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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1595/2009 af Alex Lesbros, fransk statsborger, for de kommunale 
myndigheder i Vendeuil, om behandlingen af farligt affald og forurenede 
mineraler i nærheden af floden Oise tæt på et beskyttet område i Vendeuil

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker sin bekymring over virksomheden ARF's planer om at opføre og 
udarbejde et anlæg til behandling af farligt affald og forurenede mineraler nær floden Oise i 
Vendeuil, som ligger i nærheden af et beskyttet område i henhold til direktiv 79/409/EØF om 
beskyttelse af vilde fugle. Ifølge andrageren blev det kommunale dekret af 2006, som gav 
virksomheden ARF den nødvendige godkendelse, efterfølgende omstødt den 21. april 2009 af 
forvaltningsdomstolen i Amiens. Andrageren anfører, at virksomheden klagede over 
afgørelsen og fortsatte de ulovlige byggeaktiviteter for at udnytte området. Andrageren 
anfører ligeledes, at virksomheden indgav en ansøgning om byggetilladelse, men at de 
kommunale myndigheder i Aisne gav en toårig suspension af afgørelsen, eftersom den lokale 
udviklingsplan for Vendeuil endnu ikke var færdigbehandlet. Andrageren hævder, at 
virksomheden ignorerer dette, og han anmoder om, at Europa-Parlamentet omgående griber 
ind for at standse de uretmæssige aktiviteter, som er ødelæggende for miljøet og 
biodiversiteten.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. februar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 8. oktober 2010

"Virksomheden ARF indgav i 2004 en ansøgning om tilladelse til at drive et anlæg til 
behandling af farligt affald. Undersøgelsesudvalget og de rådspurgte statslige myndigheder 
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afgav gunstige udtalelser med anbefalinger, og den 2. juni 2006 fik virksomheden ARF ved 
kommunalt dekret tilladelse til at drive det ovennævnte anlæg.

Den 26. juni 2009 omstødte forvaltningsdomstolen i Amiens driftsgodkendelsen af følgende 
grunde: Ansøgningen om tilladelse var ufuldstændig, og ARF havde vist sig ude af stand til at 
overholde de krav, der var blevet stillet virksomheden, og havde ikke vist, at den kunne 
overholde reglerne om forebyggelse og begrænsning af farerne og ulemperne ved virksomhedens 
aktiviteter. 

Virksomheden ARF indgav en ny ansøgning om tilladelse til drift den 30. juni 2009 og 
anmodede samtidig præfekten om tilladelse til at være omfattet af foreløbige bestemmelser, 
indtil appeldomstolen i forvaltningssager i Douai kom med sin afgørelse. Denne domstol skal 
træffe afgørelse om forvaltningsdomstolens afgørelse om omstødelse af godkendelsen.

Den 25. september 2009 besluttede appeldomstolen i forvaltningssager i Douai, at 
gennemførelsen af forvaltningsdomstolens afgørelse udsættes, indtil der træffes en afgørelse om 
ARF's appel.

Appelsagen er stadig i gang, og der er, så vidt Kommissionen ved, ikke truffet nogen afgørelse til 
dags dato.

Borgmesteren for Vendeuil kommune anmoder om Europa-Parlamentets støtte til at modarbejde 
udviklingen af virksomheden ARL's anlæg til behandling af farligt affald på kommunens 
område. Til støtte for sin anmodning anfører borgmesteren, at dette anlæg er i modstrid med flere 
direktiver på miljøområdet. Han har også indgivet en klage til Europarådet om overtrædelse af 
konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder.

Kommissionen finder, at det er uhensigtsmæssigt og overilet at gribe ind i en sag, som i øvrigt 
er genstand for igangværende retslige og administrative procedurer på nationalt plan.

Kommissionen foreslår at afvente afgørelsen fra den appeldomstol, som skal træffe afgørelse 
om virksomheden ARF's driftstilladelse, og at reagere på andragerens bekymringer."

4. (REV) Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2011.

”Appeldomstolen i forvaltningssager i Douai afsagde dom (09DA00764) den 30. juni 2011.
Ved dommen afvises appellen fra ministeren for miljø, energi, bæredygtig udvikling og 
havanliggender og ansøgningen fra virksomheden ARF, hvori der anmodes om annullering af 
dommen om annullering af det kommunale dekret af 2. juni 2006, som giver virksomheden ARF 
tilladelse til at drive et anlæg til behandling af affald. Appeldomstolen konkluderer især, at de 
dokumenter, der var blevet forelagt med henblik på en offentlig undersøgelse, var ufuldstændige.

Andragendet er dermed i princippet bortfaldet, eftersom der ikke er givet tilladelse til den 
pågældende aktivitet med behandling af farligt affald.

Dog vedrører appeldomstolens dom ikke den nye ansøgning om tilladelse til at drive anlægget, 
som virksomheden ARF har indgivet for at bringe sine forhold i orden, og som bør gøres til 
genstand for en ny procedure.”


