
CM\1012746LT.doc PE500.682v04-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

29.11.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0298/2012 dėl dujų gamyklos statybos Romenvilyje (Prancūzija),
kurią pateikė Prancūzijos asociacija „Arivem“

Peticija Nr. 1005/2012 dėl numatytos metano gamyklos vietos Romenvilyje, 
Prancūzijoje, kurią pateikė Prancūzijos pilietis A. C.

1. Peticijos Nr. 0298/2012 santrauka

Peticijoje išreiškiamas prieštaravimas dėl didelės dujų gamyklos (TMB- Méthanisation) 
statybos vos už 2 km nuo Paryžiaus.

Anot peticijos pateikėjų, dėl šio įrenginio statybos kiltų rimtas pavojus vietos gyventojų 
sveikatai. Pilietinė visuomenė yra ne kartą išreiškusi prieštaravimą dėl tokio tipo įrenginių 
statybos.

Peticijos Nr. 1005/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas nepritaria numatytai metano gamyklos statybai Romenvilyje. Tai būtų 
didžiausia gamykla Europoje ir ji būtų pastatyta tankiai apgyvendintoje miesto zonoje. 
Peticijos pateikėjas kaltina miesto atliekų šalinimo įmonę Syctom dėl to, kad ji nesikonsultavo 
su visuomene, nors turėjo tai daryti, ir dėl aplinkos apsaugos teisės aktų nesilaikymo. Peticijos 
pateikėjas teigia, kad projektas bus finansinė ir ekologinė nesėkmė, ir ragina Europos 
Parlamentą atidžiai išnagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0298/2012 paskelbta priimtina 2012 m. birželio 28 d.
Peticija Nr. 1005/2012 paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos buvo paprašyta 
suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas dėl peticijos Nr. 0298/2012 , gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Komisija patikrino šiuo metu turimą informaciją dėl pasiūlymo dėl dujų gamyklos statybos 
Romenvilyje Prancūzijoje. Komisija mano, kad šiai gamyklai galima taikyti nurodytus ES 
teisės aktus.

– Direktyvoje 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)1 reikalaujama, 
kad į šios direktyvos taikymo sritį patenkantys įrenginiai veiktų taip, kaip nustatyta 
leidimuose, kuriuose nurodytos ribinės vertės, grindžiamos geriausiais prieinamais gamybos 
būdais (GPGB), skirtais teršalų išmetimo prevencijai, o jeigu tai neįmanoma, – bendrai 
mažinti teršalų išmetimą ir jų poveikį visai aplinkai. Todėl teršalų išmetimo į orą, vandenį ir 
dirvožemį prevencijos ar mažinimo sąlygos turėtų būti nustatytos aplinkosaugos leidimuose, 
išduodamuose vadovaujantis TIPK direktyva.  

Komisija patvirtino keletą GPGB informacinių dokumentų (angl. BREFs), kurie skirti TIPK 
direktyvos taikymo sričiai priklausančioms veiklos rūšims ir į kuriuos kompetentingos 
valdžios institucijos turi atsižvelgti tokiems įrenginiams nustatydamos GPGB grindžiamas 
išmetamųjų teršalų ribines vertes, jas atitinkančius parametrus ar technines priemones. BREF
dėl atliekų apdorojimo patvirtintas 2006 m. rugpjūčio mėn.

TIPK direktyvoje numatyta, kad visuomenė gali dalyvauti leidimų išdavimo procedūroje, 
direktyva taip pat apima priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad visuomenė galėtų 
pateikti nuomonę dėl leidimo projekto. Leidimų išdavimo procedūroje privaloma atsižvelgti į 
visas nuomones, gautas konsultuojantis su visuomene.  

