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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0074/2006, внесена от Djamila Saidi Rebbadj, с френско 
гражданство, относно  проект на местната администрация на гр.
Марсилия (Франция) за изграждане на завод за изгаряне на отпадъци 
във Фос сюр Мер

1. Резюме на петицията

Вносителката моли Европейския парламент за намеса с цел да се спре осъществяването 
на проект на местната администрация, целящ изграждането на завод за изгаряне на 
отпадъци във Фос сюр Мер.   Вносителката твърди, че решението е било взето, след 
като населението на Марсилия отхвърлило подобен проект.  Тя посочва, че проектът 
заплашва да увеличи замърсяването във Фос сюр Мер и в целия район на устието на р.
Рона (защитен по смисъла на подписаната в Рамсар Конвенция по влажните зони с 
международно значение), където вече е налице значително замърсяване, причинено от 
блатото в Бер.  Тя призовава Европейския парламент да се намеси, за да гарантира 
извършването на задълбочен анализ на последиците.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 юни 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 декември 2006 г.

Департаментът на Буш дьо Рон прие на 30 януари 2006 г. план за унищожаване на 
битовите и подобни на тях отпадъци.
Едновременно с разработването на този план, Общината на метрополията Марсилия 
Прованс (град Марсилия) реши да пристъпи към осъществяването на общ проект за 
преработване на битови отпадъци, произведени от жителите на Марсилия, като 
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използва предимно изгарянето на отпадъци.  За този проект е издадено разрешително 
постановление от префектурата, което е валидно от 12 януари 2006 г. и проектът е в 
процес на осъществяване. Предвижда се проектът да бъде завършен през юли 2008 г.

Петицията осъжда проект за изграждане във Фос сюр Мер на завод за преработка на 
битови отпадъци от населения район на Марсилия. Този проект противоречи на 
изразеното от населението желание и, заради изгарянето на отпадъците, ще застраши 
качеството на въздуха и здравето на хората

През 2005 г. Комисията започна служебно разглеждане на случай, свързан с център за 
складиране на отпадъци от Crau ("сметище Entressen") с оглед на привеждането му в 
съответствие с европейското законодателство в областта на отпадъците. През 2006 г.
беше регистрирана жалба относно проекта за изграждане на комплекс за преработка на 
битови отпадъци във Фос сюр Мер. Жалбата осъжда несъвместимостта между проекта 
за изгаряне на отпадъците и плана на департамента за унищожаване на битовите 
отпадъци от Буш дьо Рон. По случая се води проучване.

Комисията ще информира комисията по петициите за по-нататъшното развитие на 
случая

4. Отговор на Комисията, получен на 9 юли 2007 г.

През 2005 г. Комисията започна служебно разглеждане на случай, свързан с център за 
складиране на отпадъци от Crau ("сметище Entressen") с оглед на привеждането му в 
съответствие с европейското законодателство в областта на отпадъците. През 2006 г.
беше регистрирана жалба относно проекта за изграждане на комплекс за преработка на 
битови отпадъци във Фос сюр Мер.  Жалбата осъжда несъвместимостта между проекта 
за изгаряне на отпадъците и плана на департамента за унищожаване на битовите 
отпадъци от Буш дьо Рон.
По инициатива на членове на Европейския парламент, между Комисията и  
представители на Марсилия (инициатори на проекта за изграждане на пещ за изгаряне 
на отпадъци), от една страна и представители на Фос сюр Мер (противници на 
проекта), от друга, се състояха две срещи, съответно на 23 януари 2007 г. и на 7 март 
2007 г.

На 31 януари 2007 г. беше изпратено писмо с искане на уточнения конкретно относно 
замърсяването на въздуха в района и на 26 март 2007 г. беше получен отговор от 
френските власти.  Отговорът в момента се проучва най-вече с оглед на елементите, 
съдържащи се в  документа на вносителя.

Комисията ще информира комисията по петициите за по-нататъшното развитие на 
случая.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 19 октомври 2007 г.

Докладите, предоставени от френските органи, в рамките на член 11 от Директива  
96/62/ЕО1 относно оценката и управлението на качеството на околния въздух
                                               
1 OВ L 296, 21.11.1996, стр. 55-63
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показаха, че индустриалната зона във Фос сюр Мер, както и други две зони във 
Франция наистина са надхвърлили пределно допустимите стойности, предвиден от 
Директива 1999/30/ЕО1 на Съвета от 22 април 1999 г. относно пределно допустимите 
стойности за серен диоксид, азотен диоксид и азотни оксиди, прахови частици и 
олово в околния въздух.

