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Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljø- og Planlæg-
ningsudvalg om besvarelse af åbningsskrivelse om deponeringsdirek-
tivet

Kommissionen har den 23. marts 2007 sendt en åbningsskrivelse i sag nr. 
2006/2480 (SG-Greffe (2007) D/201430) om Rådets direktiv 1999/31/EF af 
26. april 1999 om deponeringsanlæg (herefter deponeringsdirektivet).

Kommissionen finder, at Danmark har tilsidesat de forpligtelser, der påhviler 
landet i henhold til artikel 2, 3, 5, 7, 9, 12 og 13 samt bilag I og III til depone-
ringsdirektivet.

Kommissionen har fremsendt lignende åbningsskrivelser til 19 andre med-
lemsstater.
     
De fleste af punkterne i Kommissionens åbningsskrivelse går på den lov-
tekniske udformning af den danske gennemførelse. I svaret anføres for de 
fleste punkters vedkommende, at den danske gennemførelse efter regerin-
gens opfattelse er tilstrækkelig, men at man er indstillet på at foretage en 
yderligere præcisering, og således imødekomme Kommissionens kritik. 

På enkelte punkter har Kommissionen misforstået de danske regler, eller er 
ikke tidligere blevet gjort tilstrækkeligt opmærksom på alle de relevante 
danske regler. På disse punkter forklares det, hvorfor regeringen ikke finder 
det nødvendigt at foretage præciseringer af reglerne

Åbningsskrivelsen indeholder også en anmodning om oplysninger vedrø-
rende Danmarks implementering af rådsbeslutningen fra 2003 om acceptkri-
terier for affald til deponering. Gennemførelsen af denne beslutning er ble-
vet forsinket, fordi det har været nødvendigt at gennemføre et udrednings-
arbejde for at kunne vurdere, om der er en miljømæssig begrundelse for fra 
dansk side at skærpe i forhold til Rådsbeslutningens grænseværdier, især 
ud fra et hensyn til beskyttelse af grundvandet. 

Det forventes, at både de omtalte præciseringer af de danske regler til gen-
nemførelse af deponeringsdirektivet og gennemførelsen af ovennævnte 
rådsbeslutning i dansk lovgivning kan være afsluttet i efteråret 2007.

Regeringen har besvaret Kommissionens åbningsskrivelse i overensstem-
melse med det ovenfor anførte.
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