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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0298/2012, внесена от Arivem, френско сдружение, относно 
изграждането на завод за производство на газ в Роменвил (Франция)

Петиция 1005/2012, внесена от A. C, с френско гражданство, относно 
проект за откриване на завод за метанизация в Роменвил (Франция)

1. Резюме на петиция 0298/2012

Петицията се противопоставя на изграждането на голям завод за производство на газ 
(TMB-Méthanisation) само на 2 км от Париж.

Според петицията изграждането на завода ще предизвика сериозни рискове за здравето 
на местното население. Много доклади на гражданското общество се противопоставят 
на този вид централи.

Резюме на петиция 1005/2012

Вносителят на петицията възразява срещу проекта за изграждане на инсталация за 
метанизация в Роменвил. Заводът, най-големият в Европа, ще бъде разположен в гъсто 
населен градски район. Вносителят на петицията обвинява Syctom, градската компания 
за обезвреждане на отпадъци, че не е провела допитване до обществото, както би 
трябвало, и не се съобразява със законодателството в областта на околната среда. 
Според вносителя на петицията този проект ще представлява финансова катастрофа и 
екологичен скандал. Ето защо призовава Европейския парламент да проучи внимателно 
въпроса.

2. Допустимост

0298/2012 : Обявена за допустима на 28 юни 2012 г.
1005/2012 : Обявена за допустима на 3 декември 2012 г. Комисията е приканена да 
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предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията на петиция 0298/2012, получен на 27 ноември 2012 г.

Комисията е проучила наличната понастоящем информация относно предлаганото 
изграждане на завод за производство на газ в Роменвил, Франция.  Комисията счита, че 
към въпросния завод може да бъде приложимо следното законодателство на ЕС:

- Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
(КПКЗ)1 изисква инсталациите, които попадат в обхвата ѝ, да функционират на базата 
на издадени разрешителни, с определени норми на допустими емисии, основани на най-
добрите налични техники, предназначени да предотвратят, а в случаите, когато това е 
практически неосъществимо, да намалят емисиите и въздействието върху околната 
среда като цяло. Следователно предотвратяването или намаляването на емисиите във 
въздуха, водата и почвата следва да бъдат предмет на екологичните разрешителни, 
издавани в съответствие с Директивата за КПКЗ. 

Комисията прие редица справочни документи за най-добрите налични техники, 
обхващащи дейностите, които попадат в обхвата на Директивата за КПКЗ, които 
компетентните органи трябва да вземат предвид, когато установяват норми за 
допустими емисии, основани на най-добрите налични техники, равностойни показатели 
или технически мерки за такива инсталации. През август 2006 г. беше приет справочен 
документ за най-добрите налични техники относно третирането на отпадъци.

Директивата за КПКЗ предвижда, че обществеността може да участва в процедурата по 
издаване на разрешение, и съдържа по-специално мерки, които да гарантират, че 
обществеността може да изрази становището си относно проекта за разрешение. 
Процедурата по издаване на разрешение следва да вземе предвид всички становища, 
изразени в рамките на консултирането с обществеността.  

Следва да се отбележи, че Директивата за КПКЗ е заместена от Директива 2010/75/ЕС 
относно емисиите от промишлеността (ДЕП). В случай че заводът за производство на 
газ бъде въведен в експлоатация и притежава разрешително на или след 7 януари 
2013 г.  или пълно заявление за разрешително е било подадено преди тази дата и 
заводът е пуснат в експлоатация след 7 януари 2014  г., тогава ще се изисква 
разрешително, което отговаря на изискванията на ДЕП.  ДЕП поставя по-строги 
изисквания относно прилагането на най-добрите налични техники от Директивата за 
КПКЗ и се прилага към по-широк кръг дейности по управление на отпадъците.

За съжаление Комисията не е в състояние да установи точния вид управление на 
отпадъци, което ще се осъществява от завода, и по тази причина дали дейността попада 
под разпоредбите на Директивата за КПКЗ или ДЕП.

- Директива 2011/92/EС относно оценката на въздействието на определени публични и 
частни проекти върху околната среда2 (известна като Директивата за ОВОС). 
Директивата за ОВОС прави разлика между така наречените проекти от Приложение І, 
                                               

1 OВ L 24, 29.1.2008 г., стp. 8.
2 OВ L 26, 28.1.2012 г., стp. 1.
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които винаги подлежат на процедура за ОВОС, и проекти от Приложение ІІ, за които 
държавите членки вземат решение дали проектът да бъде подложен на ОВОС, като 
разглеждат всеки отделен случай и/или правят преценка в зависимост от праговете или 
критериите, предвидени в националното законодателство, което транспонира 
директивата.  Въз основа на наличната информация остава неясно обаче под обхвата на 
кое от двете приложения попада заводът.

