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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1102/2009 af Gerard Cussinet, fransk statsborger, for Association de 
Défense pour le Droit au Logement et à la Consommation, om forurening 
forårsaget af uhensigtsmæssig anvendelse af et affaldsdeponeringsanlæg i Cusset 
(Vichy Val d'Allier, Frankrig)

1. Sammendrag

Andrageren klager over den uhensigtsmæssige anvendelse af affaldsdeponeringsanlægget i 
Cusset (Vichy Val d'Allier, Frankrig) og mener, at det udgør en alvorlig trussel mod 
lokalbefolkningens helbred. Andrageren kritiserer det foretagende, der driver 
deponeringsanlægget, og hævder, at det ikke har nogen interesse i genanvendelse, og at ca. 
350.000 t affald ikke deponeres korrekt. Ifølge andrageren bliver de lokale myndigheder ved 
med at ignorere problemet og har undladt at træffe foranstaltninger til lukning af anlægget 
eller til at bringe det i overensstemmelse med miljønormerne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. november 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"På grundlag af de påstande, andrageren har fremsat, skal det understreges, at det eksisterende 
deponeringsanlæg falder inden for anvendelsesområdet for direktivet om deponering af 
affald1 og skal opfylde bestemmelserne i artikel 14 i direktivet af 16. juli 2009.

Følgende områder skal derfor undersøges sammen med de kompetente franske myndigheder:
                                               
1 Direktiv 1999/31/EF, EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
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- Behandlingen af affald inden dets endelige deponering på deponeringsanlægget. I 
artikel 6 i direktivet om deponering af affald står der, at kun affald, der har været 
underkastet behandling, må deponeres på deponeringsanlæg.

- Manglende overensstemmelse i forbindelse med de lovbestemte procedurer 
vedrørende modtagelse af affald på deponeringsanlægget, herunder 
overvågningskapacitet på stedet og vejning af lastbiler, der transporterer affald til 
anlægget. Punkt 1.3 i kriterierne for modtagelse af affald1 fastsætter, at hvert enkelt 
læs affald, der afleveres på et deponeringsanlæg, skal synes før og efter aflæsningen.
Den forlangte dokumentation skal kontrolleres.

- Eksistensen af lugtgener i boligområder nær deponeringsanlægget, som sandsynligvis 
skyldes ukorrekt daglig håndtering af affald på deponeringsanlægget. Punkt 5 i bilag I 
til direktivet om deponering af affald kræver, at deponeringsanlæggets operatør træffer 
foranstaltninger til mindskelse af gener, f.eks. lugtgener fra anlægget.

Konklusioner

Kommissionen vil kontakte de franske myndigheder for at få klarhed over ovennævnte 
spørgsmål og vil holde Parlamentet underrettet om resultaterne."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 24. juni 2010.

"Den 10. december 2009 anmodede Kommissionen de kompetente franske myndigheder om 
oplysninger vedrørende følgende spørgsmål:

- Behandlingen af affald inden dets endelige deponering på deponeringsanlægget. I artikel 6 i 
direktivet om deponering af affald2  fastsættes det, at kun affald, der har været underkastet 
behandling, må deponeres på deponeringsanlæg.

- Manglende overensstemmelse i forbindelse med de lovbestemte procedurer vedrørende 
modtagelse af affald på deponeringsanlægget, herunder overvågningskapacitet på stedet af 
lastbiler, der transporterer affald til anlægget. Punkt 1.3 i kriterierne for modtagelse af affald3

fastsætter, at hvert enkelt læs affald, der afleveres på et deponeringsanlæg, skal synes før og 
efter aflæsningen. Den forlangte dokumentation skal kontrolleres.

- Eksistensen af lugtgener i boligområder nær deponeringsanlægget, som sandsynligvis 
skyldes ukorrekt daglig håndtering af affald på deponeringsanlægget. Punkt 5 i bilag I til 
direktivet om deponering af affald kræver, at deponeringsanlæggets operatør træffer 
foranstaltninger til mindskelse af gener, f.eks. lugtgener fra anlægget.

Den 21. april 2010 besvarede de franske myndigheder Kommissionen som følger:

                                               
1 Beslutning 2003/33/EF, EFT L 11/27 af 16.1.2003.
2 1999/31/EF EUT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
3 2003/33/EF EUT L 11/27 af 16.1.2003.
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- Deponeringsanlægget er fuldt ud i overensstemmelse med direktivet om deponering af affald 
og afgørelsen om kriterier for modtagelse af affald. Dette reguleres ved "arrêts" af 8. september 
2000, 6. juli 2007 og 25. januar 2010.     

- Artikel 12 i direktivet om deponering af affald overholdes. Den fastsætter, at der jævnligt skal 
gennemføres inspektioner af deponeringsanlæg. Alle kontrolrapporter vedrørende 
deponeringsanlægget modtages mindst en gang årligt. Sidste dybdegående inspektion blev 
gennemført den 30. juni 2009.

- Anlægsoperatøren er indehaver af en gyldig godkendelse til deponeringsanlægget i 
overensstemmelse med artikel 7 og 8 i direktivet om deponering af affald.

- Affaldet godkendes i henhold til kravene i beslutningen vedrørende kriterierne for modtagelse 
af affald. I 2009 blev 42 affaldslæs afvist for ikke at overholde afgørelsen.

- Det affald, der modtages på deponeringsanlægget i Cusset, er forudgående blevet sorteret. Det 
er udelukkende affald i henhold til artikel L541-1-III i Code de l'Environnement, der kan 
deponeres på dette anlæg.

- Hvad angår de gener, deponeringsanlægget er skyld i, så har Kommissionen fået oplyst, at der 
er blevet gennemført en række foranstaltninger for at minimere indvirkningen af 
deponeringsanlæggets drift. Der blev i 2009 truffet yderligere foranstaltninger med henblik på at 
reducere virkningerne af de overensstemmelsesarbejder, der udføres på stedet.

På grundlag af oplysningerne kan Kommissionen ikke påvise nogen overtrædelse af direktivet 
om deponering af affald."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 9. december 2010.

Kommissionen har modtaget yderligere oplysninger angående dette andragende.  Efter 
gennemgang af dokumentationen har Kommissionen ikke fundet forhold, der kan rejse tvivl om 
den konklusion, Kommissionen kom frem til i sin tidligere meddelelse, og har derfor ingen 
grund til at undersøge sagen nærmere.