По тази причина Комисията изпрати на 27 юни 2007 г. до Франция официално 
уведомително писмо в рамките на процедура по член 226 от Договора за неспазване на 
произтичащите за нея съгласно разпоредбите на гореспоменатите директиви.
Френските органи на властта имат два месеца, за до отговорят на това уведомително 
писмо. Към настоящия момент Комисията не е получила отговор.

Обработката на жалбата, получена от Комисията ще се извърши в рамките на това дело.

Комисията ще информира комисията по петициите за по-нататъшното развитие на 
случая.

6. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г. (Петиции 74/2006 и 
23/2007)

Общото между петициите е, че възразяват срещу проект за изграждането на завод за 
изгаряне на отпадъци (наричан по-нататък „проектът“, „проектът за изграждане на 
завод за изгаряне на отпадъци“ или „завод за изгаряне на отпадъци“) на място, 
наречено Caban-Sud в промишлената зона на община Фос сюр Мер (департамент Буш 
дьо Рон). Поради факта, че горепосочените петиции се основават на сходна 
аргументация, настоящото писмено изложение ги разглежда едновременно.

Въпросният завод за изгаряне на отпадъци е в центъра на разделно преработване на по-
голямата част от годишно количество 600 000 тона битови и сходни на тях отпадъци 
(неопасни отпадъци), произвеждани от 18 общини на метрологията Марсилия Прованс, 
наброяваща близо един милион жители2. Заводът за изгаряне на отпадъци, построен и 
експлоатиран от дружеството EVERE SAS (в качеството му на упълномощен от 
департамент Марсилия да предоставя обществени услуги) разполага с общ капацитет 
да обработва годишно 410 000 тона.  Задачата на завода за изгаряне на отпадъци е да 
замести депото в Entressen3, закрито на 31 март 2010 г. Частта от битовите и сходни на 
тях отпадъци от споменатите 18 общини, непреработена от завода за изгаряне на 
отпадъци, ще продължи да се депонира в депата в Septèmes-les-Vallons, Cadenaux 
(община на Pennes-Mirabeau) и Mentaure (община на la Ciotat).       

                                               
1 OВ L 163, 29.6.1999, стр. 41-60
2 Засегнатите общини са: Allauch, Carnoux en Provence, Carry le Rouet, Cassis, Ceyreste, Chateauneuf les 
Martigues, Ensues la Redonne, Gemenos, Gignac la Nerthe, La Ciotat, Le Rove, Marignane, Marseille, Plan de 
Cuques, Roquefort la Bedoule, Saint Victoret, Sausset les Pins и Septemes les Vallons.
3 Да се отбележи, че депото в Entressen беше закрито през пролетта на 2010 г. вследствие на 
производство за установяване на неизпълнение на задължения, започнато от Европейската комисия на 
основание, че не са били спазени техническите указания, посочени в Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 
26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци.   В резултат на предприетите от френските 
органи действия с оглед на закриването и привеждането в изправност на депото, Комисията прекрати 
производството.      
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Решението на префекта за експлоатация1 предвижда годишно от звеното за 
метанизация2 и компостиране3 с цел поризводство на електричество (13 GWh/година) 
от топлината и компоста.  Колкото до оставащите 300 000 тона, те ще се обработват от 
звено за изгаряне с цел енергийно оползотворяване (годишно производство на 
електричество от 240 GW/час)4. Освен звената за метанизация, биологично 
оползотворяване и енергийно оползотворяване, проектът предвижда и изграждането на 
фоайе (временно приемане и складиране на пристигащи на обекта отпадъци) и звено за 
разделяне (разделяне на пристигащите на обекта отпадъци с цел захранване на 
различните отрасли на преработването и отделянето на неразградимите от битовите 
отпадъци, опасните отпадъци и течните отпадъци).   Ще допълним, че 90% от 
отпадъците ще бъдат транспортирани по жп линиите.             

Аргументацията на вносителите  

Представените от вносителите аргументи против проекта за завод за изгаряне на 
отпадъци са следните: 

 Планът на департамента за унищожаване на битовите и сродни на тях отпадъци от 
Буш дьо Рон (наричан по-нататък PDEDMA) не предвижда пускането в 
експлоатация на завод за изгаряне на отпадъци.    

 Компетентните държавни органи дадоха разрешение за проекта за завод за 
изгаряне на отпадъци, докато консултираното население се противопостави в 
рамките на обществено допитване, организирано преди приемането и 
обнародването на решенията на префекта за разрешение на изграждането и 
експлоатацията на завода.   Населението се противопостави на принципа на 
изгарянето, като препоръча решение, основано 100 % върху метанизацията и 
биологичното оползотворяване.   