Процедурата за ОВОС гарантира, че последствията за околната среда, свързани с 
осъществяването на даден проект, се изясняват и оценяват преди компетентният орган 
да даде разрешение за осъществяване на проекта.  Обществеността може да даде своето 
становище и всички консултации с нея се вземат предвид. Съдържанието на 
разрешението също трябва да бъде направено обществено достояние.

- Директива 96/82/EО (известна като Директивата Севезо ІІ1) относно контрола на 
опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, поставя изисквания 
пред операторите и компетентните органи на държавите членки във връзка с 
предприятия, където са налице опасни вещества над определени прагове, изброени в 
Приложение І към нея. Изискванията се отнасят до управлението на безопасността, 
информацията за обществеността, реагирането при спешни ситуации, проверките, 
планирането на използването на земята и целесъобразните консултации във връзка с 
решенията по планиране на използването на земята.  Като се вземе предвид 
предоставената на Комисията информация, не става ясно дали заводът ще работи с 
опасни вещества над праговете, изброени в тази директива.

Въз основа на информацията, предоставена във връзка с петицията и като се вземе 
предвид, че заводът тепърва ще се строи, Комисията не може да констатира каквито и 
да било нарушения на гореспоменатите директиви.  Във връзка с това, тя би желала да 
подчертае, че гарантирането на правилното и цялостно прилагане на правото на ЕС 
зависи основно от държавите членки.

4. Отговор от Комисията (REV) за петиции 0298/2012 и 1005/2012, получен на 
27 февруари 2013 г.

Предмет на двете петиции е проектът за многопрофилен център за преработка на 
битови и подобни отпадъци, който трябва да бъде осъществен на територията на 
общините Роменвил и Бобини („многопрофилен център“ или „центърът“). След 
първото съобщение във връзка с петиция 0298/2012 са настъпили значителни събития, 
които оказват въздействие върху пускането в експлоатация на многопрофилния център 
(например ангажимент от страна на оператора да поиска от компетентния орган 
промяна в разрешението си за експлоатация). Целта на настоящото съобщение 
съответно е да актуализира информацията, с която разполага комисията по петиции при 
разглеждането на двете петиции 0298/2012 и 1005/2012. 

Вносителите на петициите се противопоставят на изграждането и експлоатацията на 
многопрофилния център, която трябва да включва център за метанизация на частта от 
битовите отпадъци, която подлежи на ферментация (с капацитет от 315 000 тона 

                                               

1 ОВ L 10, 4.1.1997 г.
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годишно), център за сортирането на разделно събраните отпадъци (с капацитет от 30 
000 тона годишно) и център за предварително сортиране на обемисти отпадъци (с 
капацитет от 60 000 тона годишно). Този център ще замени работещите понастоящем 
на терена инсталации, а именно депо за отпадъци и център за прехвърляне на битовите 
отпадъци и сортиране на разделно събрани отпадъци и обемисти предмети. 

При изграждането на многопрофилния център се добавя и създаването на речна 
платформа в Бобини с цел да се позволи транспортиране по реката на материалите от 
центъра и на тунел, който свързва центъра с платформата. Във всеки случай, като се 
вземе предвид, че възраженията на вносителите се отнасят само до възможните вредни 
въздействия на инсталацията за метанизация (например миризма, атмосферни емисии), 
разглеждането на петиции 0298/2012 и 1005/2012 от Европейската комисия 
(„Комисията“) и съответно, съдържанието на настоящото съобщение, засяга единствено 
въпроса за законността на тази структура.  

Вносителите на петициите се позовават преди всичко общо на неспазването на 
задълженията за обществено допитване и на факта, че инсталацията за метанизация ще 
се превърне във „финансова катастрофа“ и „екологичен скандал“. Петициите 
следователно не включват точно описание на фактите, което да поставя под въпрос 
законността на проекта за инсталацията за метанизация по отношение на приложимото 
право на Европейския съюз („право на ЕС“). 

Въпреки това Комисията е започнала проучвания относно проекта за многопрофилен
център, включително по отношение на промените в последния момент, които оказват 
въздействие върху пускането му в експлоатация. В светлината на тези проучвания 
Комисията отправи към френските органи искане за информация посредством 
механизма „ПИЛОТ ЕС“(EU PILOT) с цел да провери съответствието на проекта за 
многопрофилен център с правото на ЕС (вж. по-долу).      

