
CM\882121HU.doc PE450.778v03-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

26.10.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Alex Lesbros, francia állampolgár által a vendeuili polgármesteri hivatal 
nevében benyújtott 1595/2009. számú petíció az Oise folyó közelében lévő 
Vendeuilben és egy védett területen veszélyes hulladékok és szennyezett 
ásványok kezeléséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az ARF társaság arra vonatkozó tervének összeegyeztethetetlenségét 
kifogásolja, hogy veszélyes hulladékok és szennyezett ásványok kezelését magában foglaló 
tevékenységet kezd és végez az Oise folyó közelében lévő Vendeuilben és egy, a 79/409/EK 
(madárvédelmi) irányelv értelmében védettnek minősülő terület közelében. A petíció 
benyújtója szerint az ARF társaság 2006-ban prefektusi rendelettel működési engedélyt 
kapott, amelyet azonban az amiens-i közigazgatási bíróság 2009. április 21-i ítélete 
megsemmisített. A petíció benyújtója közli, hogy a társaság fellebbezett az ítélet ellen, és 
folytatja a számára a terület hasznosítását lehetővé tevő, jogellenes építkezéseket. A petíció 
benyújtója azt is megerősíti, hogy a társaság kérelmet nyújtott be a terület fejlesztésére 
irányuló engedély iránt, de az aisne-i prefektus két évre szóló felfüggesztő határozatot hozott, 
mivel még nem véglegesítették Vendeuil helyi településfejlesztési tervét. A petíció benyújtója 
megerősíti, hogy a társaság e határozatról sem vesz tudomást, és kéri az Európai Parlament 
sürgős beavatkozását annak érdekében, hogy véget vessen a környezet és a biológiai 
sokféleség elleni visszaéléseknek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. október 8.

Az ARF társaság 2004-ben működési engedély iránti kérelmet nyújtott be veszélyes 
hulladékokat feldolgozó létesítmény üzemeltetésére. A vizsgálóbizottság és a konzultáció 
céljából megkeresett állami szolgálatok ajánlásokkal ellátott kedvező véleményeket adtak ki, és 
az ARF társaság 2006. június 2-án prefektusi rendeletben megkapta az engedélyt az említett 
létesítmény üzemeltetésére.
2009. június 26-án az Amiens-i Közigazgatási Bíróság az alábbi okok miatt törölte a működési 
engedélyt: az engedély iránti kérelem aktája hiányos volt, az ARF társaság képtelennek bizonyult 
a számára meghatározott előírások betartására, és nem mutatta jelét annak, hogy képes volna 
betartani a tevékenységével járó veszélyek és hátrányok megelőzését illetve csökkentését célzó 
szabványokat. 
Az ARF társaság 2009. június 30-án új működési engedély iránti kérelmet nyújtott be, és 
egyidejűleg ideiglenes előírások alkalmazásának engedélyezését kérte a prefektustól, arra az 
időre, amíg a Douai Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság döntést hoz. E fellebbviteli bíróság a 
közigazgatási hatóság által az engedély eltörléséről hozott határozatról dönt.
2009. szeptember 25-én a Douai Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság úgy határozott, hogy 
ameddig döntést hoz az ARF társaság által benyújtott fellebbezés ügyében, a társaságra nézve a 
közigazgatási bíróság ítéletét végre kell hajtani.
A fellebbviteli eljárás még folyik, és a Bizottság nem tud arról, hogy ezidáig döntés született 
volna az ügyben.
Vendeuil település polgármestere az Európai Parlament támogatását kéri annak 
megakadályozásában, hogy a település területén az ARL társaság veszélyes hulladékok 
kezelésére irányuló tevékenységet alakítson ki. Kérelmének alátámasztására azzal érvel, hogy e 
tevékenység több környezetvédelmi irányelvvel is ellentétes. Az Európa Tanácshoz is panaszt 
nyújtott be az európai, vadon élő élővilág és a természetes élőhelyek védelméről szóló 
egyezmény megsértése miatt.
A Bizottság véleménye szerint időszerűtlen és túl korai volna egy olyan ügybe beavatkozni, 
amelyben egyébként nemzeti szinten jogi és közigazgatási eljárások folynak. 
A Bizottság azt javasolja, hogy várják meg az ARF társaság működési engedélye ügyében 
eljáró fellebbviteli bíróság döntését, amelynek feladata, hogy válaszoljon a petíció benyújtója 
által megfogalmazott aggodalmakra.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. október 26.

A Douai Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság 2011. június 30-án hozta meg ítéletét 
(09DA00764). A határozat elutasítja az ökológiáért, energiaügyért, fenntartható fejlődésért és 
tengerügyért felelős miniszter fellebbezését, valamint az ARF társaság kérelmét, melyben a 
társaság az aisne-i prefektus 2006. június 2-án hozott, az ARF hulladékkezelő tevékenységét 
engedélyező határozatát megsemmisítő ítélet megsemmisítését kérte. A fellebbviteli bíróság 
összegzése szerint a hivatalos vizsgálatra benyújtott dokumentáció hiányos volt.

A petíció így tárgytalanná vált, mivel a kérdéses veszélyes hulladékok kezelése nem 
engedélyezett. 

A fellebbviteli bíróság ítélete azonban nem vonatkozik az ARF társaság által benyújtott, a 
létesítmény működési engedélye iránti új kérelemre, melynek célja a jelenlegi helyzet rendezése, 
és melynek új eljárás tárgyát kell képeznie.


