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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0298/2012, ktorú predkladá francúzske združenie Arivem, o výstavbe 
zariadenia na výrobu plynu v Romainville (Francúzsko)

Petícia 1005/2012, ktorú predkladá A. C., francúzsky štátny občan, 
o plánovanom umiestnení zariadenia na získavanie metánového plynu 
z odpadu v Romainville (Francúzsko)

1. Zhrnutie obsahu petície 0298/2012

Petícia namieta proti výstavbe veľkého zariadenia na výrobu plynu (TMB-Méthanisation) vo 
vzdialenosti len 2 km od Paríža.

Podľa obsahu petície by výstavba takéhoto zariadenia predstavovala vážne riziko pre zdravie 
miestneho obyvateľstva. Rôzne správy od občianskej spoločnosti už vyjadrili svoj nesúhlas 
s takýmto typom zariadení.

Zhrnutie obsahu petície 1005/2012

Predkladateľ petície odsudzuje plánovanú výstavbu zariadenia na získavanie metánového 
plynu v Romainville. Toto najväčšie zariadenie v Európe má byť umiestnené v mestskej zóne 
s vysokou hustotou obyvateľstva. Predkladateľ petície obviňuje metropolitnú agentúru pre 
odpad Syctom, že neuskutočnila potrebnú verejnú konzultáciu a nerešpektuje právne predpisy 
v oblasti ochrany životného prostredia. Podľa predkladateľa petície sa tento projekt skončí 
finančnou katastrofou a ekologickým škandálom. Žiada preto Európsky parlament, aby vec 
starostlivo prešetril.

2. Prípustnosť

0298/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 28. júna 2012.
1005/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 3. decembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
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o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (petícia 0298/2012) (doručená 27. novembra 2012)

Komisia preskúmala informácie, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii v súvislosti s plánovanou 
výstavbou zariadenia na výrobu plynu v Romainville vo Francúzsku. Podľa Komisie sa na 
dotknuté zariadenie môžu uplatniť tieto európske právne predpisy:

– V smernici 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia1 (ďalej len „smernica o IPKZ“) sa vyžaduje, aby prevádzky, ktoré patria do rozsahu 
jej pôsobnosti, vykonávali svoju činnosť na základe povolení, v ktorých sú uvedené limitné 
hodnoty emisií na základe najlepších dostupných techník (ďalej len „NDT“), ktorých cieľom 
je predchádzať vzniku emisií, a ak to nie je možné, znižovať vo všeobecnosti tieto emisie 
a vplyv na životné prostredie ako celok. Predchádzanie vypúšťaniu emisií do ovzdušia, vody 
a pôdy alebo ich znižovanie by sa preto malo riešiť prostredníctvom environmentálnych 
povolení vydávaných podľa smernice o IPKZ. 

Komisia prijala viacero referenčných dokumentov o NDT (ďalej len „BREF“) pokrývajúcich 
činnosti patriace do rozsahu smernice IPKZ, ktoré musia príslušné orgány vziať do úvahy pri 
určovaní limitných hodnôt emisií na základe NDT, rovnocenných parametrov alebo 
technických opatrení pre tieto zariadenia. BREF o nakladaní s odpadmi bol prijatý v auguste 
2006.

V smernici IPKZ sa ustanovuje, že verejnosť sa môže zúčastniť procesu udeľovania povolení 
a obsahuje zaručujúce opatrenia na to, aby verejnosť mohla vyjadriť svoje stanovisko 
k návrhu povolenia. Postup udeľovania musí prihliadať na všetky odpovede z takejto verejnej 
konzultácie.

Je potrebné poznamenať, že smernicu IPKZ nahradila smernica 2010/75/EÚ o priemyselných 
emisiách. Povolenie podľa smernice o priemyselných emisiách sa vyžaduje v prípade, ak sa 
zariadenie na výrobu plynu schvaľuje alebo uvádza do prevádzky 7. januára 2013 alebo po 
tomto dátume v prípade, ak bola úplná žiadosť o udelenie povolenia podaná ešte pred týmto 
dátumom a zariadenie bude uvedené do prevádzky po 7. januári 2014. Smernica 
o priemyselných emisiách obsahuje prísnejšie požiadavky týkajúce sa uplatňovania NDT ako 
smernica IPKZ a uplatňuje sa na širší súbor činností v oblasti nakladania s odpadmi.