Преписката по искане на разрешение за експлоатация на центъра е внесена на 7 май 
2009 г. от Междуобщинското сдружение за преработване на битови отпадъци в района 
на Париж („SYCTOM“ или „операторът“) до компетентния административен орган. 
Разрешението за експлоатация е издадено на 17 януари 2011 г. с указ на префектурата. 

На 1 февруари 2012 г. е бил наложен мораториум, с който изграждането на центъра е 
отложено с няколко месеца. Мораториумът е по инициатива на SYCTOM и цели да 
изпълни исканията на живеещите около терена, които се противопоставят на проекта да 
бъде извършена преоценка на избора на способа (механично-биологично третиране 
преди метанизацията), рисковете от промишлени аварии и вредни въздействия 
(например неприятни миризми, шум, замърсяване), които могат да представляват 
значителен здравен и екологичен риск.

В резултат на това през 2012 г .  са извършени проверки от INERIS (Национален 
институт за икономическата среда и промишлените рискове) и EREP (изследователска 
и консултантска къща, специализирана в обработването и оползотворяването на 
отпадъците и отпадните води) относно точността, обосноваността и пълнотата на 
оценката на рисковете и оценката на въздействието върху околната среда („ОВОС)“, 
изготвени в хода на преписката по искане на разрешение за експлоатация на центъра.
От една страна, заключенията от тези проверки са, че оценките са били извършени, по 
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форма и съдържание, в съответствие с приложимите изисквания на националното 
право. От друга страна, в рамките на гореспоменатите проверки са направени редица 
предложения на мястото на инсталацията с цел подобряване на определени аспекти на 
сигурността и опазването на околната среда за проекта за многопрофилен център 
(например, засилване на контрола на отделянето на миризми). 

Резултатите от тези проверки са оповестени публично от комитета по проследяване на 
мораториума на 15 октомври 2012 г. и представени на обществени събрания на 18 
октомври 2012 г .  и на 4 декември 2012 г., като е дадена възможност на всички 
заинтересовани лица да изразят становището си.

В този контекст операторът предвижда пускането в експлоатация на центъра най-рано 
през 2015 г.

Въз основа на тези проверки и на изразените становища, общинският съвет на района 
Est-Ensemble (върху чиято територия е предвидено изграждането на центъра) приема на 
11 декември 2012 г. становище, придружено от 10 допълнителни искания, отправени 
към SYCTOM (например, постоянно присъствие на оператора на обекта с цел 
постоянен контрол на експлоатацията) и 3 ангажимента (например да действа за 
намаляването на отпадъците). 

В резултат на това на 19 декември 2012 г. SYCTOM поема ангажимента да преразгледа 
проекта си с цел (i) да включи всички искания, изразени от общинските съветници от 
Est-Ensemble (например разработването на способ, който да усъвършенства процеса по 
метанизация, издигането на предпазна стена покрай един автоклав, план за 
предотвратяване на неприятните миризми, намаляване на броя на автоклавите от 6 на 4 
срещу насрещното задължение на съответните общини да въведат политика за 
намаляване на битовите отпадъци при източника) и (ii) да вземе предвид трите 
ангажимента. 

Тези изменения са предмет на анекс към разрешението за експлоатация от 17 януари 
2011 г. Този анекс би следвало да бъде приет в началото на 2013 г. от компетентния 
орган и така да бъде сложен край на мораториума.   

В светлината на събраната информация изглежда, че проектът за многопрофилен 
център попада в приложното поле на Директиви 2008/1/ ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 15 януари 2008 г. за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването („Директива за КПКЗ“)1,2010/75/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването)2, 2011/92/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда („Директива за ОВОС“)3 и 96/82/ЕО 
на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, 

                                               

1 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8-29. 
2 ОВ L 334, 17.2.2010 г., стр. 17-119. 
3 ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1-21. 
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които включват опасни вещества („Директива Севезо II“)1. 

Искането за информация, отправено до френските органи цели да определи дали 
характеристиките на проекта са такива, че той да попада в приложното поле на 
гореизброените директиви, и ако е така, какви мерки и действия са били взети или 
предвидени, за да се гарантира правилното им приложение в конкретния случай.

