott engedélyek számát Franciaország azonban még nem nyújtotta be a kért 
adatokat.

A Bizottságnak tudomása van a Loire-Bretagne vízgyűjtő kerületen belüli felszíni vizek vegyi 
szennyezéséről – az Oeil folyó is ide tartozik. A vízügyi keretirányelv 5. cikkének és II. 
mellékletének rendelkezéseivel összhangban a francia hatóságok a felszíni vizekben a szerves 
                                                                                                                                                  
1 HL L 152., 2008.6.11.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
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anyagok, tápanyagok és pesticidek magas koncentrációit jelentős terhelésként azonosították.
A fent említett terhelések hatásának vizsgálata rámutatott, hogy az Oeil folyó esetében fennáll 
annak kockázata, hogy nem teljesíti a vízügyi keretirányelv környezetminőségi célkitűzéseit 
(4. cikk (1) bekezdés a) pont iv. alpont). Következésképpen a francia tagállamok kötelessége 
lesz az ahhoz szükséges intézkedések kidolgozása a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben, hogy 
megfeleljenek a környezetminőségi előírásoknak és kibocsátási határértékeknek. 

A vízgyűjtő-gazdálkodási terveket és intézkedési programokat 2009. december 22-ig kell 
véglegesíteni, alkalmazható minőségi célkitűzéseket és a jó állapot elérését szolgáló 
intézkedéseket egyaránt tartalmazniuk kell, és a Bizottságot 2010. március 22-ig értesíteni 
kell ezekről. Ezt az időpontot követően a Bizottság értékeli e jelentések megfelelőségét, és 
megteszi az összes intézkedést az irányelv teljes körű végrehajtásának biztosítása érdekében, 
továbbá a veszélyes anyagokról szóló irányelvnek való megfelelés értékelését addig folytatja, 
amíg az 2013. december 22-én hatályát nem veszti. 

Ami az üzemben keletkező veszélyes hulladék ártalmatlanítását illeti, nem állnak a Bizottság 
rendelkezésére információk annak értékeléséhez, hogy a veszélyes hulladékot a hulladékokról 
szóló, fent említett keretirányelvnek és a hulladéklerakókról szóló irányelvnek megfelelően 
kezelik és ártalmatlanítják-e.

A levegőminőségről szóló jogszabályok végrehajtását tekintve Commentry az FR07N00002 
Auvergne levegőminőségi övezetben található. Az üzem közelében vagy magában 
Commentryben nem található bejelentett mérőállomás. A szabályozott szennyező anyagokra 
nézve azonban az övezetben működik a jogszabályok által előírt, minimális számú 
mérőállomás, a legközelebbi állomás pedig egy közeli városban, Montluconban van. Nem 
érkezett információ bárminemű kiegészítő vizsgálatról, mint például a levegő minőségének 
modellezéséről. A Bizottság rendelkezésére álló, a levegőminőség ellenőrzéséről szóló 
legutóbbi jelentésekben Franciaország nem jelezte a szabályozott szennyező anyagokra 
vonatkozó cél- és határértékek túllépését az övezetben. 

Következtetés

A Bizottság tájékoztatást fog kérni a francia hatóságoktól annak értékeléséhez, hogy miként 
hajtják végre az IPPC irányelv rendelkezéseit, valamint a veszélyes hulladék 
ártalmatlanításának biztonságos kezelését szabályozó irányelveket a szóban forgó létesítmény 
tekintetében. A Bizottság érdeklődni fog a szóban forgó létesítmény közelében élő lakosság 
expozíciójával kapcsolatban az övezetben végzett levegőminőségi vizsgálatok 
megfelelőségéről is.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A Bizottság a petícióval kapcsolatos előző közleményét követően tájékoztatást kért a francia 
hatóságoktól. Franciaország Állandó Képviseletétől 2010. január 20-án érkezett meg a válasz, 
amely a Környezetvédelmi Minisztérium tájékoztatását tartalmazta.

A petíció benyújtójától is érkezett újabb információ (2009. december 3-án), amely felhívja a 
figyelmet arra, hogy a helyzet nem változott, azaz a szennyvíz már nem csupán az emberi 
egészséget, hanem az üzem közelében található növényeket (gyümölcs- és zöldségféléket) és 
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rovarokat is veszélyezteti. A petíció benyújtója szerint amikor fagypont alá csökken a 
hőmérséklet, a levegő még ködösebbé és sűrűbbé válik.

