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Tárgy: Az ARIVEM francia egyesület által benyújtott 0298/2012. számú petíció 
Romainville (Franciaország) területén egy gáztermelő üzem építéséről

A. C. francia állampolgár által benyújtott 1005/2012. számú petíció egy, a 
franciaországi Romainville-ben létesítendő metanizáló üzemre vonatkozó 
projektről

1. A 0298/2012. sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy nagy gáztermelő üzem (metángáztermelő állomás) Párizstól csupán 
2 kilométerre történő megépítése ellen tiltakozik.

A petíció benyújtója szerint egy ilyen üzem létrehozása súlyos egészségügyi kockázatot 
jelentene a helybéli lakosok számára. Az ilyen típusú üzemek ellen a civil társadalom számos 
alkalommal tiltakozott.

Az 1005/2012. sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Romainville-ben létesítendő metanizáló üzemre vonatkozó projektről 
számol be. Ez lenne Európa legnagyobb ilyen jellegű üzeme, amelyet sűrűn lakott városi 
területen létesítenének. A petíció benyújtója azzal vádolja a SYCTOM-ot, a városi 
hulladékgazdálkodási ügynökséget, hogy nem szervezett nyilvános konzultációkat, és nem 
tartja tiszteletben a környezetvédelmi jogszabályokat. A petíció benyújtója szerint ez a projekt 
pénzügyi katasztrófába és ökológiai botrányba torkollik majd, ezért az Európai Parlamenthez 
fordul, hogy körültekintően vizsgálja ki ezt az ügyet.

2. Elfogadhatóság
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0298/2012 : Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 28.
1005/2012 : Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 3. Tájékoztatás kérése a 
Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól a 0298/2012 petíció tárgyában kapott válasz (2012. november 27.)

A Bizottság megvizsgálta azokat az információkat, amelyek a franciaországi Romainville-nél 
tervezett gáztermelő üzem építésével kapcsolatban jelenleg rendelkezésre állnak.  A Bizottság 
véleménye szerint a szóban forgó üzem esetében a következő uniós jogszabályok vehetők 
tekintetbe:

A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv 
(IPPC-irányelv)1 előírja, hogy a hatálya alá tartozó létesítmények az engedélyekkel 
összhangban működjenek, ideértve az elérhető legjobb technikákon (BAT) alapuló 
kibocsátási határértékeket, amelyeket a kibocsátások és a környezet egészére való hatás 
megelőzésére vagy ahol az nem lehetséges, a csökkentésére állapítanak meg. A levegőbe, 
vízbe és talajba irányuló kibocsátások megelőzésével vagy csökkentésével ezért az IPPC-
irányelvvel összhangban kiadott környezetvédelmi engedélyekben kell foglalkozni.  

A Bizottság több, az elérhető legjobb technikákat ismertető referenciadokumentumot (BREF) 
fogadott el, amelyek kiterjednek az IPPC-irányelv hatálya alá eső tevékenységekre, és 
amelyeket az illetékes hatóságok kötelesek figyelembe venni, amikor az ilyen létesítményekre 
vonatkozóan meghatározzák az elérhető legjobb technikákon alapuló kibocsátási 
határértékeket, az egyenértékű paramétereket vagy a műszaki intézkedéseket. A 
hulladékkezelésre vonatkozó BREF elfogadására 2006 augusztusában került sor.

Az IPPC-irányelv előírja a nyilvánosság részvételét az engedélyezési folyamatban, és 
különösen rendelkezéseket tartalmaz annak biztosításra, hogy a nyilvánosság véleményt 
nyilváníthasson az engedély tervezetéről. Az engedélyezési folyamatban az ilyen nyilvános 
konzultációk során kapott valamennyi választ figyelembe kell venni.  