 Твърди се, че проектът е получил разрешение от компетентните държавни органи 
при липса на „сериозно“ проучване за въздействието върху здравето.  
Следователно подобно изследване би трябвало да се осъществи, за да се реши дали 
пускането в действие на нова промишлена инсталация в рамките на промишлената 
зона на Фос сюр Мер би довело да увеличаване на атмосферното замърсяване на 
посочената зона и оттам, на риска за човешкото здраве.  

                                               
1 Префект на район Прованс, Алпи, Лазурен бряг и департамента Буш дьо Рон, решение за даване на 
разрешение на дружеството EVERE SAS за експлоатация на център за многостранно преработване на 
битови отпадъци с енергийна стойност, на територията на община Фос сюр Мер, 12 януари 2006 г.    
2 Метанизация: преобразуване на биоразградими отпадъци в биогаз и компост в затворени помещения, в 
рамките на които са усъвършенствани и контролирани реакциите на ферментация.  Биогазът в 
последствие може да бъде оползотворен в електричество и/или в отопление. 
3 Биологично оползотворяване: възстановяване на хранителни елементи от органични отпадъци (битови 
отпадъци, подлежащи на ферментация, зелени отпадъци) за подобряване качеството на почвите 
4 Енергийно оползотворяване: изгаряне на отпадъци, използвани като горива - възобновяване на 
енергията под форма на пара, произведена от прилепени до пещите котели, трансформирана в 
електричество.    Произведената енергия може също така да захранва топлинни мрежи за индустриите 
или за градско отопление. 
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 Пускането в експлоатация на завод за изгаряне на отпадъци в промишлената зона 
на Фос сюр Мер би трябвало да се забрани с мотив, че въпросната зона и околното 
население вече са изложени на значително атмосферно замърсяване.   

Съдебни действия, предприети на национално равнище потвърдиха 
законосъобразността на разрешението за строеж и на разрешението за експлоатиране на 
завода за изгаряне на отпадъци. 

Като встъпление ще припомним, че проектът беше обект на над 40 съдебни 
производства на национално равнище, инициирани от различни противници на завода 
за изгаряне на отпадъци пред административния съд в Марсилия (на първа инстанция), 
пред Апелативния административен съд в Марсилия (въззивна инстанция) и пред 
Държавния съвет (касационна инстанция) с цел решенията на префекта, по силата на 
които EVERE SAS получава разрешение за строеж и разрешение за експлоатация на 
въпросния завод за изгаряне да бъдат отменени. 

В това отношение ще уточним, че административният съдия във Франция е съдия,  
компетентен (и длъжен) да тълкува националното право в светлината на правото на 
Съюза, както и да го прилага. Следователно ще подчертаем, че Комисията е на мнение, 
че нейното призвание не е да заменя националния съдия, който има задължението да 
гарантира правилното прилагане на правото на Съюза.  В този контекст Комисията 
отбелязва, че посочената принципна позиция е и позицията, подкрепяна от 
Европейския парламент, както е изложена в Резолюция на Европейския парламент от 6 
юли 2010 г .  относно разискванията на комисията по петиции през 2009 г. 
(2009/2139(INI)), буква К от която гласи:  

„К. като има предвид, че гражданите следва, по-специално, да бъдат 
осведомени, че – както призна Европейският омбудсман с решението 
от декември 2009 г., с което се приключва разглеждането на жалба 
822/2009/BU срещу Комисията – завеждането на дела пред 
националните съдилища е част от процеса на прилагане на 
европейското законодателство в държавите-членки и Комисията по 
петиции не може да разглежда въпроси, които са в процес на 
разглеждане от национален съд или да преразглежда резултата от 
тези процедури“, 

Във всички случаи ще отбележим, че административният съдия последователно е 
преценил, че въпросните решения на префекта не са опорочени нито по отношение на 
формата, нито по отношение на съдържанието.  С други думи най-висшият 
административен съд е преценил, че компетентните органи не са извършили нарушение 
на приложимото по спора национално законодателство, включително що се отнася до 
националните мерки, транспониращи директивите на ЕС (например изработването на 
предварително цялостно проучване на въздействието върху околната среда, прилагане 
на цялостна и коректна процедура  за информиране и консултиране с обществеността), 
във връзка с разрешенията, издадени на EVERE SAS за строеж и експлоатация на 
завода за изгаряне на отпадъци.          
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Не може да бъде установено никакво нарушение на правото на Съюза в областта на 
околната среда

Въпреки че френският административен съдия е преценил, че разрешенията за строеж и 
експлоатация, издадени на дружеството EVERE SAS са законосъобразни, Европейската 
комисия (наричана по-нататък „Комисията“) проучи от техническа и юридическа 
гледна точка общия обем на информация и документите, предоставени от вносителите 
и френските органи. Следователно Комисията заключи, че проектът за изграждане на 
завод за изгаряне на отпадъци, за който се отнасят петиции 74/2006 и 23/2007, не 
съдържа никакви нарушения на правото на Съюза, включително на правото в областта 
на околната среда.   

