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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1595/2009 dėl pavojingų atliekų ir užterštų mineralų valymo veiklos 
vystymo miestelyje Vendeuil, netoli Uazos upės ir saugomoje teritorijoje, kurią 
pateikė Prancūzijos pilietis Alex Lesbros miestelio Vendeuil merijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša, kad bendrovės ARF pavojingų atliekų ir užterštų mineralų 
valymo veiklos planavimo ir vystymo miestelyje Vendeuil, netoli saugomos teritorijos ir 
Uazos upės, projektas yra nesuderinamas su Direktyva 79/409/EEB („Paukščių direktyva“). 
Peticijos pateikėjo teigimu, bendrovei ARF 2006 m. prefektūros nutarimu leista naudoti 
įrenginius; vėliau šis leidimas panaikintas 2009 m. balandžio 21 d. Amjeno administracinio 
teismo sprendimu. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad bendrovė apskundė sprendimą ir tęsia 
neteisėtas statybas siekdama, kad jai būtų leista eksploatuoti teritoriją. Peticijos pateikėjas taip 
pat teigia, kad bendrovė pateikė prašymą leisti tvarkyti teritoriją, bet Enos prefektas priėmė 
sprendimą sustabdyti leidimo išdavimą dviem metams, nes nebaigtas komunos Vendeuil 
vietos urbanistinis planas. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad bendrovė taip pat neatsižvelgia į šį 
sprendimą, ir prašo Europos Parlamento skubiai imtis veiksmų, kad nebebūtų daroma ši žala 
aplinkai ir biologinei įvairovei.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„Bendrovė ARF 2004 m. pateikė prašymą norėdama gauti leidimą naudoti pavojingų atliekų 
valymo įrenginius. Tyrimo komitetas ir valstybės tarnybos, su kuriomis buvo konsultuotasi, 
pateikė palankias nuomones su rekomendacijomis ir 2006 m. birželio 2 d bendrovei ARF 
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prefektūros nutarimu minėtus įrenginius leista naudoti.

2009 m. birželio 26 d. Amjeno administracinis teismas leidimą naudoti įrenginius panaikino dėl 
šių priežasčių: prašymo išduoti leidimą dokumentai buvo neišsamūs, bendrovė ARF nepajėgė 
laikytis jai pateiktų instrukcijų ir neįrodė, kad gali laikytis standartų siekdama užkirsti kelią jos 
veiklos keliamam pavojui ir nepatogumams arba juos sumažinti. 

Bendrovė ARF 2009 m. birželio 30 d. pateikė naują prašymą leisti naudoti įrenginius, taip pat ji 
paprašė prefektūros leidimo gauti laikinas instrukcijas, kol bus priimtas Duė apeliacinio 
administracinio teismo sprendimas. Šis teismas turi priimti sprendimą dėl administracinio teismo 
sprendimo panaikinti leidimą.

2009 m. rugsėjo 25 d. Duė apeliacinis administracinis teismas nusprendė, kad administracinio 
teismo sprendimo vykdymas atidedamas iki tol, kol bus priimtas sprendimas dėl bendrovės ARF 
pateiktos apeliacijos.

Apeliacijos nagrinėjimo procedūra tęsiasi ir, Komisijos žiniomis, kol kas nėra priimtas joks 
sprendimas.

Vendeuil komunos meras prašo Europos Parlamento paramos siekiant pasipriešinti bendrovės 
ARF planams vystyti pavojingų atliekų valymo veiklą komunos teritorijoje. Pagrįsdamas savo 
prašymą meras teigia, kad šia veikla pažeidžiamos kelios aplinkos direktyvos. Jis taip pat pateikė 
skundą Europos Tarybai dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos 
pažeidimo.

Komisija mano, kad kištis į bylą, dėl kurios vykdomos nacionalinės teismo ir administracinės 
procedūros, nereikia ir yra per anksti. 

Komisija siūlo palaukti apeliacinio teismo sprendimo – teismas turi priimti sprendimą dėl 
leidimo bendrovei ARF naudoti įrenginius ir atsakyti į peticijos pateikėjui rūpimus 
klausimus.“

4. (Patikslintas) Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d.

2011 m. birželio 30 d. Duė apeliacinis administracinis teismas priėmė sprendimą 
(09DA00764) atmesti Ekologijos, energetikos, tvaraus vystymosi ir jūrų ministerijos apeliaciją ir 
bendrovės ARF prašymą panaikinti sprendimą, kuriuo buvo panaikintas Enos prefektūros 2006 
m. birželio 2 d. potvarkis, kuriuo bendrovei ARF suteikiamas leidimas vykdyti atliekų valymo 
veiklą. Apeliacinis teismas padarė išvadą, kad pateikti viešo tyrimo dokumentai nėra išsamūs.

Todėl, atsižvelgiant į tai, kad leidimas valyti pavojingas atliekas nebuvo duotas, iš esmės peticija 
neturi pagrindo. 

Tačiau apeliacinio teismo sprendimas netaikomas naujam bendrovės ARF prašymui išduoti 
leidimą naudoti įrenginius, kad galėtų suderinti savo situaciją, ir dėl jo turėtų būti pradėta nauja 
procedūra. 


