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chemische vervuiling ten gevolge van de activiteiten van de fabriek van Adisseo 
en de nadelige gevolgen hiervan voor de gezondheid van inwoners van een Franse 
stad

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de inwoners van Commentry (Frankrijk) worden blootgesteld aan ernstige 
chemische vervuiling ten gevolge van de activiteiten van de fabriek van Adisseo. Volgens 
indiener worden giftige afvalstoffen regelmatig 's nachts in de rivier de Oeil geloosd, maar 
hebben de lokale overheden nagelaten hiertegen maatregelen te treffen. Indiener stelt dat het 
vaak onmogelijk is om de lucht in te ademen en verzoekt het Europees Parlement om 
dringende maatregelen te treffen om de situatie grondig te laten onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Indiener stelt dat de inwoners van Commentry (Frankrijk) worden blootgesteld aan ernstige 
chemische vervuiling ten gevolge van de activiteiten van de fabriek van Adisseo (op ca. 3-4 
km). De fabriek is eigendom van een Chinees bedrijf en produceert onder andere vitamine A 
en methionine.
Volgens indiener worden giftige afvalstoffen in de rivier de Oeil geloosd, vooral 's nachts, 
met schade aan flora en fauna tot gevolg. Het is vaak onmogelijk de lucht in te ademen en 
veel mensen hebben last van aandoeningen aan de luchtwegen. Bovendien is er een groeve 
verbonden aan de fabriek van Adisseo die dienst doet als stortplaats, waar giftige stoffen 
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worden gestort, waarna deze de rivier inlopen.
Naar aanleiding van het advies van de Commissie van 16 januari 2009 hebben indieners 
diverse malen contact opgenomen met het Franse Ministerie van Milieu en andere 
autoriteiten, maar steeds zonder succes. Volgens indiener hebben de lokale overheden hier 
geen enkele preventieve maatregel tegen getroffen. 
Naar verluidt was er een bedrijfsstoring in de fabriek op 19 januari 2009, waardoor er nog 
ernstiger vervuiling plaatsvond.

IPPC-richtlijn

De categorieën van industriële activiteiten die vallen binnen het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (hierna 
te noemen: IPPC-richtlijn, gecodificeerde versie van Richtlijn 96/61/EG)1 worden vermeld in 
bijlage I van deze richtlijn. Hieronder bevinden zich zowel chemische installaties voor de 
fabricage van organisch-chemische basisproducten, als installaties voor de fabricage van 
farmaceutische basisproducten die een chemisch of biologisch procedé gebruiken – beide op 
industriële schaal. Uitgaande van de door indiener verstrekte informatie valt de installatie 
onder de IPPC-richtlijn.

Krachtens de IPPC-richtlijn moeten installaties die binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn vallen, worden geëxploiteerd overeenkomstig vergunningen met 
emissiegrenswaarden gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT), die zijn bedoeld 
om emissies en gevolgen voor het milieu als geheel te voorkomen of, waar dit niet mogelijk 
is, globaal te verminderen. Daarom moet de preventie of reductie van de emissies naar lucht, 
water en grond, als zodanig aan bod komen in de krachtens de IPPC-richtlijn verstrekte 
milieuvergunningen.

De Commissie heeft een aantal BBT-referentiedocumenten (BREF's) aangenomen die de 
activiteiten dekken die vallen binnen het toepassingsgebied van de IPPC-richtlijn. De 
bevoegde autoriteiten moeten bij het vaststellen van op BBT gebaseerde 
emissiegrenswaarden, equivalente parameters of technische maatregelen voor dergelijke 
installaties, rekening houden met deze BREF's. Het BREF met betrekking tot de fabricage van 
organisch-chemische stoffen in grote hoeveelheden is aangenomen in 2003.

Artikel 9, lid 3, van de IPPC-richtlijn bepaalt dat de bevoegde autoriteiten in de vergunning 
emissiegrenswaarden dienen op te nemen voor de verontreinigende stoffen die in significante 
hoeveelheden uit de betrokken installatie kunnen vrijkomen, gelet op hun aard en hun 
potentieel voor overdracht van verontreiniging tussen milieucompartimenten. Bijlage III van 
de richtlijn bevat een indicatieve list van de belangrijkste verontreinigende stoffen die in 
aanmerking moeten worden genomen indien zij relevant zijn voor de vaststelling van de 
emissiegrenswaarden. Deze lijst bevat verontreinigende stoffen voor lucht en water.

Artikel 9, lid 5, bepaalt dat de vergunning passende eisen dient te bevatten voor de controle 
op de lozingen, terwijl artikel 14, onder b, de exploitant verplicht de bevoegde autoriteit 
geregeld de resultaten van zijn lozingscontrole mede te delen. 

                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
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Kaderrichtlijn water (WKR)

De kaderrichtlijn water (WKR) 2000/60/EG1 is bedoeld ter bescherming van alle oppervlakte-
en grondwateren, en verplicht de lidstaten verslechtering van de watertoestand te voorkomen 
en, in het algemeen tegen 2015, een goede toestand te bewerkstelligen. In dit verband moeten 
de lidstaten de nodige maatregelen ten uitvoer leggen met de bedoeling de verontreiniging 
door prioritaire stoffen geleidelijk te verminderen en emissies, lozingen en verliezen van 
prioritaire gevaarlijke stoffen stop te zetten of geleidelijk te beëindigen (artikel 4, lid 1, onder 
a), punt iv), artikel 16, leden 1 en 8, van de WKR.