Относно аргумента на вносителите относно липсата на посочване на проекта за 
изграждане на завод за изгаряне на отпадъци в PDEDMA

Ще припомним, че разрешението за експлоатиране на завода за изгаряне на отпадъци 
беше дадено от префекта на 12 януари 2006 г. Става дума за официален 
административен акт, по силата на който проектът е получил разрешение. Вносителите 
твърдят, че въпросното разрешение нарушава правото на Съюза с мотив, че то е било 
дадено при положение, че PDEDMA не предвижда подобна инсталация. 

В действителност компетентните органи приеха първи PDEDMA на 26 юли 1999 г., в 
който ставаше дума за създаване на бъдещи инсталации за унищожаване на отпадъци.  
Следователно административният съд в Марсилия отмени на 24 юни 2003 г. този план с 
мотив, че в него не са изброяват инсталациите, които предстои да бъдат създадени, а, 
напротив, той се ограничава да борави с твърде общи внушения и предложения. Тогава 
беше изработен втори PDEDMA, който беше приет на 30 януари 2006 г. Все пак 
административният съд в Марсилия отмени втория PDEDMA на 2 октомври 2007 г. с 
мотив, че не се позовава на проекта за изграждане на завод за изгаряне на отпадъци, 
който е получил разрешение близо две седмици (на 12 януари 2006 г.) след приемането 
на новия PDEDMA. В момента компетентните органи са заети с изработването на трети 
PDEDMA.        

С оглед на гореизложеното става ясно, че разрешението за експлоатиране на завода за 
изгаряне на отпадъци е дадено при отсъствие на какъвто и да е PDEDMA. Комисията 
посочва, че подобно положение не представлява нарушение на правото на Съюза с 
оглед на практиката на Съда на Европейския съюз (наричан по-нататък „Съдът“). Ще се 
позовем на решение C-52/07 и C-217/02 (съединени дела), по които съдията се 
произнесе, че разрешение за експлоатация на центъра за унищожаване на отпадъци 
може да се даде при липса на план за управление на отпадъците1. С други думи, с цел 
да гарантира постигането на целите на Директива  75/442/ЕИО относно отпадъците2

(премахване или оползотворяване на отпадъци, без да се излага на опасност човешкото 
                                               
1 Решение на Съда от 1 април 2004 г., съединени дела C-53/02 и C-217/02, Община B raine-le-Château (C-
53/02) и Michel Tillieut e.a. (C-217/02) срещу Регион Валония. OВ C 109 от 4.5.2002 г. OВ C 191 от 
10.8.2002 г.
2 Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 година относно отпадъците. Впоследствие 
директивата беше отменена и заменена с Директива 2006/12/EО на Европейския парламент и на Съвета 
от 5 април 2006 г. относно отпадъците.  
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здраве или околната среда, прилагане на интегрирана и адекватна мрежа от инсталации 
за унищожаване), директивата не би могла да забрани на компетентните органи за 
разрешат експлоатацията на инсталация за унищожаване на отпадъци при липса на 
план за управление.    В това отношение ще отбележим, както беше подчертано по-
рано, че проектът за изграждане на завод за изгаряне на отпадъци беше разработен като 
решение за заменяне на депото в Entressen, което трябваше да бъде закрито и, 
следователно, с цел да гарантира, че отпадъците, произхождащи от CUMPM ще бъдат 
подходящо обработени в съответствие с изискванията на правото на Съюза.   

Колкото до факта, че вторият PDEDMA не споменава проекта за изграждане на завод за 
изгаряне на отпадъци във Фос сюр Мер, ще припомним, че по този пропуск, както беше 
уточнено по-рано е постановено решение на административния съд в Марсилия, което 
отменя посочения план.  Нещо повече, Комисията добавя, че характеристиката на 
посочения пропуск не поставя под съмнение законосъобразността, от гледна точка на 
правото на Съюза, на решението на префекта да разреши експлоатацията на завода за 
изгаряне на отпадъци.  Не става въпрос за проблем, засягащ законосъобразността на 
посоченото разрешение, а за проблем, имащ отношение към съдържанието на плана за 
унищожаване на отпадъци (неспоменаването на „съществуваща“ инсталация, а именно, 
завод за изгаряне на отпадъци, чиято експлоатация вече е била разрешена), приет след 
посоченото разрешение.  