Komisia, žiaľ, nie je schopná presne určiť, aký druh nakladania s odpadmi sa bude v danom 
zariadení uplatňovať, a následne ani to, či táto činnosť patrí do rozsahu smernice IPKZ alebo 
smernice o priemyselných emisiách.

– Smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov 
na životné prostredie2 (známa ako smernica EIA). V tejto smernici sa rozlišuje medzi 
tzv. projektmi prílohy I, ktoré musia vždy podliehať posudzovaniu vplyvov na životné 
prostredie, a projektmi prílohy II, v prípade ktorých členské štáty prostredníctvom 
jednotlivého preskúmania a/alebo prahov či kritérií stanovených vo vnútroštátnych 

                                               

1 Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.
2 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1.
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transponujúcich právnych predpisoch určia, či projekt bude podliehať posudzovaniu vplyvov 
na životné prostredie. Z dostupných informácií nie je možné zistiť, či dané zariadenie patrí 
k prvej alebo druhej prílohe.

Postupom posudzovania vplyvov na životné prostredie sa zabezpečí, že vplyvy projektov na 
životné prostredie sa identifikujú a posúdia ešte predtým, ako príslušný orgán udelí povolenie.
Verejnosť môže predložiť svoje pripomienky a do úvahy sa musia zobrať všetky konzultácie.
Verejnosť musí byť informovaná aj o obsahu povolenia.

– Smernica 2003/105/ES (známa ako smernica Seveso II1) o kontrole nebezpečenstiev 
veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok určuje požiadavky pre prevádzkovateľov 
a príslušné orgány členských štátov v súvislosti s podnikmi, v ktorých nebezpečné látky 
prekračujú kvantitatívne limity stanovené v prílohe I. Požiadavky sa týkajú riadenia 
bezpečnosti, informovania verejnosti, núdzových plánov, inšpekcií, riadenia územného 
plánovania, ako aj vhodných konzultačných postupov súvisiacich s rozhodnutiami v oblasti 
riadenia územného plánovania. Na základe informácií poskytnutých Komisii nie je možné 
určiť, či dotknuté zariadenie bude nakladať s nebezpečnými látkami prekračujúcimi prahové 
hodnoty stanovené v tejto smernici.

Komisia na základe informácií poskytnutých v súvislosti s petíciou, a keďže zariadenie sa ešte 
len má postaviť, nemôže skonštatovať žiadne porušenie uvedených smerníc. V tomto kontexte 
by chcela zdôrazniť, že je predovšetkým v právomoci členských štátov, aby zabezpečili úplné 
a dôkladné vykonávanie právnych predpisov EÚ.

4. Odpoveď Komisie (REV.), petície 0298/2012 a 1005/2012 (doručená 27. februára 
2013)

Projekt viacúčelového strediska na spracovanie odpadov z domácností a podobných odpadov, 
ktorý sa má zrealizovať v obciach Romainville a Bobigny (ďalej len „viacúčelové stredisko“ 
alebo „stredisko“) je predmetom dvoch petícií. Od prvého oznámenia vzťahujúceho sa na 
petíciu 298/2012 došlo k významným udalostiam s vplyvom na realizáciu viacúčelového 
strediska (napr. záväzok prevádzkovateľa požiadať príslušný orgán o zmenu svojho povolenia 
na prevádzku). Cieľom tohto oznámenia je predložiť Výboru pre petície aktualizáciu, ktorá sa 
zaoberá obidvoma petíciami 298/2012 a 1005/2012 súčasne.

Predkladatelia petície namietajú proti výstavbe a prevádzke viacúčelového strediska, ktorého 
súčasťou má byť stredisko metanizácie fermentovateľnej frakcie zvyškového domového 
odpadu (kapacita 315 000 t/rok), stredisko triedenia triedeného odpadu (kapacita 30 000 t/rok) 
a stredisko predbežného triedenia objemného odpadu (kapacita 60 000 t/rok). Toto stredisko 
má nahradiť zariadenia, ktoré sa na danom mieste nachádzajú v súčasnosti, t. j. recyklačné 
centrum a stanicu prepravy domového odpadu a triedenia triedeného a objemného odpadu. 