Richtlijn gevaarlijke stoffen

Artikelen 4 en 6 van de richtlijn gevaarlijke stoffen 2006/11/EG2 (gecodificeerde versie van 
Richtlijn 76/464/EEG) dragen de lidstaten op alle passende maatregelen te nemen ter 
beëindiging en vermindering van de verontreiniging ten gevolge van de lozing van gevaarlijke 
stoffen in oppervlaktewateren. Daarom is voor puntbronnen die in de wateren lozingen 
uitvoeren die een van deze stoffen kunnen bevatten een voorafgaande vergunning nodig van 
de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat (de betrokken stoffen zijn opgenomen in 
bijlage I van de richtlijn gevaarlijke stoffen en bijlagen VIII en X van de WKR). Deze 
richtlijn zal echter op 22 december 2013 worden ingetrokken ingevolge artikel 22, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG, waarbij de bedrijfsverplichtingen worden vervangen door de 
Richtlijnen 2000/60/EG en 2008/105/EG. De lijst van de onder 76/464/EEG als prioritair 
aangemerkte stoffen in de mededeling van de Commissie aan de Raad van 22 juni 1982 is, 
ingevolge artikel 22, lid 3, onder a), van Richtlijn 2000/60/EG vervangen door de 
overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 2000/60/EG vastgestelde lijst van prioritaire stoffen.

Richtlijn milieukwaliteitsnormen

De onlangs gepubliceerde Richtlijn 2008/105/EG3 inzake milieukwaliteitsnormen op het 
gebied van het waterbeleid stelt de milieukwaliteitsnormen vast voor 33 prioritaire en 
prioritaire gevaarlijke stoffen ("prioritaire stoffen" genoemd en het onderwerp van bijlage X 
van de WKR) en 8 andere verontreinigende stoffen. De lidstaten dienen deze richtlijn tegen 
13 juli 2010 ten uitvoer te leggen. 

Overeenkomstig de voorschriften van genoemde waterwetgeving leggen de lidstaten 
beheersingsmaatregelen op als minimumvereisten. Een dergelijke vorm van beheersing 
betekent emissiebeperking op basis van BBT's, beheersing van de diffuse effecten op basis 
van beste milieupraktijken, naleving van de emissiegrenswaarden (vastgelegd in verschillende 
onderdelen van de Gemeenschapswetgeving, artikel 10 van de WKR) en 
milieukwaliteitsnormen (voor prioritaire stoffen op communautair niveau vastgelegd door de 
richtlijn milieukwaliteitsnormen en voor de in bijlage VIII van de WKR genoemde 
belangrijkste verontreinigende stoffen op nationaal niveau).

Kaderrichtlijn afvalstoffen 

                                               
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
2 PB L 64 van 4.3.2006, blz. 52.
3 PB L 348 van 24.12.2008, blz. 84.
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Artikel 4, lid 1, van de Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 
april 2006 betreffende afvalstoffen1 (hierna kaderrichtlijn afvalstoffen genoemd) stelt: "De 
lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de nuttige toepassing of de 
verwijdering van de afvalstoffen plaatsvindt zonder gevaar voor de gezondheid van de mens 
en zonder dat procedés of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het 
milieu kunnen hebben en met name:

a) zonder risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora;
b) zonder geluids- of stankhinder te veroorzaken;
c) zonder schade te berokkenen aan natuur- en landschapsschoon."

Verder wordt in artikel 4, lid 2, bepaald dat de lidstaten de nodige maatregelen nemen om het 
onbeheerd achterlaten of het ongecontroleerd lozen of verwijderen van afvalstoffen te 
verbieden.

Afvalstortrichtlijn

Verder voorziet Richtlijn 1999/31/EG van 26 april 1999 van de Raad betreffende het storten 
van afvalstoffen2 (hierna Richtlijn storten genoemd) in "maatregelen, procedures en 
richtsnoeren om negatieve gevolgen van het storten van afvalstoffen voor het milieu, in het 
bijzonder de verontreiniging van oppervlaktewater, grondwater, bodem en lucht, en voor het 
wereldwijde milieu, ook door het broeikaseffect, alsmede elk risico dat daar tijdens de gehele 
levensduur van de stortplaats uit voortvloeit voor de volksgezondheid, te voorkomen of 
zoveel mogelijk te verminderen."

Wetgeving inzake luchtkwaliteit

Kaderrichtlijn 96/62/EG3 met zijn vier dochterrichtlijnen 1999/30/EG4, 2000/69/EG5, 
2002/3/EG6, 2004/107/EG7, en de recente Richtlijn 2008/50/EG8 reguleren 13 vervuilende 
stoffen9 waarvoor beoordeling van de concentratieniveaus op het hele grondgebied is 
voorgeschreven. Deze worden vergeleken met de grens- en streefwaarden die ook in de 
richtlijnen zijn opgenomen. Stankhinder wordt niet op communautair niveau gereguleerd. 

In de richtlijnen zijn criteria opgenomen voor het minimumaantal en de ligging van de 
meetstations zodat in de hele EU vergelijkbare beoordelingen uitgevoerd kunnen worden. De 
plaatsen voor de bemonsteringspunten moeten zodanig worden gekozen dat representatieve 
informatie over de blootstelling van het publiek aan concentraties wordt verkregen en moeten 
                                               
1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.
2 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad van 29 september 2003 (PB L 284 van 31.10.2003) en Verordening (EG) nr. 1137/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 (PB L 311 van 21.11.2008).
3 PB L 296 van 21.11.1996.
4 PB L 163 van 29.6.1999.
5 PB L 313 van 13.12.2000.
6 PB L 67 van 9.3.2002.
7 PB L 23 van 26.1.2005.
8 PB L 152 van 11.6.2008.
9 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm.
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met inbegrip zijn van de plaatsen waar de hoogste concentraties voorkomen waaraan de 
bevolking kan worden blootgesteld gedurende een periode die in vergelijking met de 
middelingstijd van de grenswaarde(n) significant is. Het aantal bemonsteringspunten wordt 
bepaald door het aantal mensen dat woonachtig is in de agglomeratie of zone en de hoogte 
van de concentraties. Het is aan de lidstaten de methodiek te ontwikkelen voor het adequaat 
monitoren van de luchtkwaliteit in de omgeving van grote puntbronnen, met inachtneming 
van de emissiedichtheid, de waarschijnlijke distributiepatronen van de luchtverontreiniging en 
de mogelijke blootstelling van de bevolking. 

