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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0357/2012 af Yann Flory, fransk statsborger, for Nappe 
phréatique en danger – Destocamine, om trusler imod grundvandsreserven i 
Wittelsheim (Haut Rhin)

1. Sammendrag

STOCAMINE, en tidligere kaliummine i Alsace, fik i 1997 ved amtskommunalt dekret 
tilladelse til at oplagre giftigt affald. Der blev lagret 44.000 tons indtil 2002, da der udbrød 
brand og aktiviteten standsede. Der har lige siden raset en heftig strid om, hvordan dette affald 
skal behandles. Andrageren og hans interessegruppe vil gerne have affaldet fjernet og oplagret 
et andet sted. Han mener, at det udgør en fare for grundvandsreserverne i Rhinområdet, en 
enestående drikkevandsreserve i Europa. Han inviterer udvalget til at komme og se på 
forholdene selv, så det bedre kan vurdere truslen. Han påstår, at de franske myndigheder er 
forsømmelige og svigter deres pligter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juli 2012). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. oktober 2012

Deponering af affald under jorden (eller underjordisk opbevaring) er reguleret i direktivet om 
deponering af affald1. Direktivet indeholder ikke bestemte regler om placering eller 
forvaltning af deponeringsanlæg, men det indeholder en række krav, som medlemsstatens 
kompetente myndigheder skal sikre bliver overholdt. Den endelige beslutning om valg af 

                                               
1 Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald, EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
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placering af et deponeringsanlæg og om godkendelsen af anlægget, herunder vurderingen af 
miljørisici, skal træffes af medlemsstatens kompetente myndigheder. 

Andrageren forelægger ingen beviser på, at de franske myndigheder ikke har opfyldt 
ovennævnte forpligtelser. Andrageren nævner potentielle risici, men fremlægger ikke 
dokumentation for, at det pågældende deponeringsanlæg har en alvorlig indvirkning på 
miljøet (især grundvandet). 

Vandrammedirektivet1 og grundvandsdirektivet2 fastsætter krav til kvaliteten af grundvand. 
Medlemsstaterne er forpligtet til at vurdere grundvandets kemiske tilstand, til at undgå 
forringelse af grundvandsforekomsterne og til at bringe grundvandsforekomsterne i god 
kemisk tilstand senest i 2015. 

De franske myndigheder har gennemført ovennævnte lovgivning og udarbejdet en 
vandområdeplan med foranstaltninger til at sikre en god grundvandsstatus i 2015. Under 
udarbejdelse af vandområdeplanen blev der gennemført en omfattende offentlig høring. Links 
til planerne kan findes her: 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/france_en.htm

De franske myndigheder har bestilt en ekspertrapport om Stocamine. Ekspertrapporten viser, 
at de franske myndigheder er klar over problemerne, og at de er rede til at sikre, at kravene i 
de ovennævnte direktiver bliver opfyldt. 

Kommissionen har ikke fundet tegn på overtrædelse af EU-lovgivningen.

                                               
1 Direktiv 2000/60/EF, EUT L 327 af 22.12.2000.
2 Direktiv 2006/118/EF, EUT L 372, 27.12.2006.


