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1. Samenvatting van het verzoekschrift

STOCAMINE, een voormalige kaliummijn in de Elzas, kreeg in 1997 krachtens een decreet 
van de prefectuur een vergunning om toxisch afval op te slaan. Tot 2002 werden er ongeveer 
44 000 ton afvalstoffen opgeslagen, tot er brand uitbrak en de activiteiten werden stopgezet. 
Sindsdien woedt er een hevige strijd over hoe deze afvalstoffen verwerkt moeten worden. 
Indiener en zijn belangengroep willen dat de afvalstoffen verwijderd worden en elders 
opgeslagen worden. Hij is van mening dat deze afvalstoffen een bedreiging vormen voor de 
grondwatervoorraden in het Rijnbekken, een drinkwatervoorraad die uniek is in Europa. Hij 
verzoekt de Commissie om de dreiging met eigen ogen te komen vaststellen. Hij beweert dat 
de Franse overheden nalatig handelen en hun plichten ontvluchten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 oktober 2012

Ondergronds storten (of ondergronds opslaan) van afval wordt geregeld door de 
Afvalstortrichtlijn1. De richtlijn omvat geen strenge regels betreffende de locatie en het beheer 
van het storten van afval, maar er is wel een lijst van eisen in opgenomen waarmee de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat rekening moet houden. Het definitieve besluit over de 
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selectie van een afvalstortplaats en over de toestemming voor het storten van afval met 
inbegrip van de beoordeling van de milieurisico's, moet genomen worden door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat.

Indiener voorziet niet in enig bewijs dat aantoont dat de Franse autoriteiten de bovenstaande 
verplichtingen niet hebben nageleefd en, hoewel hij wijst op potentiële risico's, is er geen 
bewijs geleverd dat de betreffende stortplaats ernstige gevolgen heeft voor het milieu (in het 
bijzonder voor het grondwater).

De kaderrichtlijn water1 en de grondwaterrichtlijn2 stellen eisen vast voor de kwaliteit van het 
grondwater. Lidstaten zijn verplicht om de chemische toestand van het grondwater te 
beoordelen, de achteruitgang van grondwaterlichamen te voorkomen en waterlichamen tegen 
2015 in een goede chemische toestand te brengen.

De Franse autoriteiten hebben alle bovengenoemde wetgeving omgezet en hebben de 
stroomgebiedbeheersplannen (SGBP) ingesteld met inbegrip van maatregelen om de goede 
toestand van het grondwater in 2015 te waarborgen. De SGBP's werden opgesteld met behulp 
van een uitvoerige publieke raadplegingsprocedure. Snelkoppelingen naar de plannen kunnen 
hier gevonden worden:

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

De Franse autoriteiten gaven de opdracht tot een deskundigenrapport over Stocamine. Het 
deskundigenrapport laat zien dat de Franse autoriteiten zich bewust zijn van de problemen en 
dat zij bereid zijn om ervoor te zorgen dat aan de vereisten van de bovengenoemde richtlijnen 
wordt voldaan.

De Commissie kan geen inbreuk op de EU-wetgeving vaststellen.

                                               
1 Richtlijn 2000/60/EG, PB L 327 van 22.12.2000.
2 Richtlijn 2006/118/EG, PB L 372 van 27.12.2006.