Wanneer verhoogde concentraties worden gemeten die wijzen op mogelijke overschrijding 
van bepaalde grens- of streefwaarden in de luchtkwaliteitszone, is een grondiger evaluatie van 
het overschrijdingsgebied en van de blootstelling van de bevolking vereist. Deze moet 
vergezeld gaan van een overzicht van de relevante bronnen die bijdragen aan de 
overschrijding en er moet een luchtkwaliteitsplan worden ontwikkeld met gerichte 
bestrijdingsmaatregelen.

In het licht van bovengenoemde wetgeving is het commentaar van de Commissie in reactie op 
de opmerkingen van indiener als volgt.

Overeenkomstig de IPPC-richtlijn moesten bestaande installaties (d.w.z. de installaties die 
vóór 30 oktober 1999 al in bedrijf waren) vanaf 30 oktober 2007 werken met een integrale 
vergunning. Nieuwe installaties moeten vanaf het begin van de exploitatie de bepalingen van 
de richtlijn naleven. 

Binnen de tenuitvoerlegging van de richtlijn is het aan de bevoegde autoriteit te beslissen voor 
welke vervuilende stoffen in de vergunning emissiegrenswaarden worden opgenomen en wat 
de overige vergunningsvoorwaarden zijn (zoals eisen voor de controle op de lozingen).

Op basis van de door indiener verstrekte informatie is het niet mogelijk voor de Commissie 
om te beoordelen of de betreffende installatie wordt geëxploiteerd op basis van een 
overeenkomstig de IPPC-richtlijn afgegeven vergunning en of wel of niet wordt voldaan aan 
de vergunningsvoorwaarden.

De Commissie heeft onlangs een onderzoek opgestart naar het aantal vergunningen dat in alle 
lidstaten is verstrekt voor bestaande installaties. Frankrijk heeft de gevraagde gegevens echter 
nog niet ingediend.

De Commissie is op de hoogte van de chemische vervuiling van de oppervlaktewateren in het 
stroomgebiedsdistrict Loire-Bretagne, waar de rivier de Oeil toe behoort. In overeenstemming 
met de bepalingen van artikel 5 en bijlage II van de WKR hebben de Franse autoriteiten als 
significante belastingen aangemerkt: de verhoogde concentraties organisch materiaal, 
nutriënten en bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewateren. Uit de beoordeling van de effecten 
van genoemde belastingen bleek dat de rivier de Oeil gevaar loopt niet te voldoen aan de 
milieukwaliteitsdoelstellingen van de WKR (artikel 4, lid 1, onder a), punt iv)). 
Dientengevolge zijn de Franse autoriteiten verplicht in het k a d e r  van het 
stroomgebiedbeheerplan de nodige maatregelen te treffen zodat wel wordt voldaan aan de 
milieukwaliteitsnormen en de emissiegrenswaarden. 
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De stroomgebiedbeheerplannen en programma's van maatregelen moeten uiterlijk 22 
december 2009 zijn voltooid, moeten zowel operationele kwaliteitsdoelstellingen als 
maatregelen om een goede milieutoestand te bereiken bevatten, en moeten uiterlijk 22 maart 
2010 zijn aangemeld bij de Commissie. Na deze datum gaat de Commissie na of deze 
verslagen aan alle voorwaarden voldoen en neemt zij alle benodigde maatregelen die nodig 
zijn voor de volledige tenuitvoerlegging van de richtlijn. Daarnaast gaat zij door met de 
beoordeling van de overeenstemming met de richtlijn gevaarlijke stoffen tot de intrekking 
ervan op 22 december 2013. 

Wat betreft de verwijdering van in de fabriek geproduceerde gevaarlijke afvalstoffen, beschikt 
de Commissie niet over informatie om te beoordelen of de gevaarlijke afvalstoffen worden 
gehanteerd en verwijderd overeenkomstig de genoemde kaderrichtlijn afvalstoffen en de 
afvalstortrichtlijn. 

Wat betreft de tenuitvoerlegging van wetgeving betreffende de luchtkwaliteit bevindt 
Commentry zich in de luchtkwaliteitszone FR07N00002 Auvergne. Er wordt geen melding 
gemaakt van een meetstation bij de fabriek of in Commentry zelf. Het volgens de wetgeving 
vereiste minimale aantal meetstations voor de gereguleerde vervuilende stoffen is echter wel 
operationeel in de zone, en het dichtstbijzijnde station is dat in Montluçon. Er is geen 
informatie over aanvullende evaluatie, bijvoorbeeld aan de hand van luchtkwaliteitmodellen, 
aangeleverd. In de jongste evaluatieverslagen over de luchtkwaliteit die de Commissie ter 
beschikking staan, geeft Frankrijk niet aan dat er sprake is van overschrijding van de grens-
en streefwaarden voor de gereguleerde vervuilende stoffen in de zone. 

