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Comisia pentru petiții

26.10.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1595/2009, adresată de Alex Lesbros, de cetățenie franceză, în 
numele primăriei din Vendeuil, privind tratarea deșeurilor periculoase și a 
mineralelor contaminate în aproprierea râului Oise, într-o zonă protejată din 
Vendeuil 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la planurile societății ARF de a înființa și a 
dezvolta o stație de tratare a deșeurilor periculoase și a mineralelor contaminate la Vendeuil, 
în aproprierea râului Oise și a unei zone protejate în sensul Directivei 79/409/CEE privind 
conservarea păsărilor sălbatice. Potrivit petiționarului, în 2006 societatea ARF ar fi obținut, 
printr-o decizie a prefecturii, o autorizație de exploatare, care a fost anulată ulterior printr-o 
hotărâre a tribunalului administrativ din Amiens, la 21 aprilie 2009. Petiționarul afirmă că 
societatea a contestat hotărârea în instanță și continuă să efectueze construcții ilegale care să îi 
permită exploatarea sitului. Petiționarul susține, de asemenea, că societatea a solicitat un 
permis de amenajare a sitului, însă prefectul din Aisne a luat decizia de a suspenda 
procedurile pe o perioadă de doi ani, întrucât planul local de urbanism al comunei Vendeuil 
nu este finalizat. Petiționarul susține că societatea ignoră și această decizie și solicită 
intervenția urgentă Parlamentului European pentru a pune capăt acestor abuzuri împotriva 
mediului și a biodiversității.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

Societatea ARF a solicitat în 2004 obținerea autorizației de exploatare a unei stații de tratare a 



PE450.778v03-00 2/3 CM\882121RO.doc

RO

deșeurilor periculoase. Comisia de anchetă și instituțiile de stat consultate au emis avize 
favorabile însoțite de recomandări, iar la 2 iunie 2006, societatea ARF a primit autorizația de 
exploatare a stației respective, printr-o decizie a prefecturii.

La 26 iunie 2009, tribunalul administrativ din Amiens a anulat autorizația de exploatare din 
următoarele motive: dosarul depus pentru obținerea autorizației era incomplet, iar societatea 
ARF s-a arătat incapabilă de a respecta obligațiile care i-au fost impuse și nu a dovedit că poate 
respecta normele de prevenire sau de limitare a pericolelor și a dezavantajelor activității sale. 

Societatea ARF a depus o nouă cerere pentru o autorizație de exploatare la 30 iunie 2009 și, în 
paralel, a solicitat prefecturii autorizația de a beneficia de prescrieri provizorii în așteptarea 
deciziei Curții administrative de apel din Douai. Aceasta trebuie să se pronunțe cu privire la 
hotărârea tribunalului administrativ de anulare a autorizației.

La 25 septembrie 2009, Curtea administrativă de apel din Douai a decis ca, până la pronunțarea 
sentinței cu privire la contestarea în instanță de către societatea ARF, va fi suspendată, de 
asemenea, și executarea hotărârii tribunalului administrativ.

Procedura de contestare în instanță este încă în desfășurare și, până astăzi, din informațiile 
deținute de Comisie, nu s-a luat nicio hotărâre.

Primarul comunei Vendeuil solicită sprijinul Parlamentului European pentru a se opune 
desfășurării activității de tratare a deșeurilor periculoase de către societatea ARF pe teritoriul 
comunei Vendeuil. În sprijinul cererii sale, acesta invocă contradicția acestei activități cu mai 
multe directive în domeniul mediului. De asemenea, el a depus o plângere la Consiliul Europei 
referitoare la încălcarea Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale 
din Europa.

Comisia consideră că este inoportun și prematur să se intervină într-o cauză care, de altfel, 
face obiectul unor proceduri judiciare și administrative aflate în desfășurare la nivel național. 

Comisia propune să se aștepte decizia Curții de apel care trebuie să se pronunțe cu privire la 
autorizația de exploatare a societății ARF și să răspundă preocupărilor exprimate de 
petiționar.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2011 (REV)

Curtea administrativă de apel din Douai s-a pronunțat (hotărârea 09DA00764) la 30 iunie 
2011. Hotărârea respinge recursul Ministerului ecologiei, energiei, dezvoltării durabile și mării, 
precum și cererea societății ARF de anulare a deciziei de anulare a autorizației eliberate de 
prefectura din Aisne, la 2 iunie 2006, pentru societatea ARF, de desfășurare a activității de tratare 
a deșeurilor. Curtea de apel conchide, în special, că dosarul prezentat pentru ancheta publică era 
incomplet.

Prin urmare, petiția a devenit, în principiu, fără obiect, întrucât activitatea în cauză, de tratare a 
deșeurilor periculoase, nu a fost autorizată. 

Cu toate acestea, hotărârea Curții de apel nu se referă la noua cerere de autorizare a exploatării 
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instalației, depusă de societatea ARF pentru a-și regulariza situația, cerere care ar trebui să facă 
obiectul unei noi proceduri. 


