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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0074/2006, της Djamila Saidi Rebbadj, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με σχέδιο 
της τοπικής διοίκησης της Μασσαλίας (Γαλλία) για την κατασκευή μονάδας 
αποτέφρωσης οικιακών αποβλήτων στη Fos sur Mer

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει προκειμένου να εμποδίσει 
το σχέδιο της τοπικής διοίκησης για την κατασκευή μονάδας αποτέφρωσης οικιακών 
αποβλήτων στη Fos sur Mer. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η απόφαση ελήφθη μετά την 
απόρριψη παρόμοιου σχεδίου από τους κατοίκους της Μασσαλίας. Ισχυρίζεται ότι το σχέδιο 
εγκυμονεί τον κίνδυνο να αυξηθεί η μόλυνση στη Fos sur Mer και στο σύνολο της περιοχής 
Bouches du Rhône (που προστατεύεται βάσει της σύμβασης RAMSAR), η οποία ήδη 
πλήττεται σοβαρά από την κατάσταση στην Etang de Berre. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να παρέμβει, προκειμένου να διασφαλιστεί η διενέργεια σοβαρής αξιολόγησης 
του αντικτύπου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Μαΐου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

I. Ιστορικό και περίληψη των γεγονότων:

Το διαμέρισμα Bouches-du-Rhône ενέκρινε στις 30 Ιανουαρίου 2006 ένα νομαρχιακό σχέδιο
διάθεσης των οικιακών και παρεμφερών αποβλήτων. 
Παράλληλα με την εκπόνηση του εν λόγω σχεδίου, η αστική κοινότητα «Marseille Provence 
Métropole» (πόλη της Μασσαλίας) αποφάσισε να προβεί στην υλοποίηση ενός σχεδίου για 
την κατασκευή συγκροτήματος επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων για τον οικισμό της 
Μασσαλίας καταφεύγοντας στην αποτέφρωση των αποβλήτων. Το σχέδιο αποτέλεσε 
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αντικείμενο νομαρχιακής απόφασης της 12ης Ιανουαρίου 2006 με την οποία παρασχέθηκε 
άδεια εκμετάλλευσης και τελεί υπό κατασκευή. Προβλέπεται ότι θα τεθεί σε λειτουργία τον 
Ιούλιο του 2008.

II. Η αναφορά:

Η αναφορά καταγγέλλει το σχέδιο εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας οικιακών 
αποβλήτων για τον οικισμό της Μασσαλίας στη Fos-sur-Mer. Το εν λόγω σχέδιο έρχεται σε
αντίθεση με τις επιθυμίες που εξέφρασαν οι κάτοικοι και, λόγω της αποτέφρωσης των
αποβλήτων, θα αποτελέσει απειλή για την ποιότητα του αέρα και τη δημόσια υγεία.

III. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής στους ισχυρισμούς της αναφέρουσας:

Η Επιτροπή κίνησε αυτεπάγγελτη διαδικασία σχετικά με το κέντρο αποθήκευσης αποβλήτων
της Crau («χώρος υγειονομικής ταφής της Entressen») το 2005 για τη συμμόρφωσή του με 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα απόβλητα. Εξάλλου, τον Ιούνιο του 2006
υποβλήθηκε καταγγελία όσον αφορά το συγκρότημα επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων της 
Fos-sur-Mer. Η καταγγελία αφορά κυρίως τη μη συμμόρφωση του εν λόγω έργου
αποτέφρωσης αποβλήτων με το νομαρχιακό σχέδιο διάθεσης οικιακών αποβλήτων του
Bouches-du-Rhône. Μόλις έχει ξεκινήσει η έρευνα.

IV. Συμπεράσματα :

Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις
τελευταίες εξελίξεις στην εν λόγω υπόθεση.
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