Megjegyzendő, hogy az IPPC-irányelv helyébe az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU 
irányelv (IED) lépett. Amennyiben a gáztermelő üzem 2013. január 7-én vagy az után kezdi 
meg működését és szerzi meg az engedélyt, vagy az említett dátum előtt hiánytalan kérelmet 
nyújtanak be az engedély iránt és az üzem 2014. január 7. után kezdi meg működését – ehhez 
az IED-irányelvnek megfelelő engedély kiadására lesz szükség.  Az IED-irányelv az IPPC-
irányelvnél szigorúbb követelményeket támaszt az elérhető legjobb technikák (BAT) 
alkalmazása tekintetében, és a hulladékkezelési tevékenységek szélesebb körére 
alkalmazandó.

A Bizottság sajnos nem tudta megállapítani, hogy a szóban forgó üzem pontosan milyen 
hulladékkezelési technikát fog alkalmazni, és így azt sem, hogy e tevékenység az IPPC- vagy 
az IED-irányelv hatálya alá esik-e.

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 

                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
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2011/92/EU irányelv1 (környezetihatás-vizsgálati irányelv vagy KHV-irányelv). A khv-
irányelv különbséget tesz az ún. I. melléklet szerinti projektek között, amelyeket minden 
esetben alá kell vetni khv-eljárásnak, valamint a II. melléklet szerinti projektek között, 
amelyek vonatkozásában a tagállamok eseti alapon és/vagy az irányelvet a nemzeti jogba 
átültető jogszabályokban meghatározott küszöbértékek vagy kritériumok alapján határoznak 
arról, hogy a projektet környezeti hatásvizsgálatnak vetik-e alá.  A rendelkezésre álló 
információk alapján nem világos, hogy a szóban forgó üzem e mellékletek hatálya alá esik-e.

A környezeti hatásvizsgálat még az illetékes hatóság engedélyezését megelőzően biztosítja a 
projektek környezeti következményeinek megállapítását és értékelését.  A nyilvánosság is 
kifejtheti véleményét, és minden konzultációt figyelembe kell venni. A nyilvánosságot 
továbbá az engedély tartalmáról is tájékoztatni kell.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 
96/82/EK irányelv (Seveso II. irányelv)2 követelményeket állít fel a tagállamok üzemeltetői és 
hatáskörrel rendelkező hatóságai számára annak megállapítása tekintetében, hogy a veszélyes 
anyagok az I. mellékletben meghatározott határértékek feletti mértékben vannak-e jelen. Ezek 
a követelmények a biztonsági kérdések kezelésére, a nyilvánosság tájékoztatására, a 
veszélyhelyzeti reagálásra, az ellenőrzésekre, a területfelhasználási tervezésre és a 
területfelhasználási tervezéssel összefüggő döntésekhez kapcsolódó megfelelő konzultációkra 
vonatkoznak.  A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján nem egyértelmű, hogy a 
kérdéses üzem fog-e veszélyes anyagokat felhasználni az irányelvben rögzített határértékeken 
felüli mennyiségben.

A petícióval kapcsolatban rendelkezésre álló információk alapján és mivel az üzem még nem 
épült meg, a Bizottság nem tudja megállapítani a fent említett irányelvek bármilyen 
megsértését.  E tekintetben fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy az uniós jogszabályok 
helyes és maradéktalan végrehajtása elsődlegesen a tagállamok felelőssége.

4. A Bizottságtól a 0298/2012. és az 1005/2012. számú petíciókkal kapcsolatban 
kapott válasz (REV): 2013. február 27.

A Romainville és Bobigny települések területén létesítendő, háztartási és hasonló 
hulladékokat kezelő többcélú üzem (a továbbiakban: „többcélú üzem” vagy „említett üzem”) 
tervével kapcsolatban két petíció érkezett. A 298/2012. sz. petícióra vonatkozó első 
közlemény óta a többcélú üzem létesítésével kapcsolatban fontos fejlemények következtek be 
(pl. az üzemeltető vállalta, hogy az illetékes hatóságtól kérni fogja az üzemeltetési engedély 
módosítását). Ennek folytán jelen közlemény célja, hogy a Petíciós Bizottságot tájékoztassa a 
mindkét – 298/2012. és 1005/2012. sz. – petícióval kapcsolatban bekövetkezett újabb 
fejleményekről. 

