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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1595/2009, του κ. Alex Lesbros, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του δημαρχείου του Vendeuil, σχετικά με την ανάπτυξη δραστηριότητας 
επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων και ανόργανων ρύπων στο Vendeuil 
κοντά στον ποταμό Oise και σε μια προστατευόμενη περιοχή

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τη μη συμβατότητα του σχεδίου της εταιρείας ARF να ιδρύσει και
να αναπτύξει δραστηριότητα επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων και ανόργανων ρύπων
στο Vendeuil κοντά στον ποταμό Oise και κοντά σε μια προστατευόμενη περιοχή στο
πλαίσιο της οδηγίας 79/409 («οδηγία για τα πτηνά»). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η
εταιρεία ARF απέκτησε το 2006 μέσω μιας νομαρχιακής απόφασης μια άδεια εκμετάλλευσης
που στη συνέχεια ακυρώθηκε από απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου της Amiens στις 21 
Απριλίου 2009. Ο αναφέρων δηλώνει ότι η εταιρεία εφεσίβαλε την απόφαση και συνεχίζει τις
παράνομες κατασκευές προκειμένου να της επιτραπεί η εκμετάλλευση της τοποθεσίας. Ο
αναφέρων υποστηρίζει επίσης ότι η εταιρεία υπέβαλε αίτηση άδειας για τη διευθέτηση του
χώρου αλλά ο νομάρχης της Aisne αποφάσισε να αναβάλει τη λήψη απόφασης για χρονικό
διάστημα δύο ετών δεδομένου ότι το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο της κοινότητας Vendeuil 
δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η εταιρεία αγνοεί και αυτήν την
απόφαση και ζητεί την άμεση παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να
σταματήσουν αυτές οι παρανομίες που στρέφονται κατά του περιβάλλοντος και της
βιοποικιλότητας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.
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Η εταιρεία ARF υπέβαλε το 2004 αίτηση για την απόκτηση άδειας εκμετάλλευσης μιας
εγκατάστασης επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων. Η σχετική εξεταστική επιτροπή και οι
δημόσιες υπηρεσίες εξέδωσαν ευνοϊκή γνωμοδότηση συνοδευόμενη από συστάσεις και στις 2 
Ιουνίου 2006 η εταιρεία ARF έλαβε εξουσιοδότηση, μέσω νομαρχιακής απόφασης, για την
εκμετάλλευση της ανωτέρω εγκατάστασης.

Στις 26 Ιουνίου 2009, το διοικητικό δικαστήριο της Amiens ακύρωσε την άδεια εκμετάλλευσης
για τους ακόλουθους λόγους: ο φάκελος της αίτησης άδειας ήταν ελλιπής, η εταιρεία ARF
αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ικανή να τηρήσει τις προδιαγραφές που της είχαν επιβληθεί και δεν
έδειξε ότι είναι σε θέση να τηρήσει τους κανόνες για την πρόληψη ή τον περιορισμό των
κινδύνων και των μειονεκτημάτων της δραστηριότητάς της.

Η εταιρεία ARF υπέβαλε νέα αίτηση άδειας εκμετάλλευσης στις 30 Ιουνίου 2009 και 
παράλληλα ζήτησε έγκριση από τη νομαρχία για προσωρινά μέτρα εν αναμονή της απόφασης 
του διοικητικού εφετείου του Douai. Το τελευταίο καλείται να αποφανθεί επί της απόφασης του 
διοικητικού δικαστηρίου για την ακύρωση της άδειας.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2009, το διοικητικό εφετείο του Douai αποφάνθηκε ότι, έως ότου εκδοθεί
απόφαση σχετικά με την έφεση που κατέθεσε η εταιρεία ARF, αναστέλλεται η εκτέλεση της
απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου.

Η διαδικασία έφεσης εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί
μέχρι στιγμής για τη λήψη απόφασης.

Ο δήμαρχος του Vendeuil ζητεί τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναστολή
της ανάπτυξης της δραστηριότητας επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων από την εταιρεία
ARL στην επικράτειά του. Προς υποστήριξη της αίτησής του, καταγγέλλει τη μη συμβατότητα
της εν λόγω δραστηριότητας με πολλές περιβαλλοντικές οδηγίες. Υπέβαλε επίσης καταγγελία
στο Συμβούλιο της Ευρώπης για παραβίαση της Σύμβασης περί διατήρησης της άγριας ζωής και
του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης.

Η Επιτροπή κρίνει άκαιρη και πρόωρη την παρέμβαση επί υπόθεσης η οποία αποτελεί επίσης 
αντικείμενο εν εξελίξει δικαστικής και διοικητικής διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο.

Η Επιτροπή θα περιμένει την έκδοση της απόφασης του εφετείου, το οποίο θα αποφανθεί επί 
της άδειας εκμετάλλευσης της εταιρείας ARF, και θα απαντήσει στις ανησυχίες που 
διατυπώθηκαν από τον αναφέροντα.

4. (ΑΝΑΘ) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011.

Το διοικητικό εφετείο του Douai εξέδωσε την απόφασή του (09DA00764)) στις 30 Ιουνίου 
2011.
Η απόφαση απορρίπτει την προσφυγή του Υπουργού οικολογίας, ενέργειας, βιώσιμης 
ανάπτυξης και θαλάσσης και την προσφυγή της εταιρείας ARF που ζητεί την ακύρωση της 
απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου, η οποία ακύρωσε την απόφαση της 2ας Ιουνίου 2006 
του Νομάρχη της Aisne που εξουσιοδοτεί την εταιρεία ARF να εκμεταλλευτεί εγκατάσταση 
επεξεργασίας των αποβλήτων.
Το εφετείο καταλήγει ειδικότερα στο συμπέρασμα ότι ο φάκελος αίτησης αδείας που 
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υποβλήθηκε σε δημόσια εξέταση ήταν ελλιπής.

Συνεπώς, η αναφορά καθίσταται κατ' αρχήν άνευ αντικειμένου καθώς δεν εγκρίνεται η εν λόγω 
δραστηριότητα επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων.

Ωστόσο, η απόφαση του εφετείου δεν ισχύει για τη νέα αίτηση άδειας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης που υποβλήθηκε από την εταιρεία ARF προκειμένου να τακτοποιήσει την 
κατάστασή της, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μιας νέας διαδικασίας.