Комисията е поискала от френските органи уточнения относно характеристиките на 
проекта за центъра с цел да определи дали тази дейност попада или не в приложното 
поле на Директивата за КПКЗ (2008/1/ЕО) и Директивата относно емисиите от 
промишлеността (2010/75/ЕС) или в само в приложното поле на Директивата относно 
емисиите от промишлеността, или не попада в приложното поле на нито една от двете 
директиви. 

Необходимо е да се идентифицират съответните изисквания на правото на ЕС, които 
следва да бъдат изпълнени (например условия за издаване на разрешение, равнища на 
емисии, свързани с най-добрите налични техники) и да се проучи дали разрешението за 
експлоатация и всякакви други разрешения, които са били издадени, отговарят на тези 
изисквания. Комисията има също намерението да отправи въпросите, свързани с 
управлението на отпадъците от метанизацията (например разпръскване, заравяне) и 
участието на обществеността в процедурата по издаване на разрешение и 
преразглеждането на разрешението за експлоатация (график, обществени консултации, 
значителни изменения и др.).

Ако се окаже, че преписката по искане на разрешение за експлоатация е била предмет 
на ОВОС, Комисията възнамерява да отправи питане до френските органи дали тази 
ОВОС отговаря на всички изисквания, предвидени в Директива 2011/92/ЕС, по-
специално, на тези относно консултирането и информирането на обществеността. 

Що се отнася до преразглеждането на разрешението за експлоатация от 17 януари 2011 
г., във вида, в който е предвидено от SYCTOM, френските органи ще бъдат приканени 
да уточнят дали според тях то също подлежи на ОВОС и дали наново ще се проведат 
консултации с обществеността.

Комисията възнамерява да отправи питане до френските органи дали проектът за 
центъра представлява „предприятие“ по смисъла на Директива Севезо II (96/82/ЕО) и 
ако е така, дали операторът е изпълнил задълженията си за уведомяване относно 
политиката си за предотвратяване на големи аварии, както и евентуално ще поиска 
доклада за безопасността и вътрешния авариен план. Комисията също ще отправи 
запитване дали са били проведени съответните процедури по консултиране в рамките 
на въпросния проект.

Ще бъде отправено запитване и до френските органи дали проектът за многопрофилен 
център е предмет на съдебно или административно производство, започнато от 
административен съдия или от компетентния орган, с което се оспорва законността, по 
форма и/или съдържание, на разрешението за експлоатация от 17 януари 2011 г. и на 

                                               

1 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13-33. 
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всички други разрешения, които евентуално са били издадени на оператора.  

Комисията ще държи в течение комисията по петиции за развитието на случая.

5. Отговор от Комисията (REV.II), получен на 29 ноември 2013 г.

Петиции 0298/2012 и 1005/2012

Факти

1. Предмет на петиции 0298/2012 и 1005/2012

 Петиции 0298/2012 и 1005/2012, които са внесени в комисията по петиции на 
Европейския парламент, се противопоставят на изграждането и експлоатацията на 
проект за многопрофилен център за преработка на битови и подобни отпадъци, 
който трябва да бъде осъществен на територията на общините Роменвил и Бобини 
(„многопрофилен център“ или „центърът“). 

 Този многопрофилен център трябва да включва инсталация за метанизация на 
частта от битовите отпадъци, която подлежи на ферментация (с предвиден 
капацитет от 315 000 тона годишно), център за сортирането на разделно събраните 
отпадъци (с предвиден капацитет от 30 000 тона годишно) и център за 
предварително сортиране на обемисти отпадъци (с предвиден капацитет от 60 000 
тона годишно). Този център ще замени работещите понастоящем на терена 
инсталации, а именно депо за отпадъци и център за прехвърляне на битовите 
отпадъци и сортиране на разделно събрани отпадъци и обемисти предмети. Той е 
квалифициран като проект от общ интерес от френските органи, тъй като е 
предназначен да преработва битовите отпадъци на 22 общини, както и на 2 района 
на град Париж.

2 Обхват на възраженията на вносителите 

 Възраженията на вносителите се отнасят до възможните вредни въздействия на 
инсталацията за метанизация (например миризма, атмосферни емисии).  

 Вносителите на петициите се позовават преди всичко общо на неспазването на 
задълженията за обществено допитване и на факта, че инсталацията за метанизация 
ще се превърне във „финансова катастрофа“ и „екологичен скандал“. Петициите 
следователно не включват точно описание на фактите, което да поставя под въпрос 
законността на проекта за инсталацията за метанизация по отношение на 
приложимото право на Европейския съюз („право на ЕС“). 