A petíciók benyújtói egy olyan többcélú üzem megépítése és üzemeltetése ellen szólalnak fel, 
amely a következő részekből áll: a visszamaradó háztartási hulladékok erjeszthető 
hányadának metanizálására szolgáló (315 000 tonna/év kapacitású) üzemrész, a szelektíven 
begyűjtött hulladékok válogatását végző (30 000 tonna/év kapacitású) üzemrész, valamint 
                                               
1 HL L 26., 2012.1.28., 1. o.
2 HL L 10., 1997.1.4.
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egy, a terjedelmes tárgyak előválogatását végző (60 000 tonna/év kapacitású) üzemrész. Az új 
üzemet a helyszínen jelenleg található létesítmények – egy hulladéklerakó, valamint egy, a 
háztartási hulladékok továbbítására és a szelektíven begyűjtött hulladékok, illetve a 
terjedelmes tárgyak válogatására szolgáló üzem – felváltására építenék. 

A többcélú üzem létesítése kiegészül egy folyami rakodóhely – és a vele való összeköttetést 
biztosító alagút – kialakításával Bobignyban annak érdekében, hogy az üzemből származó 
anyagmennyiséget folyami úton lehessen elszállítani. Mindenesetre, mivel a petíciók 
benyújtóinak kifogásai egyedül a metanizáló üzemrész által okozott esetleges ártalmakra (így 
a szagra és légkörbe való kibocsátásra) vonatkoznak, a 298/2012. és az 1005/2012. sz. 
petíciók esetében az Európai Bizottság (a továbbiakban: „Bizottság”) vizsgálata – és ennek 
megfelelően jelen írásos közlemény tartalma – kizárólag az említett üzemrész 
jogszerűségének kérdésére szorítkozott.  

A petíciók benyújtói elsősorban általánosságban szólnak a nyilvánosság véleményének 
kikérésére vonatkozó kötelezettség megszegéséről és arról, hogy a metanizáló üzemrész 
„pénzügyi szakadékhoz” és „ökológiai botrányhoz” fog vezetni. A petíciók tehát nem 
tartalmaznak olyan konkrét érvrendszert, amely alapján az alkalmazandó európai uniós 
jogszabályokkal (a továbbiakban: „uniós jog”) kapcsolatban kétségbe lehetne vonni a 
metanizáló üzem tervének jogszerűségét. 

A Bizottság mindazonáltal vizsgálatba kezdett a többcélú üzem tervére vonatkozóan, 
beleértve a létesítésével kapcsolatos legutóbbi fejleményeket is. E vizsgálat eredményei 
alapján a Bizottság az EU PILOT mechanizmuson keresztül információs kérelmet kíván 
intézni a francia hatóságokhoz annak igazolása végett, hogy a többcélú üzem terve megfelel-e 
az uniós jognak (lásd alább).      

Az üzembe helyezési engedély iránti kérelemmel („DDAE”) összefüggő anyagot 2009. május 
7-én nyújtotta be a párizsi agglomeráció hulladékkezeléssel foglalkozó településközi 
ügynöksége („SYCTOM” vagy „üzemeltető”) az illetékes hivatalhoz. Az üzembe helyezési 
engedély kiadására 2011. január 17-én került sor prefektusi határozat formájában. 

január 1-jén halasztást engedélyeztek, minek folytán a többcélú üzem felépítése több hónapos 
késedelmet szenved. A halasztásra a SYCTOM kezdeményezésére került sor annak 
érdekében, hogy eleget téve a projektet ellenző helyi lakosok kéréseinek felülvizsgálják az 
üzemi módszer kiválasztását, az ipari baleseti kockázatokat és azokat az esetleges ártalmakat 
(szag, zaj, szennyezés…), amelyek jelentős egészségügyi és környezeti kockázatot 
jelenthetnek.