Popri viacúčelovom stredisku má vzniknúť riečna platforma v Bobigny umožňujúca riečnu 
prepravu materiálov zo strediska a tunel spájajúci stredisko s platformou. V každom prípade, 
keďže sa námietky predkladateľov petícií týkajú len možného poškodzovania životného 
prostredia zapríčineného zariadením na získavanie metánového plynu (napr. zápach, emisie 
                                               

1 Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 97.
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do ovzdušia), skúmanie petícií č. 298/2012 a 1005/2012 Európskou komisiou a teda aj obsah 
tohto písomného oznámenia sa zaoberajú iba otázku zákonnosti tohto zariadenia. 

Predkladatelia petície najmä vo všeobecnej rovine pripomínajú nedodržanie požiadaviek 
verejného prieskumu a skutočnosť, že stredisko na získavanie metánového plynu sa skončí 
„finančnou čiernou dierou“ a „ekologickým škandálom“. Petície teda neobsahujú konkrétne 
argumenty, ktoré by spochybňovali zákonnosť projektu zariadenia na získavanie metánového 
plynu v zmysle platného práva Európskej únie (ďalej len „právo EÚ“). 

Komisia však začala skúmať projekt viacúčelového strediska vrátane posledného vývoja 
s vplyvom na jeho realizáciu. Práve na základe tohto skúmania má Komisia v úmysle 
adresovať francúzskym orgánom žiadosť o poskytnutie informácií prostredníctvom 
mechanizmu EU PILOT s cieľom overiť súlad projektu viacúčelového strediska s právom EÚ 
(pozri vyššie). 

Žiadosť o povolenie na prevádzku podal Syndicat intercommunal de traitement des ordures 
ménagères de l'agglomération parisienne (ďalej len „SYCTOM“ alebo „prevádzkovateľ“) 
7. mája 2009 príslušnému správnemu orgánu. Povolenie na prevádzku bolo výnosom prefekta 
udelené 17. januára 2011. 

Dňa 1. februára 2012 bolo zavedené moratórium, na základe ktorého sa výstavba 
viacúčelového strediska odložila o niekoľko mesiacov. Moratórium bolo zavedené z iniciatívy 
prevádzkovateľa SYCTOM s cieľom vyhovieť žiadostiam obyvateľov, ktorí nesúhlasia 
s projektom, o opätovné posúdenie výberu metódy (mechanicko-biologické spracovanie pred 
metanizáciou), rizík priemyselných havárií a možného poškodzovania životného prostredia 
(napr. zápach, hluk, znečistenie), ktoré by mohli predstavovať významné zdravotné 
a environmentálne riziko.

V roku 2012 sa vykonali audity so zameraním na presnosť, správnosť a úplnosť posudzovania 
rizík a posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) vypracované v rámci žiadosti 
o povolenie na prevádzku, ktoré realizovali INERIS (Institut national de l'environnement 
industriel et des risques industriels) a EREP (Bureau d’étude et de conseils spécialisé dans le 
traitement et la valorisation des déchets et des effluents organiques). Audity na jednej strane 
preukázali, že tieto posudzovania boli vykonané z formálneho aj vecného hľadiska v súlade 
s platnými požiadavkami vnútroštátneho práva. Na druhej strane, na základe uvedených 
auditov bolo prevádzkovateľovi predložených viacero návrhov zameraných na zlepšenie 
niektorých „bezpečnostných“ a „environmentálnych“ aspektov projektu viacúčelového 
strediska (napr. posilnenie monitorovania zápachových emisií). 

Výsledky auditov boli zverejnené výborom na kontrolu moratória 15. októbra 2012 
a prezentované na verejných schôdzach 18. októbra 2012 a 4. decembra 2012, kde mohla 
každá zainteresovaná osoba vyjadriť svoj názor.

V tomto kontexte plánuje prevádzkovateľ uviesť viacúčelové stredisko do prevádzky najskôr 
v roku 2015.