Conclusie

De Commissie zal de Franse autoriteiten verzoeken om informatie om te beoordelen hoe de 
bepalingen van de IPPC-richtlijn alsmede de richtlijnen voor het veilig omgaan met en 
verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen ten uitvoer worden gelegd met betrekking tot de 
betreffende installatie. De Commissie zal tevens vragen stellen over de toereikendheid van de 
evaluatie van de luchtkwaliteit in de zone in verband met de blootstelling van de mensen die 
in de omgeving van de betreffende installatie wonen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Naar aanleiding van de vorige reactie van de Commissie over dit verzoekschrift, heeft de 
Commissie de Franse autoriteiten om informatie verzocht. Op 20 januari 2010 heeft zij een 
antwoord ontvangen van de permanente vertegenwoordiging van Frankrijk, die informatie 
bevatte van het ministerie van Milieu.

Ook heeft zij van indiener aanvullende informatie ontvangen (d.d. 3 december 2009) waaruit 
bleek dat de situatie niet was veranderd, wat inhoudt dat het afvalwater nog immer niet alleen 
de volksgezondheid in gevaar brengt, maar ook planten (fruit, groenten) en insecten in de 
nabijheid van de fabriek. Volgens indiener wordt de lucht, als de temperatuur onder nul zakt, 
mistiger en vochtiger.

Met betrekking tot de nog op te helderen kwesties, verstrekt de Commissie de volgende 
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informatie.

IPPC-richtlijn

De Franse autoriteiten hebben bevestigd dat de chemische fabriek van Adisseo binnen de 
werkingssfeer van de IPPC-richtlijn (bijlage I, 4.1) 1 en de Seveso II-richtlijn2 valt. 

In de zin van de IPPC-richtlijn gaat het om een bestaande fabriek die uiterlijk 30 oktober 2007 
volledig aan de bepalingen van de richtlijn moest voldoen. De vergunning voor deze fabriek is 
afgegeven op 20 juli 2004 en gewijzigd op 26 januari 2009. 

De Franse autoriteiten hebben erkend dat de op dit moment van toepassing zijnde vergunning 
nog niet is herzien en, waar nodig, geactualiseerd om te zorgen voor naleving van de 
bepalingen van de IPPC-richtlijn, teneinde te opereren overeenkomstig de 
vergunningsvoorwaarden die zijn gebaseerd op de best beschikbare technieken. Volgens de 
Franse autoriteiten blijkt uit een voorlopige beoordeling van de informatie die door de 
exploitant is verstrekt dat de interne waterzuiveringsinstallatie zou moeten worden verbeterd 
ten aanzien van de biologische afbraak van afvalwater. 

De Adisseo-fabriek maakt deel uit van een grote groep fabrieken waarvoor vergunningen nog 
moeten worden herzien en, indien nodig, geactualiseerd, teneinde naleving van de IPPC-
richtlijn te waarborgen. 

Om iets te doen aan het gebrek aan voortgang in het verlenen van vergunningen en om voor 
volledige naleving van de IPPC-richtlijn te zorgen, is de Commissie een inbreukprocedure 
gestart tegen Frankrijk en diverse andere lidstaten, door middel van het sturen van een eerste 
schriftelijke waarschuwing eind 2009.

Gevolgen van een storing

De Franse autoriteiten hebben bevestigd dat op 23 december 2008 (niet op 19 januari 2009, 
zoals in het verzoekschrift stond), een incident heeft plaatsgevonden. Dit incident leidde tot 
natriumemissies in de interne waterzuiveringsinstallatie, wat tot ernstige storingen en een 
overschrijding van bepaalde emissiegrenswaarden heeft geleid (met name met betrekking tot 
het chemisch zuurstofgebruik, CZV). 

Door maatregelen van de exploitant waren de bedrijfsomstandigheden (kwaliteit van emissies 
ten opzichte van het water) eind januari 2009 weer normaal.

De inspectiedienst werd door de exploitant op 2 januari 2009 over het incident geïnformeerd, 
waarop de dienst verzocht de exploitant verzocht onmiddellijk de benodigde maatregelen te 
nemen om de situatie te verhelpen. Vervolgens zijn twee inspecties uitgevoerd (op 18 februari 
en 23 april). De benodigde analyse is afgerond op 29 juli 2009 en vervolgens ingediend bij de 
inspectiedienst.

                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
2 PB L 345 van 31.12.2003, blz. 97-105.



PE428.091v03-00 8/14 CM\866766NL.doc

NL

Sinds dit incident laten de controleresultaten een daling van de stikstof- en CZV-concentraties 
zien.

Aan de hand van de verstrekte informatie kon de Commissie geen inbreuk vaststellen op de 
IPPC-richtlijn voor wat de maatregelen betreft die door de Franse autoriteiten zijn genomen 
nadat het incident door de exploitant was gemeld. 
Waterwetgeving

Volgens de door de Franse autoriteiten verstrekte informatie, is Adisseo bevoegd om 
afvalwater te lozen in de rivier de Banne, een zijrivier van de rivier de Oeil. De ontvangende 
wateren, zoals vastgelegd in de Kaderrichtlijn water (WKR) 2000/60/EG1, zijn de rivier de 
Oeil en de zijrivieren daarvan, van Commentry tot aan de samenloop met Aumance en Cosne. 
Overeenkomstig de milieudoelstellingen van de Kaderrichtlijn water moeten alle lidstaten, 
met inbegrip van Frankrijk, uiterlijk 2015 zorgen voor een goede status van al het 
oppervlakte- en grondwater. De Franse autoriteiten geven in hun antwoord aan de Commissie 
aan dat de slechte conditie van de betreffende wateren te wijten is aan de aanwezigheid van 
hoge aantallen zwevende deeltjes en verhoogde concentraties CZV, biologisch 
zuurstofverbruik (BZV), stikstof, sulfaten en zink. Bovendien erkennen zij dat er een duidelijk 
verband is tussen de verlaging van de status van de wateren en de industriële lozingen van 
Adisseo. 