Ennek megfelelően 2012-ben az INERIS (Országos Iparkörnyezeti és Ipari Kockázatokat 
Vizsgáló Intézet) és az EREP (egy, a hulladékok és a kibocsátott szerves anyagok kezelésére 
és újrafelhasználására szakosodott vizsgáló és tanácsadó iroda) vizsgálatokat folytatott a 
veszélyeket feltáró tanulmány, továbbá a DDAE összeállításának keretében készült környezeti 
hatástanulmány („khv”) pontosságára, megalapozottságára és kiterjedtségére vonatkozóan. A 
vizsgálatok egyfelől megállapították, hogy az említett tanulmányok formájukat és tartalmukat 
tekintve a nemzeti jogszabályokban foglalt hatályos követelményeknek megfelelően 
készültek. A vizsgálatok másfelől több javaslatot fogalmaztak meg az üzemeltető számára a 
többcélú üzem tervének bizonyos „biztonsági” és „környezeti” elemei javítása céljából (pl. a 
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szagkibocsátás ellenőrzésének megerősítésére vonatkozóan). 

A vizsgálatok eredményét a halasztást ellenőrző bizottság 2012. október 15-én nyilvánosságra 
hozta, illetve 2012. október 18-án és 2012. december 4-én nyilvános rendezvényen ismertette 
valamennyi olyan személlyel, aki véleményt kívánt nyilvánítani. 

Mindezek alapján az üzemeltető a többcélú üzem működésének beindítását legkorábban 
2015-re tervezi.

A vizsgálatok és az elhangzott különféle vélemények alapján az Est-Ensemble agglomerációs 
közösség önkormányzata (amelynek területén a többcélú üzem helyét kijelölték) 2012. 
december 11-én elfogadott egy, a SYCTOM-nak szóló értesítést, amely tíz kiegészítő kérést 
(pl. az üzemeltető állandó helyszíni jelenléte a működés folyamatos ellenőrzése céljából) és 
három kötelezettségvállalást (pl. a hulladékmennyiség csökkentésének támogatása) is 
tartalmazott. 

Ezután a SYCTOM 2012. december 19-én vállalta, hogy a projektet felülvizsgálja i. az Est-
Ensemble agglomerációs közösség választott képviselői által megfogalmazott valamennyi 
kérés (pl. eljárás kidolgozása a metanizálás javítása céljából, védőfal emelése az egyik 
szikkasztó mellett, terv a szag kiáramlásának megakadályozására, a szikkasztók számának 6-
ról 4-re csökkentése az önkormányzatok azon kötelezettségvállalásának ellentételezésére, 
hogy a háztartási hulladékoknak a képződés helyén való csökkentésére irányuló politikát 
folytatnak) belefoglalása, és ii. a három kötelezettségvállalás figyelembevétele érdekében. 

Ezek a változtatások bekerülnek a 2011. január 17-i üzembe helyezési engedélyt módosító 
kiegészítésbe. Ezt a módosító kiegészítést 2013 elején kell elfogadnia az illetékes hatóságnak, 
amely ezzel lezárja az említett halasztási időszakot.   

A begyűjtött információk alapján valószínűsíthető, hogy a többcélú üzem projektje a 2008. 
január 15-i, a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 
2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („IPPC-irányelv”),1 a 2010. november 24-i, 
az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv („IED-
irányelv”),2 a 2011. december 13-i, a bizonyos köz- és magánprojektek környezetre tett 
hatásáról szóló 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv („khv-irányelv”)3 és az 
1996. december 9-i, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv („Seveso II. irányelv”)4 hatálya alá 
tartozik. 

A francia hatóságokhoz intézendő információkérés célja annak megállapítása, hogy az 
említett projekt jellemzői folytán a projekt valóban az említett irányelvek hatálya alá esik-e, 
és ha igen, akkor ebben az esetben mely intézkedéseket tettek vagy terveznek megfelelő 
alkalmazásuk biztosítása érdekében.

