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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Djamila Saidi Rebbadj, francia állampolgár által benyújtott, 0074/2006. számú petíció 
a marseille-i (Franciaország) helyi önkormányzatnak a Fos sur Mer-ben építendő 
háztartásihulladékégető-művel kapcsolatos projektjéről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy lépjen közbe azért, hogy 
megakadályozza a helyi önkormányzat arra irányuló tervét, hogy Fos sur Mer-ben a háztartási 
hulladék égetésére szolgáló égetőművet építsenek. A petíció benyújtója szerint a határozatot 
azután hozták, hogy Marseille lakossága elutasított egy hasonló projektet. Azt állítja, hogy a 
projekt növekvő környezetszennyezéssel fenyeget Fos sur Mer, valamint a Bouches du Rhône 
(amely a Ramsari Egyezmény alapján élvez védelmet) egész területén, amelyet az Etang de 
Berre-i helyzet máris komolyan érint. Arra kéri az Európai Parlamentet, avatkozzon be, hogy 
meggyőződjön a komoly hatásvizsgálat elvégzéséről.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. május 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. december 12-én kapott közbenső válasz.

I. Történeti áttekintés és a tények összefoglalása:

Bouches-du-Rhône megye 2006. január 30-án megyei tervet fogadott el a háztartási és 
hasonló kategóriájú hulladékok ártalmatlanításáról. 
E terv kidolgozásával párhuzamosan a Marseille Provence Városi Agglomeráció (Marseille 
városa) egy komplex terv megvalósításáról határozott a marseille-i agglomeráció háztartási 
hulladékainak kezelésére vonatkozóan, alapvetően hulladékégetéssel. E tervvel egy 2006. 
január 12-i, üzemeltetési engedélyről szóló prefektusi rendelet foglalkozott, és a terv szerinti 
építés folyamatban van. Úgy tervezik, hogy az égetőmű 2008 júliusában lesz működőképes.
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II. A petíció:

A petíció a Marseille agglomerációs körzetében, Fos-sur-Mer-ben létesítendő 
háztartásihulladék-feldolgozó üzem projektjét kifogásolja. E projekt, véleménye szerint, 
ellentmond a lakosság kifejezett óhajának, és a hulladékok elégetése miatt fenyegetést jelent a 
levegő minőségére és a közegészségre nézve.  

III. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban:

A Bizottság hivatalból vizsgálatot indított 2005-ben a crau-i („Entresseni hulladéklerakó”) 
hulladéktároló központ ügyében, hogy azt a hulladékokról szóló európai jogszabályoknak 
megfelelővé tegyék. Egyetlen panaszt regisztráltak egyébként a Fos-sur-Mer-i 
háztartásihulladék-feldolgozó komplexum tervével kapcsolatban, 2006 júniusában. A panasz 
elsősorban azt sérelmezi, hogy a hulladékégető projekt nem felel meg Bouches-du-Rhône 
megye háztartási hulladékok ártalmatlanításáról szóló tervével. A vizsgálat nemrég kezdődött 
el.

IV. Következtetések:

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az ügy további fejleményeiről.