De KRW bepaalt onder meer dat de lidstaten maatregelen moeten nemen tegen chemische 
verontreiniging. In dit verband voorzien de Franse autoriteiten een gecombineerd 
controlesysteem (controle van lozingen en controle van oppervlaktewateren), om voor een 
goede controle te zorgen. 

De Franse autoriteiten gaven aan dat de waterkwaliteit aanzienlijk zou verbeteren indien de 
voorwaarden voor de zuivering van afvalwater worden herzien. Overeenkomstig de verleende 
vergunning is Adisseo verplicht zijn lozingspunten van zijn zuiveringsinstallaties regelmatig 
te controleren. Bovendien is het bedrijf verplicht de parameters die voor de slechte 
waterkwaliteit zorgen dagelijks te meten. Bovendien voert een extern, door het ministerie van 
Milieu benoemd agentschap iedere drie maanden dezelfde analyse uit om te bepalen of de 
metingen van de exploitant geldig zijn. Daarnaast is Adisseo verplicht de gevolgen van het 
afvalwater te meten in de vier stations die stroomafwaarts van het lozingspunt in de rivier de 
Banne liggen. 

De Franse autoriteiten gaven aan dat de lozingen van prioritaire stoffen op dit moment 
worden beoordeeld en in de nabije toekomst zullen worden gekwantificeerd en deel zullen 
uitmaken van de aan Adisseo te verlenen vergunning. Tevens worden maatregelen om de 
lozing van prioritaire stoffen te voorkomen of geleidelijk terug te brengen in de vergunning 
opgenomen. Aangezien de betreffende wateren het risico lopen dat ze geen goede status 
bereiken in 2015, is een operationeel programma opgezet, ter beoordeling van de effectiviteit 
van de uitgevoerde maatregelen. Volgens de verklaring van de Franse autoriteiten is de 
streefdatum voor het verwezenlijken van een goede waterkwaliteit voor deze wateren echter 
vastgesteld op 2021. Dit houdt in dat een ontheffing wordt toegepast uit hoofde van artikel 4, 
lid 4, van de KRW. Uit het beheersplan voor een deel van het stroomgebied van de rivier de 
                                               
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
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Loire blijkt dat de redenen voor ontheffingen "natuurlijke omstandigheden en technische 
onhaalbaarheid" zijn. Dit helpt de Commissie niet in het trekken van een duidelijke conclusie 
over wat nu werkelijk met ontheffingen wordt bedoeld. 

Er vinden geen directe lozingen van de Adisseo-fabriek in het grondwater plaats. Het 
betreffende grondwater wordt niet als drinkwater gebruikt en vormt geen kwetsbare 
natuurlijke hulpbron. 

Afvalwetgeving

De kaderrichtlijn Afvalstoffen 2006/12/EG1 bepaalt dat de lidstaten de nodige maatregelen 
moeten nemen om ervoor te zorgen dat het afvalstoffenbeheer geen gevaar oplevert voor de 
gezondheid van de mens en geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu, met name: (a) 
zonder risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora; (b) zonder geluids- of stankhinder te 
veroorzaken; en tevens (c) zonder schade te berokkenen aan natuur- en landschapsschoon.

De Franse autoriteiten geven aan dat 60 000 ton afval wordt gegenereerd, waarvan tweederde 
rioolslib is dat als kunstmest wordt gebruikt. Volgens de Franse autoriteiten wordt het 
grootste deel van de overgebleven deeltjes gezuiverd door bedrijven die gespecialiseerd zijn 
in afvalstoffenbeheer en die de best beschikbare technologieën toepassen voor gebieden waar 
de IPPC-richtlijn van toepassing is. Bovendien zijn de externe centrales waar het afval van de 
Adisseo-fabriek wordt gezuiverd en verwijderd in overeenstemming met respectievelijk de 
richtlijn afvalverbranding 2000/76/EG2 en de afvalstoffenrichtlijn 1999/31/EG3. 

Vloeibaar afval dat vrijkomt bij de productie van vitamines wordt op het terrein van Adisseo 
verbrand. De verbrandingsinstallatie stemt overeen met de richtlijn afvalverbranding. 

Gevaarlijk afval dat op de Adisseo-fabriek vrijkomt dient te voldoen aan de 
traceerbaarheidsvereisten uit hoofde van artikelen R.541-42 van de Franse "Code de 
l'environnement". Daarvoor moeten pakbonnen ("bordereaux" worden ingevuld. De laatste 
inspectie door de Franse autoriteiten werd uitgevoerd in mei 2009 en was met name gericht op 
rioolslib. Het onderzoek toonde geen enkele inbreuk op de eisen met betrekking tot de 
kwaliteit van het rioolslib. 

De Franse autoriteiten concluderen dat het afvalstoffenbeheer over het algemeen wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving. 

Wetgeving inzake luchtkwaliteit

De beoordeling van de luchtkwaliteit is een bevoegdheid die volledig onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten valt. Deze beoordeling moet worden uitgevoerd 
overeenkomstig de bepalingen die zijn neergelegd in de richtlijn luchtkwaliteit 2008/50/EG4

en moet gericht zijn op de naleving van de grenswaarden in het betreffende grondgebied. 