Na základe týchto auditov a rôznych vyjadrených názorov prijala rada Communauté 
d'agglomération Est-Ensemble (na území, kde sa plánuje vybudovanie viacúčelového 
strediska) 11. decembra 2012 stanovisko s desiatimi doplňujúcimi žiadosťami adresovanými 
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prevádzkovateľovi SYCTOM (napr. stála prítomnosť prevádzkovateľa na mieste prevádzky 
v záujme nepretržitej kontroly prevádzky) a tromi záväzkami (napr. podpora obmedzovania 
odpadov). 

SYCTOM sa 19. decembra 2012 zaviazal k revízii svojho projektu s cieľom i) zapracovať 
všetky žiadosti, ktoré formulovali volení predstavitelia Communauté d'agglomération Est-
Ensemble (napr. vývoj postupu na zlepšenie metanizácie, doplnenie ochranného múru pozdĺž 
vyhnívacích nádrží, plán zápachovej prevencie, zníženie počtu vyhnívacích nádrží zo šiestich 
na štyri výmenou za záväzok dotknutých spoločenstiev zaviesť politiku obmedzovania 
odpadov z domácností pri zdroji) a ii) zvážiť ich tri záväzky. 

Tieto zmeny by mali byť súčasťou dodatku upravujúceho povolenie na prevádzku zo 
17. januára 2011. Uvedený dodatok by mal príslušný orgán prijať na začiatku roka 2013 a tým 
ukončiť moratórium. 

Na základe zhromaždených informácií sa zdá, že na projekt viacúčelového strediska by sa 
mohla vzťahovať smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (smernica IPKZ),1
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných 
emisiách (smernica IED),2 smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ 
z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na 
životné prostredie (smernica EIA)3 a smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole 
nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (smernica SAVESO 
II)4.

Cieľom žiadosti o informácie, ktorá má byť adresovaná francúzskym orgánom, je zistiť, či 
projekt na základe svojich vlastností skutočne patrí do pôsobnosti vyššie uvedených smerníc, 
a ak áno, aké opatrenia a ustanovenia sú prijaté alebo naplánované na zabezpečenie ich 
riadneho vykonávania.

Komisia má v úmysle požiadať francúzske orgány o informácie týkajúce sa vlastností 
projektu viacúčelového strediska s cieľom určiť, či táto činnosť patrí alebo nepatrí do 
pôsobnosti smerníc IPKZ (2008/1/ES) a IED (2010/75/EÚ) alebo patrí iba do pôsobnosti 
smernice IED, prípadne do žiadnej z nich. 

Pôjde o určenie požiadaviek právnych predpisov EÚ, ktoré musia byť splnené (napr. 
podmienky povolenia, úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami) 
a o preskúmanie, či sa povolenie na prevádzku alebo iné vydané povolenie zameriava na ich 
splnenie. Komisia má tiež v úmysle opýtať sa na nakladanie so zvyškami z metanizácie (napr. 
rozmetávanie, zakopávanie) a na účasť verejnosti v povoľovacom procese a na revízii 
povolenia na prevádzku (kalendár, konzultácia verejnosti, závažné zmeny atď.).

Ak sa ukáže, že žiadosť o povolenie na prevádzku prešla posúdením vplyvov na životné 

                                               

1 Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8 – 29.
2 Ú. v. EÚ L 334, 17.2.2010, s. 17 – 119.
3 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1 – 21.
4 Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13 – 33.
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prostredie (EIA), Komisia sa chce opýtať francúzskych orgánov, či uvedené posúdenie EIA 
spĺňa všetky požiadavky smernice 2011/92/EÚ a to najmä v oblasti konzultácie 
a informovania verejnosti. 

Pokiaľ ide o revíziu povolenia na prevádzku zo 17. januára 2011, tak ako ju naplánoval 
prevádzkovateľ SYCTOM, francúzske orgány budú vyzvané, aby spresnili, či musí byť podľa 
nich tiež predmetom posúdenia EIA a či bude znovu konzultovaná verejnosť.

Komisia má v úmysle opýtať sa francúzskych orgánov, či je projekt viacúčelového strediska 
„podnikom“ v zmysle smernice SEVESO II (96/82/ES) a, ak by to tak malo byť, či už 
prevádzkovateľ splnil požiadavky oznámenia svojho programu prevencie závažných 
priemyselných havárií, prípadne bezpečnostnej správy a vnútorného havarijného plánu.
Komisia sa chce zároveň opýtať, či sa v rámci daného projektu zorganizovali zodpovedajúce 
postupy konzultácie.