Reikėtų pažymėti, kad TIPK direktyvą pakeitė Direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių 
išmetamų teršalų (PIT direktyva). Jei dujų gamykla bus pradėta eksploatuoti arba leidimas jai 
bus išduotas 2013 m. sausio 7 d. ar vėliau, arba jei prieš šią datą bus pabaigta paraiškos 
leidimui gauti procedūra ir įrenginys pradės veikti po 2014 m. sausio 7 d., tuomet reikės gauti 
PIT direktyvą atitinkantį leidimą.  PIT direktyvoje numatyti griežtesni reikalavimai dėl GPGB 
taikymo nei TIPK direktyvoje, PIT direktyva taikoma įvairesnei atliekų tvarkymo veiklai.

Deja, Komisija negali nustatyti tikslaus minėtos gamyklos atliekų tvarkymo veiklos pobūdžio, 
taigi, ir to, ar šią veiklą reglamentuoja TIPK direktyva, ar PIT direktyva.

– Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo2 (žinoma kaip Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva). PAV direktyvoje 
išskiriami vadinamieji I priedo projektai, kuriuos vykdant visada turi būti taikoma 
PAV procedūra, ir II priedo projektai, kuriuos vykdydamos valstybės narės, išnagrinėjusios 
kiekvieną atvejį atskirai arba vadovaudamosi nacionaliniuose perkėlimo teisės aktuose 
nustatytomis ribomis ar kriterijais, nusprendžia, ar projektams turi būti taikomas poveikio 
aplinkai vertinimas.  Remiantis turima informacija neaišku, ar minimai gamyklai būtų galima 
pritaikyti kurį nors iš šių priedų.

Pagal PAV procedūrą užtikrinama, kad prieš kompetentingai institucijai išduodant sutikimą 
dėl planuojamos veiklos būtų nustatytos ir įvertintos projektų pasekmės aplinkai.  Visuomenė 
gali pateikti savo nuomonę ir turi būti atsižvelgta į visas konsultacijas. Be to, visuomenė turi 

                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
2 OL L 26, 2012 1 28, p. 1.
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būti informuojama apie sutikimo vykdyti planuojamą veiklą turinį.

– Direktyvoje 2003/105/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų 
pavojaus kontrolės (žinomoje kaip Seveso II direktyva1) nustatyti reikalavimai veiklos 
vykdytojams ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms, susiję su objektais, kuriuose 
pavojingų medžiagų kiekis viršija tam tikras nustatytas ribas, kaip nurodyta direktyvos 
I priede. Šie reikalavimai apima saugos valdymą, visuomenei teikiamą informaciją, avarinius 
planus, tikrinimus, miesto žemėtvarką ir tinkamas konsultacijas dėl sprendimų, susijusių su 
miesto žemėtvarka.  Remiantis Komisijai suteikta informacija, neaišku, ar minėtame 
įrenginyje yra pavojingų medžiagų, viršijančių šioje direktyvoje nurodytas ribas.

Komisija, remdamasi dėl peticijos pateikta informacija, ir dėl to, kad gamykla dar tik bus 
statoma, negali nustatyti, kad buvo pažeistos minėtos direktyvos.  Taigi, Komisija norėtų 
pabrėžti, kad pirmiausia valstybės narės privalo užtikrinti teisingą ir visišką ES teisės aktų 
įgyvendinimą.“

4. Komisijos atsakymas (REV) dėl peticijų Nr. 0298/2012 ir 1005/2012, gautas 
2013 m. vasario 27 d.

„Dėl kelių padalinių buitinių ir panašių atliekų perdirbimo centro (toliau – kelių padalinių 
centras arba šis centras), turinčio išaugti Romenvilio ir Bobinji savivaldybių teritorijoje, 
pateiktos dvi peticijos. Nuo tada, kai buvo pateiktas pirmas pranešimas dėl peticijos 
Nr. 298/2012, įvyko svarbių pokyčių, turinčių įtakos kelių padalinių centro projekto 
įgyvendinimui (pvz., veiklos vykdytojas įsipareigojo kompetentingos institucijos paprašyti 
pakeisti eksploatacijos leidimą). Todėl šiuo pranešimu siekiama Peticijų komitetui perduoti 
atnaujintą informaciją dėl abiejų peticijų – Nr. 0298/2012 ir 1005/2012. 

