
CM\939043DA.doc PE513.218v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

30.4.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1207/2012 af José Gómez Mondría, spansk statsborger, på vegne af 
byrådet i Rotglà i Corberà (Valencia), om projekteret opførelse af affaldsanlæg i 
en nærliggende kommune, Llanera de Ranes

1. Sammendrag

Andrageren er borgmester i kommunen Rotglà i Corberà (provinsen Valencia). Han 
videresender byrådets afgørelse af 6. august 2012 med henblik på at afsløre en plan udarbejdet 
af de lokale myndigheder i den selvstyrende kommune Valencia om at bygge et anlæg til 
deponering og behandling af affald i en nærliggende kommune, Llanera de Ranes. I henhold 
til medlemmerne af byrådet vil det sted, der er valgt til anlægget, være i strid med direktiv 
2008/98/EF om affald, da det ligger i umiddelbar nærhed af et byområde. Andrageren tilføjer, 
at der i den konsekvensanalyse, der er udført i forbindelse med dette projekt, er betydelige 
udeladelser. Borgmesteren anmoder på vegne af byrådet om, at en undersøgelsesdelegation 
fra Udvalget for Andrager besøger stedet. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16.01.13). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Direktiv 2008/98/EF om affald påfører ikke medlemsstaterne nogen forpligtelser vedrørende den 
specifikke afstand mellem affaldshåndteringsanlæg og byområder. Dette er en sag, som de 
kompetente myndigheder skal afgøre.

Ved udarbejdelsen af (en) relevant(e) affaldshåndteringsplan(er) skal de kompetente 
myndigheder sikre, at sådanne planer indeholder tilstrækkelige oplysninger om kriterierne for 



PE513.218v01-00 2/2 CM\939043DA.doc

DA

placering og identificering af stedet for fremtidig større bortskaffelses- og nyttiggørelsesanlæg. 
Ifølge direktivet skal medlemsstaterne sikre, at relevante interessenter og offentligheden har 
mulighed for at deltage i udarbejdelsen af sådanne planer i overensstemmelse med direktiv 
2003/35/EF, eller hvis det er relevant, direktiv 2001/42/EF om vurderingen af følgevirkningerne 
af visse planer for miljøet.

I direktiv 2011/92/EU (kendt som direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet eller 
VVM-direktivet) er der endvidere fastsat bestemmelser om gennemførelsen af en VVM for visse 
offentlige og private projekter. Ifølge de foreliggende oplysninger er VVM-proceduren for dette 
deponeringsprojekt i gang. Derfor er byggetilladelsen til dette projekt ikke blevet tildelt af den 
kompetente regionale myndighed endnu.

Konklusion

På grundlag af oplysningerne fra andrageren kan Kommissionen ikke påvise nogen 
overtrædelse af EU's miljølovgivning.