3 Ключови дати и мораториум 
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 Преписката по искане на разрешение за експлоатация на центъра е внесена на 7 май 
2009 г. от Междуобщинското сдружение за преработване на битови отпадъци в 
района на Париж („SYCTOM“) до компетентния административен орган. 
Разрешението за експлоатация е издадено на дружество URBASER на 17 януари 
2011 г. с указ на префектурата. 

 На 1 февруари 2012 г. е бил наложен мораториум, с който изграждането на центъра 
е отложено с няколко месеца. Мораториумът е по инициатива на SYCTOM и цели 
да изпълни исканията на живеещите около терена, които се противопоставят на 
проекта да бъде извършена преоценка на избора на способа (механично-биологично 
третиране преди метанизацията), рисковете от промишлени аварии и вредни 
въздействия (например неприятни миризми, шум, замърсяване), които могат да 
представляват значителен здравен и екологичен риск.

 Заключенията от извършените през 2012 г .  проверки от INERIS (Национален 
институт за икономическата среда и промишлените рискове) и EREP 
(изследователска и консултантска къща, специализирана в обработването и 
оползотворяването на отпадъците и отпадните води) относно точността, 
обосноваността и пълнотата на оценката на рисковете и оценката на въздействието 
върху околната среда („ОВОС)“, изготвени в хода на преписката по искане на 
разрешение за експлоатация на центъра, са, че оценките са били извършени, по 
форма и съдържание, в съответствие с приложимите изисквания на националното 
право, като същевременно на оператора са направени предложения да подобри 
определени аспекти на сигурността и опазването на околната среда за проекта за 
многопрофилен център (например, засилване на контрола на отделянето на 
миризми). 

 Резултатите от тези проверки са оповестени публично от комитета по проследяване 
на мораториума на 15 октомври 2012 г. и представени на обществени събрания на 
18 октомври 2012 г. и на 4 декември 2012 г., като е дадена възможност на всички 
заинтересовани лица да изразят становището си. 

4. Промяна в разрешението за експлоатация 

 Въз основа на тези проверки и на изразените становища, общинският съвет на 
района Est-Ensemble (върху чиято територия е предвидено изграждането на 
центъра) приема на 11 декември 2012 г. становище, придружено от 10 
допълнителни искания, отправени към SYCTOM (например, постоянно присъствие 
на оператора на обекта с цел постоянен контрол на експлоатацията) и 3 
ангажимента (например да действа за намаляването на отпадъците). 

 В резултат на това на 19 декември 2012 г. SYCTOM поема ангажимента да 
преразгледа проекта си с цел (i) да включи всички искания, изразени от общинските 
съветници от Est-Ensemble (например разработването на способ, който да 
усъвършенства процеса по метанизация, издигането на предпазна стена покрай един 
автоклав, план за предотвратяване на неприятните миризми, намаляване на броя на 
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автоклавите от 6 на 4 срещу насрещното задължение на съответните общини да 
въведат политика за намаляване на битовите отпадъци при източника) и (ii) да вземе 
предвид трите ангажимента. 

 Тези изменения са предмет на анекс към разрешението за експлоатация от 17 
януари 2011 г. Приемането на този анекс от компетентния орган би трябвало да 
сложи край на мораториума.   

Разглеждане на петиции 0298/2012 и 1005/2012 

1 Писмени съобщения 

 Комисията изпрати до комисията по петиции на Европейския парламент две 
писмени съобщения на 27 ноември 2012 г. и на 27 февруари 2013 г. 

 По-конкретно, Комисията уведоми комисията по петиции, че възнамерява да зададе 
конкретни въпроси на френските органи посредством механизма „ПИЛОТ ЕС“ 
относно (i) характеристиките и хронологията на проекта за многопрофилен център, 
(ii) евентуалната приложимост и, при необходимост, съответствието с Директиви 
2008/1/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването („Директива за КПКЗ“)1, 
2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно 
емисиите от промишлеността („ДЕП“)2, 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда („Директива за ОВОС“)3 и 
96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от 
големи аварии, които включват опасни вещества („Директива Севезо II“)4, и (iii) 
евентуални съдебни производства, започнати пред националния съд срещу проекта.  

2 „ПИЛОТ ЕС“ № 4552/13/ENVI 

 В съответствие с поетия ангажимент, Комисията създаде досие „ПИЛОТ ЕС“ (№ 
4552/13/ENVI), за да поиска от френските органи посочената по-горе информация.