Peticijų pateikėjai prieštarauja tam, kad būtų pastatytas ir eksploatuojamas kelių padalinių 
centras, sudarytas iš metano gamybos iš galinčios fermentuotis buitinių atliekų dalies centro 
(pajėgumas – 315 000 tonų per metus), atskirai surinktų atliekų rūšiavimo centro (pajėgumas 
– 30 000 tonų per metus) ir stambiųjų atliekų išankstinio rūšiavimo centro (pajėgumas –
60 000 tonų per metus). Šis centras pakeistų šiuo metu toje vietoje esančius įrenginius –
atliekų šalinimo įrenginį ir buitinių atliekų pervežimo ir atskirai surinktų atliekų bei stambiųjų 
atliekų rūšiavimo centrą. 

Į šio kelių padalinių centro projekto įgyvendinimą įeina upinės platformos Bobinji, skirtos 
medžiagų iš šio centro gabenimui, ir šį centrą bei minėtąją platformą jungiančio tunelio 
statyba. Bet kokiu atveju, atsižvelgdama į tai, kad peticijų pateikėjai reiškia prieštaravimą tik 
dėl galimo neigiamo metano gamybos padalinio poveikio (pvz., kvapų, išlakų į atmosferą), 
Europos Komisija (toliau – Komisija), nagrinėdama peticijas Nr. 298/2012 ir 1005/2012, 
dėmesį skyrė tik šio padalinio teisėtumo klausimui, taip pat ir šis pranešimas skirtas šio 
klausimo nagrinėjimui.  

Visų pirma peticijų pateikėjai bendrais bruožais kalba apie įsipareigojimo atlikti visuomenės 
apklausą nesilaikymą ir apie tai, kad metano gamybos padalinys taps „finansine bedugne“ ir 
„ekologiniu skandalu“. Peticijose nepateikiama tikslių argumentų, kuriais būtų grindžiamas 
metano padalinio projekto teisinio legalumo pagal taikytiną Europos Sąjungos teisę (toliau –

                                               
1 OL L 10, 1997 1 4.
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ES teisė) užginčijimas. 

Vis dėlto Komisija pradėjo šio kelių padalinių centro projekto, taip pat ir naujausių pokyčių, 
turinčių įtakos jo įgyvendinimui, tyrimą. Remdamasi šiais tyrimais Komisija per „EU PILOT“ 
sistemą ketina Prancūzijos institucijoms pateikti prašymą suteikti informacijos, kad patikrintų, 
ar kelių padalinių centro projektas atitinka ES teisę (žr. toliau).      

Paryžiaus aglomeracijos buitinių atliekų perdirbimo savivaldybių susivienijimas (pranc. 
Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne) 
(toliau – SYCTOM arba veiklos vykdytojas) 2009 m. gegužės 7 d. kompetentingai 
administracinei institucijai pateikė prašymą suteikti eksploatacijos leidimą (pranc. dossier de 
demande d'autorisation d'exploiter) (toliau – DDAE). Eksploatacijos leidimas suteiktas 
2011 m. sausio 17 d. prefekto nutarimu. 

2012 m. vasario 1 d. priimtas sprendimas dėl sustabdymo, pagal kurį kelių padalinių centro 
statyba atidėta keliems mėnesiams. Tai buvo padaryta SYCTOM iniciatyva, siekiant 
patenkinti projektui prieštaraujančių gyventojų prašymus iš naujo įvertinti metodikos 
pasirinkimą (mechaninis-biologinis apdorojimas prieš gaminant metaną), pramoninių avarijų 
riziką ir galimą neigiamą poveikį (pvz., kvapus, triukšmą, taršą), galintį sukelti didelį pavojų 
sveikatai ir aplinkai.