                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8–29. o.
2 HL L 334., 2010.2.17., 17–119. o.
3 HL L 26., 2012.1.28., 1–21. o.
4 HL L 10., 1997.1.14., 13–33. o.
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A Bizottság szeretne a francia hatóságoktól pontosításokat kapni a többcélú üzem 
projektjének jellemzőiről annak megállapítása végett, hogy a projekt a 2008/1/EK (IPPC) és a 
2010/75/EU (IED) irányelvek, vagy csupán az IED hatálya alá esik-e, illetve nem esik egyik 
hatálya alá sem. 

Megállapítandó, hogy mely uniós jogi követelményeknek kell teljesülniük (pl. az 
engedélyezés feltételei vagy a rendelkezésre álló legjobb műszaki megoldásokhoz kapcsolódó 
kibocsátási szintek), valamint meg kell vizsgálni, hogy az üzembe helyezési engedély és 
bármely egyéb esetleg kiadott engedély gondoskodik-e e követelmények teljesüléséről. A 
Bizottságnak szándékában áll továbbá kérdéseket feltenni a metanizálásból visszamaradó 
anyagok kezelésével (pl. szétszórás, földbe rejtés) és a nyilvánosságnak az engedélyezési 
eljárásban és az üzembe helyezési engedély felülvizsgálatában (ütemezés, nyilvános 
konzultáció, alapvető módosulás stb.) való részvételével kapcsolatban.

Amennyiben beigazolódik, hogy a DDAE esetében a környezeti hatásvizsgálatot elvégezték, a 
Bizottság meg fogja kérdezni a francia hatóságoktól, hogy ez a vizsgálat a 2011/92/EU 
irányelvben meghatározott valamennyi – különösen a nyilvánossággal való konzultációra és a 
nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó – követelménnyel összhangban történt-e. 

A 2011. január 17-i üzembe helyezési engedélynek a SYCTOM ütemezésében szereplő 
felülvizsgálata tekintetében a francia hatóságokat felkérjük annak pontosítására, hogy 
szerintük annak esetében is el kell-e végezni a környezeti hatásvizsgálatot, illetve sor kerül-e 
újabb konzultációra a nyilvánossággal.

A Bizottság meg kívánja kérdezni a francia hatóságoktól, hogy a többcélú üzem projektje 
„létesítménynek” tekintendő-e a Seveso II. irányelv (96/82/EK) értelmében, és ha igen, akkor 
ebben az esetben az üzemeltető már eleget tett-e értesítési kötelezettségeinek a súlyos 
balesetek megelőzésére irányuló politikája és – adott esetben – a biztonságra és a belső 
vészhelyzeti tervre vonatkozó jelentéstétel tekintetében. A Bizottság azt is tudni szeretné 
majd, hogy a szóban forgó projekttel kapcsolatban sor került-e a megfelelő konzultációs 
eljárások megszervezésére.

A francia hatóságoktól arra a kérdésre is választ kérünk majd, hogy a többcélú üzem 
projektjével kapcsolatban folyik-e olyan bírósági vagy közigazgatási eljárás a közigazgatási 
bíró vagy az illetékes hatóság előtt, amely alaki vagy tartalmi tekintetben kérdésessé teheti a 
2011. január 17-én kiadott üzembe helyezési engedély vagy bármely egyéb vonatkozó – az 
üzemeltető számára esetlegesen kiadott – engedély jogszerűségét.  

A Bizottság az ügy további fejleményeiről tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV. II.): 2013. november 29.

A 0298/2012. és az 1005/2012. számú petíció

Összefüggések

1 A 298/2012. és 1005/2012. sz. petíciók tárgya
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 Az Európai Parlament Petíciós Bizottságához benyújtott 298/2012. és 1005/2012. sz. 
petíciók a Romainville és Bobigny települések területén létesítendő, háztartási és hasonló 
hulladékokat kezelő többcélú üzem („többcélú üzem” vagy „említett üzem”) megépítését 
és üzembe állítását kifogásolják. 