 Тези органи са представили отговорите си на 17 юли 2013 г., в които стигат до 
заключението, че проектът за многопрофилен център е разработен в съответствие с 
Директивите за КПКЗ, ДЕП, ОВОС и Севезо II и в частност уведомяват, че в 
административния съд са внесени две жалби от сдружението на живеещите около 
терена в Роменвил (ARIVEM, един от вносителите на петицията) и сдружението 
„Ecologie Sans Frontières“) (ESF) за анулиране на разрешението за експлоатация на 
17 януари 2011 г.

                                               

1 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8-29. 
2 ОВ L 334, 17.2.2010 г., стр. 17-119. 
3 ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1-21. 
4 ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13-33. 
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Оценка на петиции 0298/2012 и 1005/2012 въз основа на анализа на отговора на 
френските органи и евентуално приложимото право на Съюза 

С оглед на отговора на френските органи относно характеристиките на проекта за 
многопрофилен център (преди промяната на мащаба му), Комисията счита, че: 

1 Приложимост на Директивата за КПКЗ (2008/1/ЕО) и ДЕП (2010/75/ЕС)  

 От една страна, проектът не попада в приложното поле на Директивата за КПКЗ, 
тъй като не е предназначен да преработва опасни отпадъци и не става дума за 
дейност по изгаряне или обезвреждане на битови отпадъци и неопасни отпадъци, а 
за дейност по оползотворяване. 

 От друга страна, проектът попада в приложното поле на ДЕП, тъй като е 
квалифициран като дейност по оползотворяване чрез биологично обработване на 
неопасни отпадъци съгласно точка 5.3, буква б) от приложение I. Като има предвид, 
че центърът не е бил в експлоатация към 7 януари 2013 г., компетентните органи 
следва да гарантират, че разрешението за експлоатация на URBASER отговаря на 
съответните изисквания на ДЕП преди многопрофилният център да бъде пуснат в 
експлоатация.    

2 Приложимост на Директивата за ОВОС (2011/92/ЕС)  

 Директивата за ОВОС не се прилага в настоящия случай, тъй като не става дума за 
горивна инсталация, чиято номинална топлинна мощност е равна или по-голяма от 
300 MW, нито за съоръжение за обезвреждане на опасни отпадъци или съоръжение 
за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез изгаряне или химично третиране.

3 Приложимост на Директивата Севезо II (96/82/ЕО)  

 Директивата Севезо II не се прилага в настоящия случай, тъй като максималното 
количество опасни отпадъци, които могат да се намират на територията на 
многопрофилния център, не може да превишава 300 кг, както е посочено в 
разрешението за експлоатация.   

4 Обжалване пред националния съд

 Вследствие на двете жалби пред административния съд, внесени от ARIVEM и ESF, 
с решението си от 18 април 2013 г. административният съд на Монтрьой отмени 
разрешението за експлоатация, тъй като досието за публичното разследване на 
преписката по искане на разрешение за експлоатация на центъра съдържаше 
неточности и пропуски.  
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 Впоследствие URBASER сезира апелативния административен съд във Версай, за 
да обжалва това решение. Съдът трябва да се произнесе най-късно до 16 юни 2014 г. 

Както беше посочено от френските органи, ако апелативният съд потвърди 
решението на административния съд, може да се внесе нова преписка по искане на 
разрешение за експлоатация на центъра въз основа на преразгледания размер на 
проекта за многопрофилен център (вж. точка 1.4). В противен случай разрешението 
за експлоатация от 17 януари 2011 г. ще бъде изменено, за да отговори на 
изискванията за намаляване на размера на центъра (вж. точка 1.4)      

Заключения 

 Комисията отбелязва, че административният съд, който е сезиран по-конкретно от 
един от вносителите на петицията, е анулирал разрешението за експлоатация на 
многопрофилния център. Впоследствие операторът е сезирал административния 
апелативен съд с искането да се произнесе през следващите месеци относно 
законосъобразността на разрешението и относно това дали отхвърля или 
потвърждава решението на административния съд.

 Независимо от заключенията, до които ще стигне апелативният съд, френските 
органи обявиха, че проектът за многопрофилен център във всеки случай ще бъде 
преразгледан в низходяща посока в отговор на опасенията, изразени от живеещите 
около терена.

 Въз основа на предоставената от тези органи информация и с оглед на 
горепосоченото, за момента Комисията не констатира нарушение или риск от 
нарушение на правото на Съюза. 