Francúzske orgány budú zároveň požiadané, aby poskytli informácie, či projekt 
viacúčelového strediska nie je predmetom súdneho alebo správneho konania začatého pred 
správnym súdom alebo príslušným orgánom s cieľom spochybniť, z formálneho a/alebo 
vecného hľadiska, zákonnosť povolenia na prevádzku zo 17. januára 2011 a všetkých ďalších 
príslušných povolení, ktoré mohli byť prevádzkovateľovi udelené.

Komisia bude informovať Výbor pre petície o vývoji v tejto veci.

5. Odpoveď Komisie (REV. II) (doručená 29. novembra 2013)

Petície 0298/2012 a 1005/2012

Súvislosti

1. Predmet petícií č. 298/2012 a 1005/2012

 Petície č. 298/2012 a 1005/2012 predložené Výboru Európskeho parlamentu pre petície 
namietajú proti výstavbe a prevádzke viacúčelového strediska na spracovanie odpadov 
z domácností a podobných odpadov v obciach Romainville a Bobigny. 

 Súčasťou viacúčelového strediska má byť zariadenie na metanizáciu fermentovateľnej 
frakcie zvyškového domového odpadu (plánovaná kapacita 315 000 t/rok), stredisko 
triedenia triedeného odpadu (plánovaná kapacita 30 000 t/rok) a stredisko predbežného 
triedenia objemného odpadu (plánovaná kapacita 60 000 t/rok). Toto stredisko má 
nahradiť zariadenia, ktoré sa na danom mieste nachádzajú v súčasnosti, t. j. recyklačné 
centrum a stanicu prepravy domového odpadu a triedenia triedeného a objemného odpadu. 
Francúzske orgány označili uvedený projekt ako projekt všeobecného záujmu, lebo má 
slúžiť na spracovanie odpadu z domácností z 22 obcí a dvoch parížskych obvodov.

2. Rozsah námietok predkladateľov petície
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 Námietky predkladateľov petície sa týkajú možného poškodzovania životného prostredia 
zapríčineného zariadením na získavanie metánového plynu (napr. zápach, emisie do 
ovzdušia). 

 Predkladatelia petície najmä vo všeobecnej rovine pripomínajú nedodržanie požiadaviek 
verejného prieskumu a skutočnosť, že stredisko na získavanie metánového plynu sa 
skončí „finančnou čiernou dierou“ a „ekologickým škandálom“. Petície teda neobsahujú 
konkrétne argumenty, ktoré by spochybňovali zákonnosť projektu zariadenia na 
získavanie metánového plynu v zmysle platného práva Európskej únie. 

3. Kľúčové dátumy a moratórium

 Žiadosť o povolenie na prevádzku podal Syndicat intercommunal de traitement des 
ordures ménagères de l'agglomération parisienne (SYCTOM) 7. mája 2009 príslušnému 
správnemu orgánu. Povolenie na prevádzku bolo povoľovacím výnosom prefekta udelené 
17. januára 2011 spoločnosti URBASER. 

 Dňa 1. februára 2012 bolo zavedené moratórium, na základe ktorého sa výstavba 
viacúčelového strediska odložila o viacero mesiacov. Moratórium bolo zavedené 
z iniciatívy prevádzkovateľa SYCTOM s cieľom vyhovieť žiadostiam obyvateľov, ktorí 
nesúhlasia s projektom, o opätovné posúdenie výberu metódy (mechanicko-biologické 
spracovanie pred metanizáciou), rizík priemyselných havárií a možného poškodzovania 
životného prostredia (napr. zápach, hluk, znečistenie), ktoré by mohli predstavovať 
významné zdravotné a environmentálne riziko.