A még rendezetlen kérdésekkel kapcsolatban a Bizottság a következő tájékoztatást nyújtja.

IPPC-irányelv

A francia hatóságok megerősítették, hogy az Adisseo vegyipari létesítmény az IPPC-irányelv 
(I. melléklet, 4.1. pont)1 és a Seveso II. irányelv2 hatálya alá tartozik. 

Az IPPC-irányelv értelmében ez egy meglévő létesítmény, amelynek 2007. október 30-ig 
teljes mértékben teljesítenie kellett az irányelv követelményeit. A létesítmény engedélyét 
2004. július 20-án adták ki és legutóbb 2009. január 26-án módosították.  

A francia hatóságok elismerték, hogy a jelenleg érvényes engedélyt még nem értékelték újra 
és nem frissítették, amennyiben erre szükség lenne, az IPPC-irányelv követelményei 
teljesítésének biztosítása érdekében a legjobb elérhető technikákon alapuló engedélyezési 
feltételek szerinti működés céljából. A francia hatóságok szerint az üzemeltető által 
szolgáltatott információk előzetes vizsgálata azt mutatja, hogy a belső szennyvíztisztító telep 
fejlesztésre szorulna a szennyvíz biológiai lebonthatósága tekintetében. 

Az Adisseo létesítmény egy több létesítményből álló nagy csoporthoz tartozik, amelynek 
engedélyeit még újra kell értékelni és adott esetben frissíteni kell az IPPC-irányelvnek való 
megfelelés biztosítása érdekében.  

Az engedélyezés terén való lemaradás problémájának kezelése és az IPPC-irányelvnek való 
teljes megfelelés biztosítása érdekében a Bizottság az első írásbeli figyelmeztetés 2009 végén 
történő kiadása révén más tagállamok mellett Franciaország ellen is jogsértési eljárást indított.

Az üzemzavar hatásai

A francia hatóságok megerősítették, hogy 2008. december 23-án (nem 2009. január 19-én, 
ahogy az a petícióban szerepel) a termelés során bekövetkezett egy incidens. Ennek 
következtében nátrium-karbonát került a belső szennyvíztisztító telepbe, ami meghibásodást 
okozott és bizonyos kibocsátási határértékek (különösen a kémiai oxigénigény, KOI) 
túllépését idézte elő. 

Az üzemeltető által tett intézkedések eredményeként 2009 végére helyreállt az üzemszerű 
működés (a vízbe történő kibocsátás értéke).

Az üzemeltető 2009. január 2-án tájékoztatta a felügyelőséget az incidensről, és a 
felügyelőség azonnal kérte a szükséges intézkedések megtételét a helyzet megoldása 
érdekében. Ezt követően két vizsgálat végrehajtására került sor (február 18-án és április 23-
án), valamint elvégezték a szükséges elemzést, és 2009. július 29-én továbbították azt a 
felügyelőségnek.

                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
2  HL L 345., 2003.12.31., 97–105. o.
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Az incidenst követően az ellenőrzés eredményei a nitrogén- és a KOI-koncentráció 
csökkenését mutatják.

A szolgáltatott információk alapján a Bizottság nem tudta megállapítani, hogy az üzemeltető 
által bejelentett incidenst követően a francia hatóságok által tett intézkedések kapcsán 
megsértették az IPPC-irányelvet. 

VÍZÜGYI JOGSZABÁLYOK
A francia hatóságok által továbbított információk szerint az Adisseo engedéllyel rendelkezik 
arra, hogy a szennyvizet a Banne folyóba, az Oeil mellékfolyójába engedje. A 2000/60/EK 
vízügyi keretirányelv1 által meghatározott fogadó víztestet az Oeil folyó és annak a 
Commentrytől eredő, az Aumance és Cosne torkolatáig folyó mellékfolyói alkotják. 
A vízügyi keretirányelv környezeti célkitűzéseinek megfelelően valamennyi tagállamnak, 
többek között Franciaországnak is általánosságban 2015-ig kell elérni a felszíni és a felszín 
alatti víztestek jó állapotát. A francia hatóságok a Bizottságnak küldött válaszukban 
ismertették, hogy az érintett víztestnek a nagy mennyiségű szuszpendálódott anyagok 
jelenléte, valamint a megnövekedett KOI-koncentráció, biokémiai oxigénigény (BOD5), a 
nitrogén-, szulfát- és cinkkoncentráció miatt rossz az állapota. Továbbá elismerik, hogy 
egyértelmű összefüggés van a víztest állapotának romlása és az Adisseo ipari kibocsátásai 
között. 