 A többcélú üzem a következő részekből állna: a visszamaradó háztartási hulladékok 
erjeszthető hányadának metanizálására szolgáló (315 000 tonna/év kapacitású) üzemrész, 
a szelektíven begyűjtött hulladékok válogatását végző (30 000 tonna/év kapacitású) 
üzemrész, valamint egy, a terjedelmes tárgyak előválogatását végző (60 000 tonna/év 
kapacitású) üzemrész. Az új üzemet a helyszínen jelenleg található létesítmények – egy 
hulladéklerakó, valamint egy, a háztartási hulladékok továbbítására és a szelektíven 
begyűjtött hulladékok, illetve a terjedelmes tárgyak válogatására szolgáló üzem –
felváltására építenék. A projektet a francia hatóságok általános érdekűnek nyilvánították, 
mivel 22 település, valamint Párizs két kerületének a háztartási hulladékát fogják itt 
kezelni.

2 A petíciók benyújtói által tett kifogások 

 A petíciók benyújtói a metanizáló üzem által okozott esetleges ártalmakat (pl. szag, 
légköri kibocsátások) kifogásolják.  

 A petíciók benyújtói elsősorban általánosságban szólnak a nyilvánosság véleményének 
kikérésére vonatkozó kötelezettség megszegéséről és arról, hogy a metanizáló üzemrész 
„pénzügyi szakadékhoz” és „ökológiai botrányhoz” fog vezetni. A petíciók tehát nem 
tartalmaznak olyan konkrét érvrendszert, amely alapján az alkalmazandó európai uniós 
jogszabályokkal (a továbbiakban: „uniós jog”) kapcsolatban kétségbe lehetne vonni a 
metanizáló üzem tervének jogszerűségét. 

3 Alapvető dátumok és moratórium 

 Az üzembe helyezési engedély iránti kérelemmel („DDAE”) összefüggő anyagot 2009. 
május 7-én nyújtotta be a párizsi agglomeráció hulladékkezeléssel foglalkozó 
településközi ügynöksége („SYCTOM” vagy „üzemeltető”) az illetékes hivatalhoz. Az
üzembe helyezési engedély kiadására az URBASER vállalat számára 2011. január 17-én 
prefektusi határozat formájában sor került. 

 2012. február 1-jén halasztást engedélyeztek, minek folytán a többcélú üzem felépítése 
több hónapos késedelmet szenvedett. A halasztásra a SYCTOM kezdeményezésére került 
sor annak érdekében, hogy eleget téve a projektet ellenző helyi lakosok kéréseinek 
felülvizsgálják az üzemi módszer kiválasztását, az ipari baleseti kockázatokat és azokat az 
esetleges ártalmakat (szag, zaj, szennyezés…), amelyek jelentős egészségügyi és 
környezeti kockázatot jelenthetnek.
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 Az INERIS (Országos Iparkörnyezeti és Ipari Kockázatokat Vizsgáló Intézet) és az EREP 
(egy, a hulladékok és a kibocsátott szerves anyagok kezelésére és újrafelhasználására 
szakosodott vizsgáló és tanácsadó iroda) által 2012-ben elvégzett, a kockázatfeltáró, 
illetve a környezetihatás-vizsgáló („khv”) tanulmány pontosságára, megalapozottságára és 
részletességére irányuló vizsgálatok megállapították, hogy a tanulmányok mind formailag, 
mind tartalmilag a nemzeti jogszabályokban előírt követelményekkel összhangban 
készültek, illetve javasolták az üzemeltetőnek, hogy javítsanak a többcélú üzem 
projektjének bizonyos „biztonsági” és „környezeti” paraméterein (pl. erősítsék meg a 
szagkibocsátás ellenőrzését). 

 A vizsgálatok eredményét a halasztást ellenőrző bizottság 2012. október 15-én 
nyilvánosságra hozta, illetve 2012. október 18-án és 2012. december 4-én nyilvános 
rendezvényen ismertette valamennyi olyan személlyel, aki véleményt kívánt nyilvánítani. 