 Audity so zameraním na presnosť, správnosť a úplnosť posudzovania rizík 
a posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) vypracované v rámci žiadosti 
o povolenie na prevádzku, ktoré v roku 2012 realizovali INERIS (Institut national de 
l'environnement industriel et des risques industriels) a EREP (Bureau d’étude et de 
conseils spécialisé dans le traitement et la valorisation des déchets et des effluents 
organiques), preukázali, že tieto posudzovania boli vykonané z formálneho aj vecného 
hľadiska v súlade s platnými požiadavkami vnútroštátneho práva, a ich súčasťou boli 
návrhy pre prevádzkovateľa na zlepšenie niektorých „bezpečnostných“ a „ekologických“ 
aspektov projektu viacúčelového strediska (napr. posilnenie monitorovania zápachových 
emisií). 

 Výsledky týchto auditov boli zverejnené výborom na kontrolu moratória 15. októbra 2012 
a prezentované na verejných schôdzach 18. októbra 2012 a 4. decembra 2012, kde mohla 
každá zainteresovaná osoba vyjadriť svoj názor. 

4. Zmena povolenia na prevádzku

 Na základe auditov a rôznych vyjadrených názorov prijala rada Communauté 
d'agglomération Est-Ensemble (na území, kde sa plánuje vybudovanie viacúčelového 
strediska) 11. decembra 2012 stanovisko s doplňujúcimi desiatimi žiadosťami 
adresovanými prevádzkovateľovi SYCTOM (napr. stála prítomnosť prevádzkovateľa na 



PE500.682v04-00 8/10 CM\1012746SK.doc

SK

mieste prevádzky v záujme nepretržitej kontroly prevádzky) a tromi záväzkami (napr. 
podpora obmedzovania odpadov). 

 SYCTOM sa 19. decembra 2012 zaviazal k revízii svojho projektu s cieľom i) zapracovať 
všetky žiadosti, ktoré formulovali volení predstavitelia Communauté d'agglomération Est-
Ensemble (napr. vývoj postupu na zlepšenie metanizácie, doplnenie ochranného múru 
pozdĺž vyhnívacích nádrží, plán zápachovej prevencie, zníženie počtu vyhnívacích nádrží 
zo šiestich na štyri výmenou za záväzok dotknutých spoločenstiev zaviesť politiku 
obmedzovania odpadov z domácností pri zdroji a ii) zvážiť ich tri záväzky. 

 Tieto zmeny by mali byť súčasťou dodatku upravujúceho povolenie na prevádzku zo 
17. januára 2011. Prijatím uvedeného dodatku príslušným orgánom by sa malo 
moratórium ukončiť. 

Vybavenie petícií č. 298/2012 a 1005/2012

1. Písomné oznámenia

 Komisia poslala 27. novembra 2012 a 27. februára 2013 Výboru Európskeho parlamentu 
pre petície dve písomné oznámenia.

 Komisia zvlášť informovala Výbor pre petície, že má v úmysle opýtať sa francúzskych 
orgánov prostredníctvom mechanizmu EU PILOT na konkrétne otázky týkajúce sa i) 
vlastností a chronológie projektu viacúčelového strediska, ii) možného uplatnenia 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (smernica IPKZ),1 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných 
emisiách (smernica IED),2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ 
z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov 
na životné prostredie (smernica EIA)3 a smernice Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 
o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (smernica 
SEVESO II) a súladu s týmito smernicami, a iii) prípadného súdneho konania začatého na 
vnútroštátnom súde proti uvedenému projektu. 

2. EU PILOT č. 4552/13/ENVI 

 Komisia začala v súlade so svojim záväzkom konanie EU PILOT (č. 4552/13/ENVI) 
s cieľom požiadať francúzske orgány o uvedené informácie.

 Francúzske orgány vo svojej odpovedi zo 17. júla 2013 konštatujú, že projekt 
viacúčelového strediska bol vypracovaný v súlade so smernicami IPKZ, IED, EIA 
a SEVESO II, a predovšetkým informujú, že na správnom súde boli podané dve žaloby 
združením obyvateľov Romainville (ARIVEM, jeden z predkladateľov petície) 

                                               

1 Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8 – 29.
2 Ú. v. EÚ L 334, 17.2.2010, s. 17 – 119.
3 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1 – 21.
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a združením Ecologie Sans Frontières (ESF) s cieľom zrušiť povolenie na prevádzku zo 
17. júna 2011.