A vízügyi keretirányelvben foglalt kötelezettségek közé tartozik, hogy a tagállamoknak 
intézkedéseket kell végrehajtaniuk a vegyi szennyezés ellen. Ezzel kapcsolatban a francia 
hatóságok a megfelelő szabályozás biztosítása érdekében kombinált ellenőrzési rendszert (a 
kibocsátások és felszíni vizek ellenőrzése) írnak elő. 

A francia hatóságok rámutattak arra, hogy a víztest minősége jelentősen javulni fog, ha 
javítják a szennyvízkezelést. A kiadott engedély értelmében az Adisseo köteles rendszeresen 
ellenőrizni szennyvíztisztító telepének szennyvízkibocsátó pontjait. Ezenkívül kötelező 
naponta elvégezni a víztest rossz minőségi állapotához hozzájáruló paraméterek mérését. 
Továbbá a Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott külső ügynökség háromhavonta 
elvégzi ugyanazt a vizsgálatot az üzemeltető mérései érvényességének ellenőrzése érdekében. 
Ezen túlmenően az Adisseo köteles ellenőrizni a szennyvíz hatását a Banne folyóba történő 
kibocsátás mentén elhelyezett négy mérőállomásnál. 

A francia hatóságok közölték, hogy az elsőbbségi szennyező anyagok kibocsátásait 
ellenőrzik, és mennyiségüket a közeljövőben meghatározzák, majd azok az Adisseo 
engedélyének részét fogják képezni. Ezenkívül az engedély tartalmazni fogja az elsődleges 
anyagok kibocsátásának megszüntetésére, illetve fokozatos csökkentésére irányuló 
intézkedéseket. Tekintettel arra, hogy az érintett víztest esetében fennáll annak a veszélye, 
hogy 2015-ben nem éri el a jó minőségi állapotot, operatív megfigyelési program 
létrehozására került sor az intézkedési program hatékonyságának értékelése érdekében.  A 
francia hatóságok nyilatkozata szerint azonban e víztest esetében a jó állapot elérésnek 
határideje 2021. Ez a vízügyi keretirányelv 4. cikkének (4) bekezdése szerinti kivétel 
alkalmazását jelenti. A Loire részvízgyűjtő-gazdálkodási tervéből úgy tűnik, hogy a kivételek 
                                               
1 HL L 327., 2000.12.22., 1 o.
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okának „a természeti viszonyok és a műszaki megvalósíthatóság” tekinthetők. Ez nem segíti 
elő, hogy a Bizottság egyértelmű következtetést tudjon levonni arra vonatkozóan, hogy 
valójában a kivételek mire fognak kiterjedni. 

Ami a felszín alatti vizet illeti, az Addisseo létesítményből nem történik közvetlen kibocsátás.  
Az érintett felszín alatti vizet nem használják ivóvízként, és nem számít érzékeny természeti 
forrásnak.  

A hulladékokról szóló jogszabályok

A hulladékokról szóló 2006/12/EK keretirányelv1 előírja a tagállamok számára, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a hulladék hasznosítása 
vagy ártalmatlanítása az emberi egészség veszélyeztetése, valamint anélkül történjen, hogy az 
alkalmazott eljárások vagy módszerek veszélyeztetnék a környezetet, így különösen: a) ne 
jelentsen kockázatot a vízre, levegőre, talajra, növény- és állatvilágra; b) ne okozzon 
kellemetlen zajt vagy szagot; c) ne befolyásolja hátrányosan a tájképet vagy a különleges 
érdekű helyeket.

A francia hatóságok közlése szerint 60 000 tonna hulladék keletkezik, ennek kétharmada 
szennyvíziszap, amelyet trágyázásra használnak. A francia hatóságok szerint a hulladék 
legnagyobb részét külső, hulladékkezelésre szakosodott vállalkozások kezelik, amelyek a 
rendelkezésre álló legjobb technológiákat alkalmazzák, amennyiben az IPPC-irányelv 
érvényes.  Ezenkívül az Adisseo által előállított hulladékot kezelő és ártalmatlanító külső 
létesítmények összhangban vannak a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelvvel2, 
illetve a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelvvel3.  

A vitamingyártásból származó folyékony hulladékokat az Adisseo telephelyein égetik el.  Az 
égetőmű megfelel a hulladékok égetéséről szóló irányelvnek. 