                                               
1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9. 
2 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.
3 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1 t/m 19.
4 PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1.
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Wat de beoordeling rond puntbronnen betreft, bevat Richtlijn 2008/50/EG geen specifieke 
eisen over het minimum aantal monsterpunten die rond een puntbron moeten worden 
gebruikt. In bijlage V staat het volgende: "Voor het beoordelen van de verontreiniging in de 
omgeving van puntbronnen moet het aantal bemonsteringspunten voor vaste metingen worden 
berekend met inachtneming van de emissiedichtheid, de waarschijnlijke distributiepatronen 
van de luchtverontreiniging en de mogelijke blootstelling van de bevolking".

De Franse autoriteiten geven aan dat de luchtkwaliteit rond de Adisseo-fabriek is 
gecontroleerd door middel van een combinatie van verschillende beoordelingsmethodes (vaste 
monitoring, campagnes met mobiele laboratoria en modellen). Als gevolg van deze 
beoordeling geven zij aan dat aan alle grenswaarden wordt voldaan en dat de gemeten 
waarden niet aangeven dat het risico bestaat dat de grenswaarden worden overtreden.

In het luchtkwaliteitsgebied FR07N00002 is in 2008 overeenstemming met alle grenswaarden 
bevestigd. Op basis van de beschikbare informatie is het niet mogelijk een inbreuk vast te 
stellen op de bepalingen inzake de beoordeling en verslaglegging van de luchtkwaliteit.

Conclusies

Wat de IPPC-richtlijn betreft, is de Commissie niet van plan verdere maatregelen te nemen, 
aangezien de Adisseo-fabriek deel uitmaakt van eerdergenoemde horizontale 
inbreukprocedure. 

Wat de waterwetgeving betreft heeft de Commissie aan de hand van de door de Franse 
autoriteiten verstrekte informatie niet kunnen vaststellen dat sprake is van een inbreuk op de 
bepalingen van de KRW. Teneinde een goed oordeel te kunnen vellen, zal de Commissie 
Frankrijk om meer informatie vragen, met name over de toegepaste ontheffingen.

Wat de afvalwetgeving betreft, is de door de Franse autoriteiten verstrekte informatie niet 
eenduidig. De Commissie is daarom van plan meer informatie op te vragen over 
(i) de eigenschappen en het beheer van de stortplaats (inclusief de resultaten van de controle 
van de kwaliteit van grond dichtbij de stortplaats) en de opslagplaatsen van het bedrijf; (ii) 
aanvullende informatie over het beheer van het rioolslib (wat in hoofdstuk 5.2.6 van de "Bilan 
de fonctionnement" zou moeten zijn opgenomen), inclusief informatie over tijdelijke opslag 
en de plek waar rioolslib wordt geloosd dat niet voor de landbouw wordt gebruikt; (iii) de 
aard en het beheer (inclusief informatie over de voorbehandeling) van de afvalstroom "fines 
de smartamine". 

Wat de EU-luchtkwaliteitwetgeving betreft, is de Commissie niet van plan de zaak verder te 
vervolgen, aangezien een inbreuk op de bestaande wetgeving niet kon worden aangetoond.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Opmerkingen van de Commissie
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In vervolg op de twee eerdere mededelingen en drie brieven van indieners (van 25 juli 2010, 
23 januari 2011 en 13 februari 2011) komt de Commissie nu met een tweede aanvullende 
mededeling met betrekking tot dit verzoekschrift. De Commissie heeft extra informatie van de 
Franse autoriteiten gevraagd en gekregen in de vorm van een brief van de permanente 
vertegenwoordiging van Frankrijk van 2 december 2010, met daarin gedetailleerde informatie 
van het Franse ministerie van Milieu, die de Commissie heeft geanalyseerd.

Met betrekking tot de kwesties die nog moesten worden opgehelderd na de vorige 
aanvullende mededeling kan de Commissie het volgende berichten.

De IPPC-richtlijn

De Commissie heeft in 2009 een inbreukprocedure tegen Frankrijk ingeleid vanwege het niet 
nakomen van de IPPC-richtlijn1. Deze procedure had ook betrekking op de Adisseo-fabriek in 
Commentry, die op 30 oktober 2007 volledig moest voldoen aan de eisen van de IPPC-
richtlijn. De vergunning voor deze fabriek is afgegeven op 20 juli 2004 en gewijzigd op 26 
januari 2009. De Franse autoriteiten erkenden dat de van toepassing zijnde vergunning niet 
werd heroverwogen en moest worden geactualiseerd teneinde naleving van de eisen van de 
IPPC-richtlijn te waarborgen. De Adisseo-fabriek maakte deel uit van een grote groep 
fabrieken waarvoor vergunningen nog moesten worden herzien en, indien nodig, 
geactualiseerd, teneinde naleving van de IPPC-richtlijn te waarborgen. Frankrijk erkende dat 
verschillende fabrieken van Adisseo, inclusief die in Commentry, niet aan de IPPC-richtlijn 
voldeden. In hun laatste mededeling hebben de Franse autoriteiten de Commissie echter laten 
weten dat er nog maar twee Adisseo-fabrieken op de lijst van IPPC-fabrieken zonder 
heroverwogen vergunning staan en dat deze fabrieken zich elders in Frankrijk bevinden (in 
Saint-Clair-du-Rhône en Salaise-sur-Sanne). Op grond van deze informatie moet de 
Commissie ervan uitgaan dat de fabriek in kwestie in Commentry opereert overeenkomstig 
een IPPC-vergunning op basis van het gebruik van de beste beschikbare technieken.