Todėl 2012 m. Nacionalinis pramonės aplinkos ir pramonės rizikos institutas (pranc. INERIS) 
ir Tyrimų ir konsultavimo biuras, kuris specializuojasi atliekų ir organinių atliekų perdirbimo 
ir naudojimo srityje (pranc. EREP),  atliko auditus, kad patikrintų, ar grėsmių tyrimas ir 
poveikio aplinkai tyrimas, parengti teikiant DDAE, yra tikslūs, pagrįsti ir išsamūs. Viena, šių 
auditų išvados rodo, kad atliktų tyrimų forma ir turinys atitinka pagal nacionalinę tiesę 
taikomus reikalavimus. Antra, šiuose audituose pateikta keletas veiklos vykdytojui skirtų 
rekomendacijų dėl kai kurių kelių padalinių centro projekto saugos ir aplinkos aspektų 
pagerinimo (pvz., skleidžiamų kvapų kontrolės sustiprinimo). 

2012 m. spalio 15 d. projekto sustabdymo stebėsenos komitetas viešai paskelbė šių auditų 
rezultatus, o 2012 m. spalio 18 d. ir 2012 m. gruodžio 4 d. juos pristatė per viešus susitikimus, 
kad visi suinteresuoti asmenys galėtų pareikšti nuomonę.

Tokiomis aplinkybėmis veiklos vykdytojas numato, kad kelių padalinių centras pradės veikti 
ne anksčiau kaip 2015 m.

Remdamasi šiais auditais ir įvairiomis išreikštomis nuomonėmis, Est-Ensemble aglomeracijos 
(kurios teritorijoje numatytas kelių padalinių centras) bendruomenės taryba 2012 m. gruodžio 
11 d. patvirtino nuomonę kartu su papildomais 10 prašymų, skirtų SYCTOM (pvz., kad 
veiklos vykdytojas nuolat būtų vietoje ir visą laiką kontroliuotų eksploataciją), ir 
3 įsipareigojimais (pvz., skatinti mažinti atliekų kiekį). 

Taigi 2012 m. gruodžio 19 d. SYCTOM įsipareigojo persvarstyti projektą ir i) į jį įtraukti 
visus Est-Ensemble išrinktų atstovų prašymus (pvz., sukurti metano gamybos pagerinimo 
metodiką, palei fermenterį pastatyti apsauginę sieną, parengti kvapų prevencijos planą, 
fermenterių skaičių sumažinti nuo 6 iki 4 kartu atitinkamoms vietos valdžios institucijoms 
įsipareigojant parengti buitinių atliekų mažinimo jų susidarymo vietoje politiką) ir ii) 
atsižvelgti į tris savo įsipareigojimus. 
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Pagal šiuos pakeitimus turėtų būti pakeistas 2011 m. sausio 17 d. eksploatacijos leidimas. 
Kompetentinga institucija pakeistą leidimą turėtų patvirtinti 2013 m. pradžioje, tuomet būtų 
nutrauktas minėtasis sustabdymas.   

Remiantis surinkta informacija būtų galima teigti, kad kelių padalinių centro projektui galėtų 
būti taikomos šios direktyvos: 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK direktyva)1, 
2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių 
išmetamų teršalų2, 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV 
direktyva)3 ir 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis 
medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (Seveso II direktyva)4. 

Prancūzijos valdžios institucijoms bus pateiktas prašymas suteikti informacijos tam, kad būtų 
nustatyta, ar, atsižvelgiant į šio projekto ypatybes, jam iš tiesų taikomos minėtosios 
direktyvos, ir tuo atveju, jei jos taikomos, kokių priemonių imtasi ir kokia tvarka nustatyta 
siekiant užtikrinti, kad šiuo atveju jos būtų tinkamai įgyvendintos.

Komisija ketina Prancūzijos valdžios institucijų prašyti pateikti paaiškinimus dėl kelių 
padalinių centro ypatumų, kad nustatytų, ar ši veikla įeina į TIPK direktyvos (2008/1/CE) ir 
Direktyvos dėl pramoninių išmetamų teršalų (2010/75/UE) taikymo sritį, tik į Direktyvos dėl 
pramoninių išmetamų teršalų taikymo sritį ar neįeina į nei vienos iš jų taikymo sritį. 