4 Az üzemeltetési engedély módosítása 

 A vizsgálatok és az elhangzott különféle vélemények alapján az Est-Ensemble 
agglomerációs közösség önkormányzata (amelynek területén a többcélú üzem helyét 
kijelölték) 2012. december 11-én elfogadott egy, a SYCTOM-nak szóló értesítést, amely 
tíz kiegészítő kérést (pl. az üzemeltető állandó helyszíni jelenléte a működés folyamatos 
ellenőrzése céljából) és három kötelezettségvállalást (pl. a hulladékmennyiség 
csökkentésének támogatása) is tartalmazott. 

 Ezután a SYCTOM 2012. december 19-én vállalta, hogy a projektet felülvizsgálja i. az 
Est-Ensemble agglomerációs közösség választott képviselői által megfogalmazott 
valamennyi kérés (pl. eljárás kidolgozása a metanizálás javítása céljából, védőfal emelése 
az egyik szikkasztó mellett, terv a szag kiáramlásának megakadályozására, a szikkasztók 
számának 6-ról 4-re csökkentése az önkormányzatok azon kötelezettségvállalásának 
ellentételezésére, hogy a háztartási hulladékoknak a képződés helyén való csökkentésére 
irányuló politikát folytatnak) belefoglalása, és ii. a három kötelezettségvállalás 
figyelembevétele érdekében. 

 Ezek a változtatások bekerülnek a 2011. január 17-i üzembe helyezési engedélyt módosító 
kiegészítésbe. A módosítás illetékes hatóság általi jóváhagyása után az említett 
moratórium megszűnik.   

A 298/2012 és 1005/2012 sz. petíciók kezelése 

1 Írásbeli közlemények 

 A Bizottság 2012. november 27-én és 2013. február 27-én egy-egy írásbeli közleményt 
juttatott el az Európai Parlament Petíciós Bizottságához. 

 A Bizottság így tájékoztatta a Petíciós Bizottságot, hogy az EU-PILOT mechanizmuson 
keresztül pontos kérdésekkel kíván fordulni a francia hatóságokhoz a) a többcélú üzem 
projektjének jellemzőivel és ütemezésével, b) a 2008. január 15-i, a környezetszennyezés 
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integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek („IPPC-irányelv”)1, a 2010. november 24-i, az ipari kibocsátásokról szóló 
2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek („IED-irányelv”)2, a 2011. 
december 13-i, a bizonyos köz- és magánprojektek környezetre tett hatásáról szóló 
2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek („khv-irányelv”)1 és az 1996. 
december 9-i, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi irányelvnek („Seveso II. irányelv”)2 való 
megfelelőségével, c) a szóban forgó projekt ellen a nemzeti bíróságokhoz benyújtott 
esetleges bírósági keresetekkel kapcsolatban.

2 EU-PILOT (4552/13/ENVI)

 A Bizottság – kötelezettségvállalásához hűen – megnyitotta az EU-PILOT dossziét 
(4552/13/ENVI) abból a célból, hogy a francia hatóságoktól az említett információkat 
bekérje.

 Az említett hatóságok 2013. július 17-i válaszukban megállapítják, hogy a többcélú üzem 
projektjét az IPPC, IED, khv- és Seveso II. irányelvekkel összhangban állították össze, 
valamint tájékoztatnak róla, hogy a romainville-i helyszín közelében lakók egyesülete (a 
petíció benyújtóinak egyike, az ARIVEM) és az Écologie Sans Frontières egyesület két 
keresetet nyújtottak be a közigazgatási bírósághoz a 2011. január 17-i üzembe helyezési 
engedély megsemmisítése céljából.     

A 298/2012 és 1005/2012 számú petíciók értékelése a francia hatóságok válaszának és az 
esetlegesen alkalmazandó uniós jogszabályoknak az elemzése alapján 

A francia hatóságoktól érkezett, a többcélú üzem (eredeti) projektjének jellemzőire 
vonatkozó válasza alapján a bizottság a következőket állapítja meg: 

1 Az IPPC (2008/1/EK) és az IED (2010/75/EU) irányelvek alkalmazhatósága  

 Egyfelől az említett projekt nem tartozik az IPPC irányelv hatálya alá, mivel nem végzi 
veszélyes hulladékok kezelését, és célja nem a települési vagy veszélyesnek nem 
minősülő hulladékok elégetése vagy megsemmisítése, hanem azok hasznosítása. 

