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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0074/2006 złożona przez Djamilę Saidi Rebbadj (Francja), w sprawie planów 
administracji lokalnej Marsylii (Francja) dotyczących budowy spalarni śmieci z 
gospodarstw domowych w Fos sur Mer 

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań w celu zapobieżenia 
planom administracji lokalnej budowy spalarni śmieci w Fos sur Mer. Według składającej 
petycję decyzję podjęto po odrzuceniu podobnego projektu przez ludność Marsylii. 
Składająca petycję twierdzi, że projekt niesie ze sobą ryzyko zwiększonego zanieczyszczenia 
Fos sur Mer i całego obszaru Bouches du Rhône (chronionego w ramach konwencji 
RAMSAR), na który poważny wpływ ma już sytuacja w Etang de Berre. Wzywa ona 
Parlament Europejski do interwencji w celu zapewnienia, że przeprowadzona zostanie 
poważna analiza oddziaływania. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 30 maja 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Wstępna odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 grudnia 2006 r.

I. Historia i streszczenie faktów:

Dnia 30 stycznia 2006 r. władze departamentu Bouches-du-Rhône przyjęły departamentalny 
plan usuwania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i odpadów podobnych.
Równolegle z opracowywaniem wspomnianego planu, Związek Gmin Miejskich Marsylii
(Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole - miasto Marsylia) postanowił
przystąpić do realizacji projektu budowy kompleksu zakładów przetwarzania odpadów 
pochodzących z gospodarstw domowych dla aglomeracji marsylskiej. W zakładach tych
przetwarzanie odpadów miałoby polegać w głównej mierze na ich spalaniu. Zezwolenie na 
realizację tego projektu zostało wydane w drodze rozporządzenia prefekta z dnia 12 stycznia 
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2006 r. i obecnie trwają prace nad budową kompleksu. Przewidywany termin oddania 
zakładów do użytku to lipiec 2008 r.

II. Petycja:

Składająca petycję informuje o projekcie budowy zakładów przetwarzania odpadów z 
gospodarstw domowych dla aglomeracji Marsylii w Fos-sur-Mer. Projekt miałby być 
niezgodny ze zdaniem wyrażonym w tej sprawie przez mieszkańców a zakłady, w których 
miałby przebiegać proces spalania odpadów, stanowiłyby zagrożenie dla jakości powietrza i 
zdrowia publicznego.

III. Uwagi Komisji dotyczące petycji:

Komisja w 2005 r. wszczęła postępowanie z urzędu w sprawie centrum składowania odpadów 
w Crau („składowisko w Entressen”) w celu zapewnienia jego zgodności ze wspólnotowym
prawodawstwem dotyczącym odpadów. Ponadto w czerwcu 2006 r. odnotowano jedną skargę 
dotyczącą kompleksu zakładów przetwarzania odpadów w Fos-sur-Mer. Stwierdza ona 
niezgodność projektu budowy zakładów spalania odpadów z departamentalnym planem 
usuwania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych dla obszaru Bouches-du-Rhône. 
Dochodzenie w tej sprawie zostało niedawno wszczęte.

IV. Wnioski:

Komisja będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o dalszym przebiegu tej sprawy.