EU-waterwetgeving

Van de Franse autoriteiten is aanvullende informatie gevraagd en gekregen met betrekking tot 
de status van de rivier de Oeil en de lozingen van vervuilende stoffen in deze rivier door de 
Adisseo-fabriek in Commentry. Deze informatie omvat:

(a) Status van oppervlaktewateren

Het lijkt erop dat de resultaten van toezichtprogramma's voor oppervlaktewater 
stroomafwaarts van de Adisseo-fabriek in de periode 2007-2009 tot de conclusie hebben 
geleid dat de toestand in het algemeen slecht kan worden genoemd, zowel in ecologisch als in 
chemisch opzicht. De concentratiewaarden van opgeloste organische koolstof (DOC) komen 
overeen met een slechte ecologische toestand, die van voedingsstoffen (zoals orthofosfaat, 
totaal fosfaat, ammoniak en nitrieten) met een matige ecologische toestand en die van micro-
organische verontreinigende stoffen (zoals PAH - Benzo(g,h,i)-peryleen, indeno(1,2,3-
cd)pyreen en diuron) met een slechte chemische toestand.

                                               
1 Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging, PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8. 
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(b) Lozing van afvalwater door Adisseo

Alle lozingen van afvalwater in oppervlaktewateren worden geregeld in de vergunning die 
aan de Adisseo-fabriek is verleend, wat inhoudt dat er emissiegrenswaarden zijn vastgesteld 
voor 29 fysisch-chemische en chemische parameters, waaronder organisch materiaal en 
voedingsstoffen. Door Adisseo worden regelmatig monsters genomen van afvalwater en 
hemelwater dat in de oppervlaktewateren terechtkomt. Daarnaast controleren de Franse 
autoriteiten de lozingen en voeren zij een controleprogramma uit op de ontvangende 
oppervlaktewateren. De resultaten van controleprogramma's van lozingen lieten zien dat 
emissiegrenswaarden uit de vergunning voor de volgende parameters werden overschreden: 
opgeloste organische koolstof, biologisch zuurstofverbruik (BZV), totaal stikstof, 
geabsorbeerde organische halogeen en sulfaten.

(c) Tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water1

Als algemene regel heeft de kaderrichtlijn water (WKR) tot doel om ervoor te zorgen dat de 
toestand van het oppervlaktewater in 2015 goed is. Er zijn mogelijkheden tot ontheffing van 
deze doelstelling in gevallen die voldoen aan de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4 
van de WKR. In het stroomgebiedbeheerplan van het stroomgebied Loire-Bretagne, waarvan 
de rivier de Oeil deel uitmaakt, passen de Franse autoriteiten een ontheffing toe voor het 
realiseren van milieukwaliteitsnormen tot 2021 (met betrekking tot de ecologische toestand) 
en tot 2027 (met betrekking tot de chemische toestand) voor het waterlichaam stroomafwaarts 
van de Adisseo-fabriek. Volgens de Franse autoriteiten kunnen de doelstellingen in 2015 
redelijkerwijs niet worden gehaald vanwege technische onhaalbaarheid en disproportionele 
kosten om de verbeteringen op de voorziene tijdschaal te realiseren, en vanwege natuurlijke 
omstandigheden waardoor de toestand van het waterlichaam niet op tijd kan worden 
verbeterd.

Op grond van de hierboven genoemde elementen lijkt het erop dat de Adisseo-fabriek 
medeverantwoordelijk zou kunnen zijn voor de overschrijding van de normen voor organisch 
materiaal en voedingsstoffen in het waterlichaam stroomafwaarts, en daardoor voor het niet 
bereiken van een goede ecologische toestand. Volgens de informatie die door de Franse 
autoriteiten is verstrekt omvat het WKR-programma van maatregelen voor het stroomgebied 
Loire-Bretagne, als maatregel voor de periode 2010-2015, de verbetering van de
zuiveringsinstallatie voor stedelijk en industrieel afvalwater uit het stroomgebied. Met 
betrekking tot de accidentele vervuiling zijn corrigerende acties toegepast en uitgevoerd na 
het vervuilingsincident van december 2008. Er is een permanent controleapparaat voor de in-
en uitvoer van de behandelingsstations geïnstalleerd.

EU-afvalwetgeving

De kaderrichtlijn afvalstoffen2 verplicht lidstaten om de nodige maatregelen te nemen om 

                                               
1 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
2 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen, 
PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3 (vervangt eerdere richtlijn PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9, vanaf 12 december 
2010).
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ervoor te zorgen dat afvalstoffen worden verwijderd zonder gevaar op te leveren voor de 
gezondheid van de mens en zonder nadelige gevolgen voor het milieu, met name: (a) zonder 
risico voor het water, de lucht of de bodem, noch voor flora en fauna; (b) zonder geluid- of 
stankhinder te veroorzaken; en (c) zonder schade te berokkenen aan natuur en landschap.

De Commissie heeft de Franse autoriteiten om nadere informatie verzocht over (i) de 
eigenschappen en het beheer van de stortplaats van Adisseo in Commentry (inclusief de 
resultaten van de controle van de kwaliteit van grond dichtbij de stortplaats) en de 
opslagplaatsen van het bedrijf; (ii) aanvullende informatie over het beheer van het rioolslib 
(die in hoofdstuk 5.2.6 van de "Bilan de fonctionnement" zou moeten zijn opgenomen), 
inclusief informatie over tijdelijke opslag en de plek waar rioolslib wordt geloosd dat niet 
voor de landbouw wordt gebruikt; (iii) de aard en het beheer (inclusief informatie over de 
voorbehandeling) van de afvalstroom "fines de smartamine". 