Reikės nustatyti, kokių ES teisės reikalavimų reikia laikytis (pvz., leidimo suteikimo sąlygų, 
išmetamų teršalų lygio, nustatyto atsižvelgiant į geriausias esamas technologijas), ir ištirti, ar 
eksploatavimo leidimu ar bet kokiu kitu išduotu leidimu siekiama, kad šių reikalavimų būtų 
laikomasi. Komisija taip pat ketina pateikti klausimų dėl metano gamybos atliekų valdymo 
(pvz., atliekų patekimo į aplinką, užkasimo) ir visuomenės dalyvavimo leidimų suteikimo 
procese ir persvarstant eksploatacijos leidimą (kalendorius, konsultacijos su visuomene, 
esminiai pakeitimai ir kt.).

Jei paaiškėtų, kad dėl DDAE buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas, Komisija ketina 
Prancūzijos institucijų paklausti, ar šis poveikio aplinkai vertinimas atitinka visus 
Direktyvoje 2011/92/ES nurodytus reikalavimus, visų pirma susijusius su konsultavimusi su 
visuomene ir jos informavimu. 

Prancūzijos institucijų bus paprašyta patikslinti, ar, jų nuomone, persvarstant 2011 m. sausio 
17 d. eksploatacijos leidimą, kaip numatė SYCTOM, taip pat turės būti atliktas poveikio 
aplinkai vertinimas ir ar vėl bus konsultuojamasi su visuomene.

Komisija ketina Prancūzijos institucijų paklausti, ar numatomas kelių padalinių centro 
projektas yra „objektas“ pagal Seveso II direktyvą (96/82/EB), ir jei taip, ar veiklos 
vykdytojas tenkina reikalavimą dėl pranešimų apie stambių didelių avarijų prevencijos 

                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8-29.
2 OL L 334, 2010 2 17, p. 17-119.
3 OL L 26, 2012 1 28, p. 1-21. 
4 OL L 10, 1997 1 14, p. 13-33.
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politiką ir, prireikus, reikalavimą dėl saugos ataskaitų ir avarinio plano teikimo. Komisija taip 
pat žada pasiteirauti, ar dėl šio projekto buvo numatytos reikiamos konsultavimosi 
procedūros.

Prancūzijos institucijų taip pat bus pasiteirauta, ar dėl kelių padalinių centro projekto vyksta 
teisminis ar administracinis procesas administraciniame teisme ar kompetentingoje 
institucijoje, siekiant išsiaiškinti, ar 2011 m. sausio 17 d. eksploatacijos leidimas (jo forma ir 
turinys) ar bet koks kitas veiklos vykdytojui suteiktas leidimas yra teisėti.  

Komisija praneš Peticijų komitetui apie bet kokius su šiuo atveju susijusius veiksmus.“

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Peticijos Nr. 0298/2012 ir 1005/2012

Padėties apibūdinimas

1 Peticijų Nr. 298/2012 ir 1005/2012 turinys

 Peticijose Nr. 298/2012 ir 1005/2012, pateiktose Europos Parlamento peticijų komitetui, 
prieštaraujama tam, kad būtų pastatytas ir eksploatuojamas kelių padalinių buitinių ir 
panašių atliekų perdirbimo centras, kurį planuojama pastatyti Romenvilio ir Bobinji 
savivaldybių teritorijoje (toliau –kelių padalinių centras arba šis centras). 

 Šis centras yra sudarytas iš buitinių atliekų fermentuojamų dalių metano gamybos 
padalinio (pajėgumas – 315 000 tonų per metus), atskirai surinktų atliekų rūšiavimo centro 
(pajėgumas – 30 000 tonų per metus) ir stambiųjų atliekų išankstinio rūšiavimo centro 
(pajėgumas – 60 000 tonų per metus). Šis centras pakeistų šiuo metu toje vietoje esančius 
įrenginius – atliekų šalinimo įrenginį ir buitinių atliekų pervežimo ir atskirai surinktų 
atliekų bei stambiųjų atliekų rūšiavimo centrą. Prancūzijos valdžios institucijos jį laiko 
visuotinės svarbos projektu, nes jo dėka buitinės atliekos būtų tvarkomos 22-jose 
savivaldybėse ir 2-juose Paryžiaus miesto rajonuose.

