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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1595/2009, imressqa mis-Sur Alex Lesbros, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, f’isem il-Kunsill Lokali ta’ Vendeuil, dwar il-bidu ta’ attività tat-
trattament tal-iskart perikoluż u ta’ minerali mniġġsa qrib ix-xmara ta’ Oise, 
f’żona protetta f’Vendeuil

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkundanna l-inkompatibilità tal-proġett tal-kumpanija ARF ta’ tnedija u 
żvilupp ta’ attività tat-trattament tal-iskart perikoluż u tal-minerali mniġġsa f’Vendeuil qrib 
ix-xmara ta’ Oise u qrib żona protetta skont id-Direttiva 79/409 (“Għasafar”). Skont il-
petizzjonant, il-kumpanija ARF fl-2006 kisbet awtorizzazzjoni għall-użu, skont l-ordni tal-
prefettura tal-2006, li wara tħassret minn sentenza tal-qorti amministrattiva ta’ Amiens tal-21 
ta’ April 2009. Il-petizzjonant jgħid li l-kumpanija appellat kontra d-deċiżjoni u kompliet 
għaddejja bil-bini illegali bl-għan li tkun tista’ tuża s-sit. Il-petizzjonant isostni wkoll li l-
kumpanija ressqet talba ta’ permess għall-iżvilupp tas-sit, iżda r-rispons tal-Prefett ta’ Aisne 
kien jinvolvi s-sospensjoni tad-deċiżjoni għal perjodu ta’ sentejn billi l-Pjan Lokali tal-
Iżvilupp Urban tal-Komun ta’ Vendeuil ma kienx iffinalizzat. Il-petizzjonant isostni li l-
kumpanija qed tinjora wkoll din id-deċiżjoni u jitlob l-intervent urġenti tal-Parlament 
Ewropew biex itemm dawn l-abbużi li jħallu impatt ħażin fuq l-ambjent u l-bijodiversità.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

Fl-2004 l-kumpanija ARF ippreżentat talba biex tikseb il-permess biex tkun tista’ tuża sistema 
għat-trattament tal-iskart perikoluż. Il-kumitat għall-inkjesta u s-servizzi tal-Istat li ġew 
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kkonsultati taw opinjonijiet favorevoli flimkien ma’ rakkomandazzjonijiet u fit-2 ta’ Ġunju 2006, 
il-kumpanija ARF ingħatat il-permess, permezz ta’ sentenza prefettorjali, biex tuża s-sistema li 
ssemmiet hawn fuq.

Fis-26 ta’ Ġunju 2009, it-tribunal amministrattiv ta’ Amiens annulla l-awtorizzazzjoni għall-użu 
minħabba r-raġunijiet li ġejjin: id-dokument ta’ applikazzjoni għall-permess ma kienx komplet, 
il-kumpanija ARF uriet li la setgħetx tissodisfa r-rekwiżiti imposti fuqha u ma tatx prova tal-
kapaċità tagħha li tirrispetta n-normi biex tipprevieni jew tillimita l-perikli u l-inkonvenjenti 
kkawżati bl-attività tagħha.

Fit-30 ta’ Ġunju 2009 l-kumpanija ARF issottomettiet talba ġdida għall-permess għall-użu u fl-
istess ħin talbet li l-Prefett jagħtiha l-permess li tibbenefika mir-rekwiżiti provviżorji fl-istennija 
tad-deċiżjoni tal-Qorti amministrattiva tal-appell ta’ Douai. Din tal-aħħar għandha tiddetermina 
d-deċiżjoni tat-tribunal amministrattiv fir-rigward tal-annullament tal-permess.

Fil-25 ta’ Settembru 2009, il-Qorti amministrattiva tal-appell ta’ Douai ddeċidiet li, sakemm 
tittieħed deċiżjoni dwar l-appell mill-kumpanija ARF, il-proċess li jwassal biex tinqata’ s-
sentenza fit-tribunal amministrattiv se jiġi sospiż.

Il-proċedura tal-appell għadha għaddejja u s’issa għadha ma ttieħdet l-ebda deċiżjoni li l-
Kummissjoni hija konxja minnha.

Is-sindku tal-komun ta’ Vendeuil qed jitlob lill-Parlament Ewropew jgħinu biex jopponi l-
iżvilupp tal-attività tat-trattament tal-iskart perikoluż tal-kumpanija ARF fit-territorju tiegħu.
Biex isostni t-talba tiegħu, hu jilemta dwar il-fatt li din l-attività ma tikkonformax ma’ diversi 
direttivi dwar l-ambjent. Hu ressaq ukoll ilment quddiem il-Kunsill tal-Ewropa dwar il-ksur tal-
Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni tal-ħajja selvaġġa u tal-ambjent naturali fl-Ewropa.

Il-Kummissjoni tqis li mhuwiex xieraq u li għadu kmieni wisq biex tintervieni fi kwistjoni li 
hi wkoll soġġetta għall-proċeduri ġudizzjali u amministrattivi li għaddejjin bħalissa fil-livell 
nazzjonali.

Il-Kummissjoni tipproponi li wieħed jistenna d-deċiżjoni tal-qorti tal-appell li għandha tieħu 
d-deċiżjoni tagħha dwar il-permess għall-operat tal-kumpanija ARF u tirrispondi għat-tħassib 
espress mill-petizzjonant.

4. (REV) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta' Ottubru 2011.

Il-Qorti amministrattiva tal-appell ta’ Douai ħadet id-deċiżjoni tagħha (09DA00764) fit-30 ta’ 
Ġunju 2011. Id-deċiżjoni ċaħdet l-appell tal-Ministru tal-Ekoloġija, l-Enerġija, l-Iżvilupp 
Sostenibbli u l-Baħar u t-talba tal-kumpanija ARF li talbet li titħassar is-sentenza li kienet li 
annullat id-digriet tal-Prefett ta' l’Aisne tat-2 ta’ Ġunju 2006 li jawtorizza lill-kumpanija ARF 
twettaq l-attivitá tat-trattament tal-iskart. Il-Qorti tal-appell tikkonkludi b’mod partikolari li l-fajl 
sottomess għall-inkjesta pubblika ma kienx komplut.

Għalhekk il-petizzjoni, fil-prinċipju, ma tibqax applikabbli peress li l-attività tat-trattament tal-
iskart perikoluż inkwistjoni mhijiex awtorizzata. 
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Madankollu, is-sentenza tal-Qorti tal-Appell ma tikkonċernax it-talba l-ġdida għal 
awtorizzazzjoni tal-użu tal-istallazzjoni li tressqet mill-kumpanija ARF sabiex tiġi regolarizzata 
s-sitwazzjoni li għandu jkun hemm proċedura ġdida.