In hun antwoord hebben de Franse autoriteiten de Commissie geïnformeerd over de mate 
waarin nationale maatregelen voldoen aan de EU-afvalwetgeving, waarbij zij onderstreepten 
dat de nationale maatregelen die aan Adisseo zijn opgelegd volledig aan deze wetgeving 
voldoen. De aanvullende informatie die van de Franse autoriteiten is ontvangen omvat het 
volgende: 

(a) Eigenschappen en beheer van de voormalige stortplaats, inclusief de resultaten van de 
controle van de kwaliteit van grond dichtbij de stortplaats en de opslagplaatsen van het 
bedrijf:

Er wordt op dit moment door Adisseo in de vestiging in Commentry geen stortplaats gebruikt.
Er is echter wel een oude opslagplaats voor natriumsulfaat, die al enkele jaren niet meer wordt 
gebruikt en die nooit onder de kaderrichtlijn afvalstoffen viel. Deze locatie wordt 
gecontroleerd met een netwerk van drie piëzometers, dat al sinds 1999 in bedrijf is, en de 
kwaliteit van het grondwater wordt twee maal per jaar gemeten. Deze metingen laten hoge 
concentraties sulfaten zien (van 2 800 to 22 000 mg/l) en mangaan (tot 4 000 mg/l, cijfers uit 
2009), met aanzienlijke seizoensschommelingen. De concentraties zijn echter sinds 2000 
uiterst stabiel en lokaal: de andere piëzometers rond de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de 
rivier de Oeil hebben nooit hoge concentraties sulfaten laten zien.

Verder heeft Adisseo nog een afvalopslagplaats op enige afstand van de fabriek, in Neris-les-
Bains; hier wordt het rioolslib opgeslagen voordat het wordt gebruikt voor bemesting. Deze 
doorgangslocatie beschikt over een vergunning en wordt geregeld door artikelen 1.2.4 en 10.6 
van het besluit van de prefect van 20 juli 2004. Buiten deze opslagplaats is een netwerk van 
vier piëzometers geïnstalleerd: de analyses laten geen bijzondere effecten op het milieu zien.

Tot op heden hebben de programma's van maatregelen rond deze twee locaties (de 
voormalige sulfaatopslagplaats en de overslaglocatie voor slib) geen noodzaak aangetoond 
om aanvullende acties te ondernemen;

(b) Het beheer van het rioolslib (wat in hoofdstuk 5.2.6 van de "Bilan de fonctionnement" zou 
moeten zijn opgenomen), inclusief informatie over tijdelijke opslag en de plek waar rioolslib 
wordt geloosd dat niet voor de landbouw wordt gebruikt:
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Het rioolslib wordt uitsluitend gebruikt voor bemesting in overeenstemming met een 
sproeiplan dat is vastgesteld in het besluit van de prefect van 20 juli 2004. Er is nooit sprake 
geweest van storten van dit slib. Het wordt tijdelijk opgeslagen in Neris-les-Bains, zoals 
hierboven is vermeld onder "(a)".

Sinds het slib als mest wordt gebruikt, voldoet de kwaliteit aan de huidige wetgeving 
(ministerieel besluit van 2 februari 1998). Op 23 april 2009 is het beheer van de locatie 
geïnspecteerd; er is geen inbreuk op de regels geconstateerd. Het slib wordt hergebruikt op 
grond van ouderdom en wordt gesproeid wanneer boeren er behoefte aan hebben. Elk jaar 
wordt de landbouwkundige toestand van het slib besproken tijdens een bijeenkomst met de 
boeren, de directie, de burgemeesters van de steden en dorpen die bij het sproeiplan betrokken 
zijn en de firma die het slib en de bodemkwaliteit analyseert;

(c) De aard en het beheer (inclusief informatie over de voorbehandeling) van de afvalstroom 
"fines de smartamine":

Er wordt in de fabriek van Adisseo in Commentry geen "fines de smartamine"-afval 
geproduceerd (hoewel dit volgens de vergunning wel is toegestaan). Daarom hoeft niet te 
worden voldaan aan regelgeving met betrekking tot dit afval.

Conclusies

Voor wat betreft de IPPC-richtlijn is de Commissie niet voornemens verdere actie te 
ondernemen, gezien het feit dat de Franse bijdragen aan de inbreukprocedure laten zien dat de 
installatie van Adisseo nu volgens een IPPC-vergunning opereert. Handhaving van de 
voorwaarden van de vergunning valt onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat.

Op grond van de beschikbare informatie kan de Commissie geen inbreuk op de kaderrichtlijn 
water (KRW) constateren. De Franse autoriteiten hebben de noodzakelijke stappen genomen 
om deze richtlijn ten uitvoer te leggen, in het bijzonder met betrekking tot de vaststelling van 
emissiegrenzen en kwaliteitsdoelen (de gecombineerde aanpak van de bestrijding van 
verontreiniging), het vaststellen van controleprogramma's en de goedkeuring van een 
programma van maatregelen om de vervuiling terug te dringen. De Franse autoriteiten hebben 
uitstel verleend voor de termijnen waarbinnen de milieudoelen van de richtlijn (KRW 
artikel 4, lid 4) moeten worden gerealiseerd. De Commissie is momenteel bezig met een 
evaluatie van de Franse stroomgebiedbeheerplannen en zal haar bevindingen in 2012 
publiceren. Daarbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan de toepassing van 
ontheffingen (met name de aangevoerde redenen), om ervoor te zorgen dat deze 
overeenstemmen met de verplichtingen van de KRW.

Op grond van een evaluatie van de informatie die door de Franse autoriteiten is verschaft over 
het voldoen aan EU-afvalwetgeving – in het bijzonder gezien het feit dat er momenteel geen 
stortplaats in gebruik is bij de Adisseo-fabriek in Commentry en dat de voorwaarden die zijn 
vastgesteld voor het beheer van rioolslib adequaat zijn – kan de Commissie op dit moment 
niet concluderen dat inbreuk wordt gemaakt op deze wetgeving.