2 Peticijos pateikėjų prieštaravimų motyvai

 Peticijos pateikėjai reiškia prieštaravimą dėl galimo neigiamo metano gamybos padalinio 
poveikio (pvz., kvapų, išlakų).  

 Visų pirma, peticijų pateikėjai bendrais bruožais kalba apie įsipareigojimo atlikti 
visuomenės apklausą nesilaikymą ir apie tai, kad metano gamybos padalinys taps 
„finansine bedugne“ ir „ekologiniu skandalu“. Peticijose nepateikiama tikslių argumentų, 
kuriais būtų grindžiamas metano padalinio projekto teisinio legalumo pagal taikytiną 
Europos Sąjungos teisę (toliau – ES teisė) užginčijimas. 

3 Svarbiausios datos ir sustabdymas 
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 Paryžiaus apskrities buitinių atliekų perdirbimo savivaldybių susivienijimas (pranc. 
Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération 
parisienne) (toliau – SYCTOM) 2009 m. gegužės 7 d. kompetentingai administracinei 
institucijai pateikė prašymą suteikti eksploatacijos leidimą (pranc. dossier de demande 
d'autorisation d'exploiter) (toliau –DDAE). Eksploatacijos leidimas įmonei URBASER 
suteiktas 2011 m. sausio 17 d. prefekto nutarimu. 

 2012 m. vasario 1 d. priimtas sprendimas dėl sustabdymo, pagal kurį kelių padalinių 
centro statyba atidėta keliems mėnesiams. Tai buvo padaryta SYCTOM iniciatyva, 
siekiant patenkinti projektui prieštaraujančių gyventojų prašymus iš naujo įvertinti 
metodikos pasirinkimą (mechaninis-biologinis apdorojimas prieš gaminant metaną), 
pramoninių avarijų riziką ir galimą neigiamą poveikį (pvz., kvapus, triukšmą, taršą), 
galintį sukelti didelį pavojų sveikatai ir aplinkai.

 2012 m. Nacionalinis pramonės aplinkos ir pramonės rizikos institutas (pranc. INERIS) ir 
Tyrimų ir konsultavimo biuras, kuris specializuojasi atliekų ir organinių atliekų 
perdirbimo ir naudojimo srityje (pranc. EREP) atliko auditą, kuriuo siekiama patikrinti, ar 
grėsmių tyrimas ir poveikio aplinkai tyrimas parengti teikiant DDAE, yra tikslūs, pagrįsti 
ir išsamūs. Remiantis šiuo auditu buvo padaryta išvada, kad šių tyrimų forma ir turinys 
atitinka pagal nacionalinę teisę taikomus reikalavimus, ir pateikta keletas veiklos 
vykdytojui skirtų rekomendacijų dėl kai kurių kelių padalinių centro projekto saugos ir 
aplinkos aspektų pagerinimo (pvz., skleidžiamų kvapų kontrolės sustiprinimo).  

 2012 m. spalio 15 d. projekto sustabdymo stebėsenos komitetas viešai paskelbė šių auditų 
rezultatus, o 2012 m. spalio 18 d. ir 2012 m. gruodžio 4 d. juos pristatė per viešus 
susitikimus, kad visi suinteresuoti asmenys galėtų pareikšti nuomonę. 

4 Leidimo eksploatuoti pakeitimas  

 Remdamasi šiais auditais ir įvairiomis išreikštomis nuomonėmis, Est-Ensemble 
aglomeracijos (kurios teritorijoje numatytas kelių padalinių centro statyba) 
bendruomenės taryba 2012 m. gruodžio 11 d. patvirtino nuomonę kartu su 
papildomais 10 prašymų, skirtų SYCTOM (pvz., kad veiklos vykdytojas nuolat būtų 
vietoje ir visą laiką kontroliuotų eksploataciją), ir 3 įsipareigojimais (pvz., skatinti 
mažinti atliekų kiekį). 