 Másfelől az említett projekt az IED-irányelv hatálya alá tartozik, mivel célja veszélyesnek 
nem minősülő hulladékok – az irányelv I. melléklet 5.3.b) pontja szerinti – hasznosítása 
biológiai kezelés útján. Mivel az említett üzem 2013. január 7-én nem üzemelt, az 
illetékes francia hatóságoknak az esetleges üzembe helyezés előtt meg kell győződniük 
arról, hogy az URBASER számára kiadott üzemeltetési engedély megfelel az IED 
vonatkozó követelményeinek.    

                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8–29. o.
2 HL L 334., 2010.2.17., 17–119. o.
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2 A khv-irányelv (2011/92/EU) alkalmazhatósága  

 A khv-irányelv jelen esetben nem alkalmazható, mivel sem legalább 300 megawatt 
teljesítményű hőtermelő berendezésről, sem veszélyes hulladékok megsemmisítésére, sem 
veszélyesnek nem minősülő hulladékok égetés vagy vegyi úton történő megsemmisítésére 
szolgáló üzemről van szó.

3 A Seveso II. irányelv (96/82/EK) alkalmazhatósága  

 A Seveso II. irányelv jelen esetben nem alkalmazható, mivel az üzemeltetési engedély 
szerint a többcélú üzem területére esetlegesen jutó veszélyes hulladékok maximális 
mennyisége nem haladhatja meg a 300 kg-t.   

4 A nemzeti bírósághoz benyújtott keresetek   

 Az ARIVEM és az ESF által a közigazgatási bírósághoz benyújtott két kereset nyomán a 
montreuili közigazgatási bíróság 2013. április 18-i ítéletében az engedélyre vonatkozó 
határozatot megsemmisítette azzal az indokkal, hogy a DDAE nyilvános konzultációra 
vonatkozó anyaga hiányos és pontatlan.  

 Az ítélet ellen az URBASER a versailles-i közigazgatási fellebbviteli bírósághoz 
fellebbezett. Az említett bíróság legkésőbb 2014. június 16-ig hozza meg ítéletét. 

A francia hatóságok közlése szerint amennyiben a fellebbezést elbíráló bíró megerősíti a 
közigazgatási bíróság által hozott ítéletet, újabb – a többcélú üzem módosított projektjén 
alapuló – DDAE nyújtható be (lásd az 1.4. pontot). Ellenkező esetben az engedélyt 
tartalmazó, 2011. január 17-én kiadott határozat az új méretezéssel járó 
követelményeknek megfelelően módosításra kerül (lásd az 1.4. pontot).      

Következtetés 

 A Bizottság megállapítja, hogy a közigazgatási bíróság – a petíció egyik benyújtójának 
keresete alapján – megsemmisítette a többcélú üzem üzemeltetési engedélyét. Ezután az 
üzemeltető a fellebbviteli közigazgatási bírósághoz fordult, hogy az az elkövetkező 
hónapokban nyilatkozzék az említett engedély jogszerűségéről és érvénytelenítse vagy 
megerősítse a közigazgatási bíróság határozatát.

 A fellebbviteli bíróság jövőbeli döntésétől függetlenül a francia hatóságok bejelentették, 
hogy a közelben lakók aggodalmaira válaszul a többcélú üzem méreteit mindenképpen 
csökkentik.        

 Az említett hatóságok közlései és a fentiek alapján a Bizottság jelenleg nem tudja 
megállapítani az uniós jogszabályok megsértését vagy megsértésének veszélyét. 

                                                                                                                                                  
1 HL L 26., 2012.1.28..12, 1–21. o.
2 HL L 10., 1997.1.14..12, 13–33. o.


