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Temats: Lūgumraksts Nr. 1595/2009, ko Vendeuil pašvaldības iestāžu vārdā iesniedza 
Francijas valstspiederīgais Alex Lesbros, par bīstamo atkritumu un 
piesārņotu minerālvielu pārstrādi netālu no Uāzas upes Vendeuil 
aizsargājamajā teritorijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par ARF uzņēmuma plāniem izveidot un izvērst bīstamo 
atkritumu un piesārņotu minerālvielu apstrādes rūpnīcu netālu no Uāzas upes Vendeuil 
pašvaldībā, tuvu pie aizsargājamās teritorijas Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību izpratnē. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja informāciju 2009. gada 21. aprīlī 
Amjēnas Administratīvā tiesa atcēla 2006. gada prefektūras rīkojumu, ar kuru ARF 
uzņēmums saņēma vajadzīgo atļauju. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka uzņēmums 
iesniedza apelācijas sūdzību par lēmumu un turpināja nelegālo būvniecību ar nolūku izmantot 
zemesgabalu. Viņš arī norāda, ka uzņēmums iesniedza pieteikumu atļaujas saņemšanai attīstīt 
zemesgabalu, bet Enas prefekts atbildēja ar lēmuma apturēšanu uz diviem gadiem, 
pamatojoties uz to, ka Vendeuil vietējais attīstības plāns nebija pabeigts. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka uzņēmums neņem to vērā, un lūdz Eiropas Parlamentu steidzami 
rīkoties, lai pārtrauktu šīs nelikumīgās darbības, kas kaitē videi un bioloģiskajai 
daudzveidībai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 15. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī

„Uzņēmums ARF 2004. gadā iesniedza pieprasījumu, lai iegūtu atļauju izmantot bīstamo 
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atkritumu apstrādes iekārtu. Aptaujāšanas komiteja, kā arī valsts dienesti, ar ko notika 
apspiešanās, sniedza labvēlīgus atzinumus, kam pievienoti ieteikumi, un 2006. gada 2. jūnijā 
uzņēmumam ARF ar prefektūras rīkojumu tika dota atļauta izmantot minēto iekārtu.

Amjēnas Administratīvā tiesa 2009. gada 26. jūnijā anulēja izmantošanas atļauju šādu iemeslu 
dēļ: atļaujas pieprasījuma dokumentācija bija nepilnīga, uzņēmums ARF izrādījās nespējīgs 
ievērot tam noteiktos norādījumus, kā arī tas nepierādīja, ka var ievērot nosacījumus, lai novērstu 
vai ierobežotu savas darbības radīto bīstamību un trūkumus. 

Uzņēmums ARF 2009. gada 30. jūnijā iesniedza jaunu izmantošanas atļaujas pieprasījumu, kā 
arī paralēli lūdza prefektam atļauju izmantot pagaidu norādījumus, gaidot Duē Administratīvās 
apelācijas tiesas lēmumu. Šai tiesai jāizskata administratīvās tiesas lēmums anulēt atļauju.

Duē Administratīvā apelācijas tiesa 2009. gada 25. septembrī lēma, ka līdz lēmuma pieņemšanai 
par uzņēmuma ARF iesniegto apelāciju Administratīvās tiesas sprieduma izpilde tiks atlikta.

Apelācijas procedūra vēl nav beigusies, un Komisijai šobrīd nav zināms, ka būtu pieņemts kāds 
lēmums.

Vendeuil komūnas mērs lūdz Eiropas Parlamenta atbalstu, lai cīnītos pret bīstamo atkritumu 
apstrādes darbības izvēršanu, ko komūnas teritorijā veic uzņēmums ARL. Savas prasības 
pamatošanai viņš norāda uz šīs darbības nesakritību ar vairākām vides direktīvām. Viņš ir arī 
iesniedzis sūdzību Eiropas Padomē par Konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko 
dzīvotņu aizsardzību pārkāpumu.

Komisija uzskata, ka nepiemēroti un priekšlaicīgi iejaukties lietā, par ko turklāt valsts līmenī 
šobrīd notiek tiesas un administratīvas procedūras. 

Komisija ierosina sagaidīt Apelācijas tiesas lēmumu, kam jālemj par uzņēmuma ARF 
izmantošanas atļauju un jāsniedz atbilde uz lūgumraksta iesniedzēja paustajām bažām.”

4. (REV) Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī.

Duē Administratīvā apelācijas tiesa 2011. gada 30. jūnijā pasludināja spriedumu 
(09DA00764). Spriedumā tika noraidīta ekoloģijas, enerģētikas, ilgtspējīgas attīstības un jūras 
lietu ministra prasība un uzņēmuma ARF pieteikums atcelt Enas prefekta 2006. gada 2. jūnija 
spriedumu, kas ļauj uzņēmumam ARF veikt atkritumu pārstrādes darbību. Apelācijas tiesa jo 
īpaši secināja, ka sabiedriskajai aptaujai iesniegtā lieta ir nepilnīga.

Būtībā šis lūgumraksts ir kļuvis lieks, jo attiecīgo bīstamo atkritumu pārstrāde nav atļauta. 

Tomēr Apelācijas tiesas spriedums neattiecas uz uzņēmuma ARF iesniegto jauno pieprasījumu 
atļaut izmantot iekārtu, lai sakārtotu šo jautājumu, kam būtu jāpiemēro jauna procedūra.