 2012 m. gruodžio 19 d. SYCTOM įsipareigojo persvarstyti projektą ir i) į jį įtraukti 
visus Est-Ensemble išrinktų atstovų prašymus (pvz., sukurti metano gamybos 
pagerinimo metodiką, palei fermenterį pastatyti apsauginę sieną, parengti kvapų 
prevencijos planą, fermenterių skaičių sumažinti nuo 6 iki 4 kartu atitinkamoms vietos 
valdžios institucijoms įsipareigojant parengti buitinių atliekų mažinimo jų susidarymo 
vietoje politiką) ir ii) atsižvelgti į tris savo įsipareigojimus. 

 Pagal šiuos pakeitimus turėtų būti pakeistas 2011 m. sausio 17 d. eksploatacijos leidimas. 
Kompetentingai valdžios institucijai patvirtinus šį leidimą, turėtų būti nutrauktas minėtasis 
sustabdymas.   
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Peticijų Nr. 298/2012 ir 1005/2012 nagrinėjimas 

1 Rašytiniai dokumentai 

 Komisija Europos Parlamento peticijų komitetui išsiuntė du raštiškus pranešimus 2012 m. 
lapkričio 27 d. ir 2013 m. vasario 27 d. 
 Komisija, visų pirma, pranešė Peticijų komitetui, kad ji ketina pateikti konkrečius 

klausimus Prancūzijos kompetentingoms institucijoms pasitelkdama „EU-PILOT“ 
mechanizmą dėl (i) kelių padalinių centro projekto ypatumų ir eigos, (ii) 2008 m. 
sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/1/EB dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK direktyva)1, 2010 m. lapkričio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 
teršalų2, 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo 
(PAV direktyva)3 ir 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyvos 96/82/EB dėl didelių, 
su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (Seveso 
II direktyva) galimo taikymo ir, tam tikrais atvejais, atitikties joms, ir iii) galimų 
teisinių procedūrų, pradėtų nacionaliniuose teismuose dėl šio projekto.  

2 „EU-PILOT Nr. 4552/13/ENVI“ 

 Komisija, laikydamasi prisiimto įsipareigojimo, pradėjo „EU-PILOT Nr. 4552/13/ENVI“ 
nagrinėjimo procedūrą, kad prašytų Prancūzijos valdžios institucijų pateikti anksčiau 
minėtą informaciją.

 Minėtosios institucijos pateikė atsakymus į klausimus 2013 m. liepos 17 d., kuriuose 
patvirtino, kad kelių dalių centro projektas buvo parengtas laikantis TIPK direktyvos, 
direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų, PAV ir SEVESO II direktyvų ir 
informavo, kad du ieškiniai, kuriuos pateikė Romenvilio teritorijos gyventojų, 
nepritariančių projektui, asociacija (vienas iš peticijos pateikėjų ARIVEM) ir asociacija 
Ecologie Sans Frontières (ESF), kad būtų panaikintas 2011 m. sausio 17 d. suteiktas 
eksploatacijos leidimas, buvo perduoti administraciniam teismui.     

Peticijų Nr. 298/2012 ir 1005/2012, remiantis Prancūzijos valdžios institucijų pateikto 
atsakymo ir Europos Sąjungos taikytinų teisės aktų analize, įvertinimas 

Komisija, remdamasi Prancūzijos valdžios institucijų pateiktu atsakymu dėl kelių dalių 
centro projekto ypatumų (jo nepakeitus), mano, kad: 

1 TIPK direktyvos (2008/1/EB) ir Direktyvos dėl pramoninių išmetamų 
teršalų (2010/75/ES) taikymas  

                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8-29. 
2 OL L 334, 2010 2 17, p. 17-119.
3 OL L 26, 2012 1 28, p. 1-21.
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 Viena vertus, minėtasis projektas nepatenka į TIPK direktyvos taikymo sritį, grindžiant 
tuo, kad jis nėra skirtas pavojingų atliekų apdorojimui ir kad nėra numatyta komunalinių ir 
nepavojingų atliekų deginimo operacija, o tiktai atliekų panaudojimo operacija. 

