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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1595/2009, внесена от Alex Lesbros, с френско гражданство, от 
името на общинските органи на Vendeuil, относно преработката на опасни 
отпадъци и замърсени минерали близо до река Oise в рамките на резервата 
във Vendeuil

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост във връзка с плановете на дружеството 
„ARF“ да създаде и изгради инсталация за третиране на опасни отпадъци и замърсени 
минерали близо до река Oise във Vendeuil, до защитена територия по смисъла на 
Директива 79/409/ЕИО относно опазването на дивите птици. Според вносителя
заповедта на префекта от 2006 г., съгласно която дружеството ARF е получило 
необходимото разрешение, впоследствие, на 21 април 2009 г., е била отменена от 
административния съд в Amiens. Вносителят посочва, че дружеството е обжалвало 
решението и е продължило незаконната строителна дейност с оглед експлоатирането на 
инсталацията. Той също така посочва, че дружеството е подало молба за разрешение за 
разработване на инсталацията, но префектът на Aisne е отвърнал с двегодишно 
временно спиране на решението, като се има предвид, че местният градоустройствен 
план на Vendeuil не е бил завършен. Вносителят посочва, че дружеството пренебрегва 
това и моли Европейския парламент да предприеме спешни действия, за да се 
прекратят тези неправомерни дейности, които нанасят вреда на околната среда и 
биологичното разнообразие.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника)

3. Отговор на Комисията, получен на 8 Октомври 2010 г..
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"През 2004 г. дружество „ARF“ е внесло молба за получаване на разрешение за 
експлоатация на инсталация за третиране на опасни отпадъци. Анкетната комисия и 
консултираните държавни органи са предоставили благоприятни становища, придружени 
с препоръки, и на 2 юни 2006 г. на дружество „ARF“ е разрешено със заповед на префекта 
да експлоатира посочената по-горе инсталация.

На 26 юни 2009 г. Административният съд на Amiens е отменил разрешението за 
експлоатация поради следните причини: документацията във връзка с молбата за 
разрешение е непълна, дружеството „ARF“ е показало, че не е в състояние да спазва 
наложените му предписания, и не е доказало капацитет да спазва стандартите за 
предотвратяване или ограничаване на опасностите и щетите в резултат от своята дейност.

Дружеството „ARF“ е внесло нова молба за разрешение за експлоатация на 30 юни 2009 г.
и успоредно с това молба до префекта за разрешение за ползване с временни предписания 
в очакване на решението на Апелативния административен съд на Douai. Последният 
трябва да се произнесе по решението на административния съд за отмяна на 
разрешението.

На 25 септември 2009 г. Апелативният административен съд на Douai е решил, че докато 
бъде произнесено решение по жалбата на дружество „ARF“, изпълнението на съдебното 
решение на административния съд ще бъде отложено.

Процедурата по обжалване е в ход и доколкото Комисията е запозната, до момента не е 
взето никакво решение.

Кметът на община Vendeuil се обръща към Европейския парламент с молба да подкрепи 
противопоставянето срещу развитието на дейността за третиране на опасни отпадъци, 
извършвана от дружество „ARF“ на територията на Vendeuil. В подкрепа на своята молба 
той твърди, че дейността противоречи на няколко директиви в областта на околната среда.
Той е внесъл също така жалба до Съвета на Европа за нарушаване на Конвенцията за 
опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания.

Комисията счита, че е неуместно и прибързано да се намесва в дело, което от друга 
страна е предмет на текуща съдебна и административна процедура на национално 
равнище.

Комисията предлага да се изчака решението на апелативния съд, който следва да се 
произнесе относно разрешението за експлоатация на дружеството „ARF“ и да отговори 
на опасенията на вносителя на петицията."

4. (REV) Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2011 г.

Административният апелативен съд в гр. Douai обяви своето решение (09DA00764) на 
30 юни 2011 г. Съдебното решение отхвърля обжалването на министъра на екологията, 
енергетиката, устойчивото развитие и морските въпроси и иска на дружество ARF, като 
изисква отмяната на съдебното решение, с което се анулира решението на префекта на 
департамента Aisne от 2 юни 2006 г., разрешаващо на дружество ARF да извършва 
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дейност по обработка на отпадъци. Апелативният съд стига по-специално до 
заключението, че  досието, представено за обществено разследване, е непълно.

Петицията следователно е вече безпредметна, тъй като въпросната дейност по обработка 
на опасни отпадъци не е била разрешена. 

При все това решението на Апелативният съд не се отнася до новото искане на 
разрешение за експлоатация на съоръжението, внесено от дружество ARF, с цел уреждане 
на положението, като то би следвало да бъде предмет на нова процедура.