Vyhodnotenie petícií 298/2012 a 1005/2012 na základe analýzy odpovede francúzskych 
orgánov a právnych predpisov EÚ, ktoré by sa mohli uplatniť

Na základe odpovede francúzskych orgánov týkajúcej sa vlastností projektu 
viacúčelového strediska (v pôvodnom rozsahu) sa Komisia domnieva: 

1. Uplatnenie smerníc IPKZ (2008/1/ES) a IED (2010/75/EÚ)

 Na jednej strane uvedený projekt nepatrí do pôsobnosti smernice IPKZ, keďže nie je 
určený na nakladanie s nebezpečným odpadom ani na spaľovanie alebo likvidáciu 
komunálnych odpadov a odpadov nezatriedených ako nebezpečné, ale na činnosti na 
zhodnocovanie. 

 Na druhej strane sa na uvedený projekt vzťahuje pôsobnosť smernice IED pri jeho 
kvalifikovaní ako činnosť na zhodnocovanie odpadu nezatriedeného ako nebezpečný 
biologickou úpravou podľa časti 5.3.b) prílohy I. Keďže toto stredisko nebolo v prevádzke 
k 7. januáru 2013, príslušné orgány musia zabezpečiť, aby výnos o povolení prevádzky 
spoločnosti URBASER spĺňal príslušné požiadavky smernice IED ešte predtým, ako by 
bolo viacúčelové stredisko uvedené do prevádzky. 

2. Uplatnenie smernice EIA (2011/92/EÚ)

 Smernica EIA by sa v tejto veci uplatňovať nemala, lebo nejde o spaľovacie zariadenie 
s tepelným výstupom 300 MW, ani o zariadenie na likvidáciu nebezpečného odpadu, ani 
o zariadenie na likvidáciu odpadu nezatriedeného ako nebezpečný spaľovaním alebo 
chemickým spracovaním.

3. Uplatnenie smernice SEVESO II (96/82/ES)

 Smernica SEVESO II sa v tomto prípade neuplatňuje, keďže maximálne množstvo 
nebezpečných odpadov, ktoré sa môže nachádzať vo viacúčelovom stredisku, nesmie 
prekročiť 300 kg, tak ako je uvedené vo výnose o povolení prevádzky. 

4. Podania na vnútroštátnom súde

 Tribunal administratif de Montreuil vo svojom rozsudku z 18. apríla 2013 v nadväznosti 
na dve súdne podania na správnom súde združeniami ARIVEM a ESF zrušil výnos 
o povolení, keďže dokumentácia verejnej konzultácie žiadosti o povolenie na prevádzku 
obsahovala nepresnosti a opomenutia. 
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 Spoločnosť URBASER sa následne na odvolacom súde Cour d'appel administrative de 
Versailles proti tomuto rozsudku odvolala. Odvolací súd musí rozhodnúť najneskôr do 
16. júna 2014. 

Ako uvádzajú francúzske orgány, ak by odvolací súd potvrdil rozsudok správneho súdu, 
môže byť podaná nová žiadosť o povolenie prevádzky založená na zmene rozsahu 
projektu viacúčelového strediska (pozri bod 1.4). V opačnom prípade sa výnos o povolení 
prevádzky zo 17. januára 2011 upraví tak, aby spĺňal požiadavky nového menšieho 
rozsahu (pozri bod 1.4). 

Závery

 Komisia konštatuje, že správny súd najmä na základe podania jedného z predkladateľov 
petície zrušil povolenie na prevádzku viacúčelového strediska. Prevádzkovateľ 
v nadväznosti na to podal odvolanie na odvolacom správnom súde, aby v priebehu 
nasledujúcich mesiacov rozhodol o zákonnosti uvedeného povolenia a zrušil alebo 
potvrdil rozsudok správneho súdu.

 Francúzske orgány oznámili, že nezávisle od záverov odvolacieho súdu sa rozsah projektu 
viacúčelového strediska zmenší, aby sa prihliadlo na obavy obyvateľov. 

 Komisia na základe informácií, ktoré poskytli francúzske orgány a so zreteľom na 
uvedené skutočnosti do dnešného dňa nezistila porušenie ani hrozbu porušenia práva EÚ. 