Az Adisseo üzemben előállított veszélyes hulladékokra a francia „Code de l'environnement” 
R.541-42 cikkei szerinti, nyomon követhetőségi követelmények vonatkoznak. E célból 
csomagolási jegyzéket („bordereaux”) kell kitölteni. A francia hatóságok legutóbb 2009 
májusában végeztek vizsgálatot, amely főleg a szennyvíziszapra irányult. A vizsgálat nem 
mutatta ki a szennyvíziszap minőségével kapcsolatos előírások megsértését. 

A francia hatóságok azt a következtetést vonták le, hogy a hulladékkezelés általánosságban 
összhangban van az alkalmazandó jogszabályokkal. 

A levegőminőségről szóló jogszabályok

A levegőminőség vizsgálata teljes mértékben a tagállamok hatáskörébe tartozik. A vizsgálatot 
a környezeti levegő minőségéről szóló 2008/50/EK irányelvben4 megállapított 
rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni, és a határértékek betartásának vizsgálatára kell 

                                               
1 HL L 114., 2006.4.27., 9 o. 
2 HL L 182., 1999.7.16., 1 o.
3 HL L 182., 1999.7.16., 1–19. o.
4 HL L 152., 2008.6.11., 1. o.
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irányulnia a tagállam területén. 

Ami a pontforrások körüli vizsgálatot illeti, a 2008/50/EK irányelv nem határoz meg konkrét 
követelményt a pontforrások környezetében működtetendő mintavételi pontok minimális 
számát illetően. Az irányelv V. melléklete a következőket állapítja meg: „A szennyezésnek a 
pontforrások környezetében történő vizsgálatához a helyhez kötött mérésekre szolgáló 
mintavételi pontok számát a kibocsátások sűrűsége, a környezeti levegő szennyezettségének 
valószínű eloszlása és a lakosság potenciális expozíciója figyelembevételével kell 
kiszámítani”.

A francia hatóságok azt állítják, hogy az Adisseo létesítmény körüli levegő minőségét 
különböző vizsgálati módszerekkel (helyhez kötött mérés, mérési kampányok mozgó 
laboratóriumok segítségével és modellezési technikák) értékelték.  A vizsgálat eredményeként 
kijelentették, hogy a létesítmény környezetében valamennyi határértéket betartották, a mért 
értékek pedig nem utalnak a határértékek túllépésének veszélyére. 

Az FR07N00002 levegőminőségi zónában 2008-ban megerősítették, hogy valamennyi 
határértéket betartották, a rendelkezésre álló információk alapján pedig nem állapítható meg a 
levegőminőség vizsgálatára és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések megsértése. 

Következtetések

Ami az IPPC-irányelvet illeti, a Bizottság nem szándékozik további intézkedést tenni, mivel 
az Adisseo létesítmény a fent említett horizontális jogsértési eljárás részét képezi. 

A vízügyi jogszabályokkal kapcsolatban a francia hatóságok által benyújtott információk 
vizsgálata alapján a Bizottság nem tudta megállapítani, hogy megsértették-e a vízügyi 
keretirányelv követelményeit. Annak érdekében, hogy megfelelő vizsgálatot végezhessen, a 
Bizottság további tájékoztatást szándékozik kérni Franciaországtól, különösen az alkalmazott 
kivételek vonatkozásában.

Ami a hulladékokról szóló jogszabályokat illeti, a francia hatóságok által szolgáltatott 
tájékoztatás nem meggyőző. Ezért a Bizottság további információkat kíván kérni a 
következőkkel kapcsolatban: i. a hulladéklerakó (beleértve a hulladéklerakó környéki talaj 
minőségének ellenőrzésével kapcsolatos eredményeket), valamint a vállalkozás tulajdonában 
lévő, tárolásra használt területek jellemzői és irányítása; ii. a szennyvíziszap kezelésével 
kapcsolatos kiegészítő információk (amelyeket bele kell foglalni a „Bilan de fonctionnement” 
5.2.6. fejezetébe), beleértve az ideiglenes tárolásra, valamint a mezőgazdasági célra nem 
felhasznált szennyvíziszap ártalmatlanításának helyére vonatkozó információkat; a „fines de 
smartamine”hulladékáram jellege, valamint kezelése (beleértve az előkezelésre vonatkozó 
információkat).  

Ami a levegőminőségről szóló uniós jogszabályt illeti, a Bizottság nem szándékozik a 
továbbiakban foglalkozni az üggyel, mivel nem állapítható meg az érvényes jogszabályok 
megsértése. 


