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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycji 1595/2009, którą złożył Alex Lesbros (Francja) w imieniu władz
miejskich Vendeuil, w sprawie przetwarzania odpadów niebezpiecznych 
i skażonych minerałów w pobliżu rzeki Oise na obszarze ochrony w Vendeuil 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie planami spółki ARF, aby stworzyć zakład
przetwarzania odpadów niebezpiecznych i skażonych minerałów w niedalekiej odległości od 
rzeki Oise w Vendeuil, w sąsiedztwie obszaru ochrony w rozumieniu dyrektywy 
79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Według składającego petycję dekret 
prefekturalny z 2006 r., na mocy którego spółka ARF uzyskała wymagane zezwolenie, został 
następnie w dniu 21 kwietnia 2009 r. unieważniony orzeczeniem sądu administracyjnego w 
Amiens. Składający petycję wskazuje, że wspomniana spółka odwołała się od tej decyzji i 
kontynuowała nielegalne prace budowlane w celu wykorzystania danego terenu. Podkreśla on 
również, że spółka ta złożyła wniosek o uzyskanie zezwolenia na zabudowanie danego terenu, 
ale prefekt departamentu Aisne zawiesił wydanie decyzji na dwa lata z uwagi na to, że 
lokalny plan zagospodarowania przestrzennego Vendeuil nie był jeszcze ukończony. 
Składający petycję podkreśla, że wspomniana spółka ignoruje to, i zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o poczynienie natychmiastowych kroków w celu przerwania tych nielegalnych 
działań, które szkodzą środowisku naturalnemu i różnorodności biologicznej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 8 października 2010 r.

Spółka ARF złożyła w 2004 r. wniosek o uzyskanie zezwolenia na użytkowanie instalacji do 
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przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Komisja śledcza i służby państwowe, do których 
zwrócono się o zajęcie stanowiska, wydały opinie pozytywne wraz z rekomendacjami 
i 2 czerwca 2006 r. spółka ARF dekretem prefekturalnym uzyskała zezwolenie na użytkowanie 
wyżej wspomnianej instalacji.

Dnia 26 czerwca 2009 r. sąd administracyjny w Amiens unieważnił przedmiotowe zezwolenie z 
następujących powodów: dokumentacja wniosku o zezwolenie była niekompletna, spółka ARF 
okazała się niezdolna do wywiązania się z nałożonych na nią obowiązków oraz nie wykazała się 
zdolnością przestrzegania norm, których stosowanie ma zapobiegać zagrożeniom 
i niedogodnościom związanym z jej działalnością (lub je ograniczać). 

W dniu 30 czerwca 2009 r. spółka ARF złożyła nowy wniosek o zezwolenie na użytkowanie 
i jednocześnie wystąpiła do prefekta z prośbą o zezwolenie na działalność w oparciu o wymogi 
tymczasowe do czasu wydania decyzji przez administracyjny sąd apelacyjny w Douai. Odnośny 
sąd ma wydać orzeczenie w sprawie decyzji sądu administracyjnego o unieważnieniu 
zezwolenia.

Dnia 25 września 2009 r. administracyjny sąd apelacyjny w Douai orzekł, że – do momentu 
wydania orzeczenia w sprawie odwołania złożonego przez spółkę ARF – wykonanie wyroku 
wydanego przez sąd administracyjny będzie zawieszone.

Procedura odwoławcza jest nadal w toku i – zgodnie z aktualną wiedzą Komisji – nie została 
w tej sprawie podjęta żadna decyzja.

Burmistrz gminy Vendeuil zwraca się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o wsparcie celem 
uniemożliwienia spółce ARL prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów 
niebezpiecznych na terenie jego gminy. W uzasadnieniu swojego wniosku burmistrz stwierdza, 
że przedmiotowa działalność jest niezgodna z kilkoma dyrektywami dotyczącymi ochrony 
środowiska. Burmistrz wniósł także skargę do Rady Europy w sprawie naruszenia konwencji 
o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk.

Zdaniem Komisji podejmowanie działań w sprawie, która stanowi przedmiot postępowania 
sądowego i administracyjnego toczącego się na szczeblu krajowym, jest niewłaściwe 
i przedwczesne. 

Komisja proponuje zaczekać na decyzję sądu apelacyjnego, który ma wydać orzeczenie 
w sprawie zezwolenia na użytkowanie wydanego spółce ARF oraz ustosunkować się do obaw 
wyrażonych przez składającego petycję.

4. (REV) Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Administracyjny sąd apelacyjny w Douai wydał wyrok (09DA00764) w dniu 30 czerwca 
2011 r. Wyrok oddala apelację ministra ekologii, energii, zrównoważonego rozwoju i morza, a 
także wniosek przedsiębiorstwa ARF o unieważnienie wyroku unieważniającego zarządzenie 
prefekta departamentu Aisne z dnia 2 czerwca 2006 r. zezwalające przedsiębiorstwu ARF na 
przetwarzanie odpadów. Sąd apelacyjny stwierdza mianowicie, że dokumentacja przedstawiona 
do publicznej konsultacji była niekompletna.
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Petycja stała się zatem zasadniczo bezprzedmiotowa, ponieważ odnośne przetwarzanie odpadów 
niebezpiecznych nie jest dozwolone.

Jednakże wyrok sądu apelacyjnego nie dotyczy nowego wniosku o zezwolenie na eksploatację 
instalacji, złożonego przez przedsiębiorstwo ARF w celu uregulowania swojej sytuacji i który 
powinien być przedmiotem nowej procedury.