 Antra vertus, šiam projektui taikoma Direktyva dėl pramoninių išmetamų teršalų, nes 
kalbama apie atliekų panaudojimo operaciją nepavojingo biologinio atliekų valymo būdu, 
kaip nurodyta jos I priedo 5.3 punkto b papunktyje. Kadangi šis centras neveikė iki 
2013 m. sausio 7 d., kompetentingos institucijos turės įsitikinti, kad prieš pradedant 
eksploatuoti kelių padalinių centrą, URBASER eksploatacijos leidimas atitinka 
Direktyvoje dėl pramoninių išmetamų teršalų nustatytus reikalavimus     

2 PAV direktyvos (2011/92/ES) taikymas  

 PAV direktyva nėra taikytina šiuo konkrečiu atveju, nes nėra kalbama nei apie kurą 
deginantį įrenginį, kurio šiluminis našumas ne mažesnis nei 300 megavatų, nei apie 
pavojingų atliekų šalinimo įrenginį, nei apie nepavojingų atliekų šalinimo deginimo arba 
cheminio apdorojimo būdu įrenginį.

3 SEVESO II (96/82/EB) direktyvos taikymas  

 SEVESO II direktyva netaikytina šiuo konkrečiu atveju dėl to, kad didžiausias galimas 
pavojingų atliekų svoris kelių padalinių centre negali viršyti 300 kg, kaip nurodyta 
eksploatacijos leidime.   

4 Nacionaliniams teismams pateikti ieškiniai   

 ARIVEM ir ESF pateikus du ieškinius administraciniam teismui, Montrėjaus 
Administracinis teismas savo 2013 m. balandžio 18 d. nuosprendžiu panaikino leidimą 
grįsdamas tuo, kad, visų pirma, atliktame visuomenės apklausos tyrime dėl DDAE buvo 
nustatyta netikslumų ir trūkumų.  

 Dėl to URBASER kreipėsi į Versalio Administracinį apeliacinį teismą, kad apskųstų šį 
sprendimą. Teismas turi priimti savo sprendimą vėliausiai iki 2014 m. birželio 16 d. 

Prancūzijos valdžios institucijos nurodė, kad jeigu Apeliacinis teismas patvirtins šį 
Administracinio teismo sprendimą, jos pateiks naują DDAE, pakeitusios kelių padalinių 
centro projekto mastą (žr. 1.4 punktą). Priešingu atveju 2011 m sausio 17 d. išduotas 
leidimas bus pakeistas, laikantis reikalavimo iš naujo sumažinti matmenis (žr. 1.4 punktą).      

Išvados 

 Komisija pažymi, kad Administracinis teismas, į kurį kreipėsi peticijos pateikėjai, 
panaikino leidimą eksploatuoti kelių padalinių centrą. Todėl veiklos vykdytojas kreipėsi į 
Administracinį apeliacinį teismą, kad jis per ateinančius kelis mėnesius pateiktų nuomonę 
dėl šio leidimo teisėtumo ir kad paneigtų arba patvirtintų Administracinio teismo 
sprendimą.
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 Kad ir kokią išvadą pateiktų Apeliacinis teismas, Prancūzijos valdžios institucijos pranešė, 
kad bet kuriuo atveju kelių padalinių centro projekto dydis bus sumažintas, kad nuramintų 
susirūpinusius gyventojus.        

 Remdamasi minėtųjų institucijų pateikta informacija ir atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta 
pirmiau, Komisija šiuo metu negali nustatyti, kad buvo pažeista arba gali būti pažeista 
Sąjungos teisė.