Като цяло Комисията застъпва становището, че проектът за завод за изгаряне на 
отпадъци, за който се отнасят петиции 74/2006 и 23/2007 не представлява нарушение на 
правото на Съюза относно отпадъците.  

Относно аргумента на вносителите относно противопоставянето на населението на 
проекта за изграждане на завод за изгаряне на отпадъци

Ще припомним, че няма относима към случая разпоредба от правото на Съюза, която 
да задължава компетентните органи да следват дословно становищата, изразени от 
обществеността.  С други думи посочените органи не са имали задължение, в случая, да 
откажат да дадат разрешение за експлоатацията на завод за изгаряне на отпадъци 
единствено с мотив, че запитаното население се е противопоставило на проекта. В 
подкрепа на гореизложеното ще посочим приложимите по случая Директива 
85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда (наричана по-нататък EIE)1 и Директива 96/61/CE за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването (наричана по-нататък IPPC)2. Ако те 
постановяват, че обществеността има право да участва в процеса по вземане на 
решения и да получи достъп до всяка засягаща го информация, те уточняват също така, 
че компетентните органи трябва единствено „да вземат предвид“ резултата от 
консултациите.    Следователно, ако посочените органи трябва да гарантират право на 
участие, това не означава, че те са обвързани с изразеното от обществеността мнение. 

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда (изменена)
2 Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 година за комплексно предотвратяване и контрол 
на замърсяването и заменена от Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 
януари 2008 година за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.  
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По тази причина Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО предоставят на обществеността 
право на достъп до правосъдие, за да й позволят да обжалва решение за даване на 
разрешение (с мотив, например, че даден проект е получил разрешение без 
предварителна консултация с обществеността).  

Следователно компетентните органи не само нямат задължение да се откажат от 
проекта с претекст, че населението е против него, но те не са и обвързани с желанието 
на населението да предпочете метанизация вместо изгаряне.         

В този контекст ще подчертаем също, че компетентните органи организираха, в 
рамките на процедура по даване на разрешение за изграждане на завод за изгаряне на 
отпадъци, обществена консултация изцяло в съответствие с изискванията на правото на 
Съюза (консултация на ранен етап и преди решението на префекта за даване на 
разрешение, цялата относима към случая информация е съобщена на обществеността и 
т.н.). В действителност, общественото допитване беше извършено на територията на 
общините Фос сюр Мер, Пор Сен Луи дю Рон и Сен Мартен дьо Кро от 19 септември 
2005 г. до 3 ноември 2005 г .  по начин, даващ възможност на цялото засегнато 
население да изрази свободно мнението си (както свидетелстват 800 зададени в 
рамките на обществени заседания въпроси).  Освен това CUMPM организира между 
2004 г. и 2008 г. близо 60 обществени заседания за съгласуване. По този повод ще 
подчертаем, че Инспекторатът на класифицираните инсталации в свой доклад от 10 
декември 2005 г. изтъкна, че общественото допитване е било проведено „при нормални 
и регламентирани условия“.          

Като цяло Комисията застъпва становището, че проектът за завод за изгаряне на
отпадъци, за който се отнасят петиции 74/2006 и 23/2007 не представлява нарушение на 
правото на Съюза относно информацията и участието на обществеността в процеса на 
вземане на решения относно дейностите, които биха могли да окажат въздействие 
върху околната среда.   

Относно аргумента на вносителите във връзка с липсата на „сериозно“ проучване на 
въздействието  върху здравето, а именно проучване, което да взема предвид приноса 
на завода за изгаряне на отпадъци за опасностите за здравето, които крие 
промишлената зона на Фос сюр Мер. 

В противоречие на твърденията на вносителите, проучвания относно въздействието 
върху здравето  (i) относно здравните рискове в промишлената зона на Фос сюр Мер 
като цяло и (ii) относно приноса на завода за изгаряне на отпадъци, бяха осъществени. 

Що се отнася до здравните рискове, причинени евентуално от проекта взет сам за себе 
си, ще се позовем по-конкретно, на проучването за отражението върху здравето, 
съдържащо се в осъщественото за проекта за изграждане на завод за изгаряне на 
отпадъци проучване на въздействието върху околната среда (потенциален здравен риск, 
произтичащ от отлагания във водите и във въздуха).1 Въпросното здравно проучване се 

                                               
1 Досие за искане на разрешение за експлоатация на център за разностранно обработване на битови 
отпадъци с енергийно оползотворяване - Приложение „Проучване на здравния риск“ към Том ІІІ на 
проучване на въздействието.  
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позовава на населението, живущо във Фос сюр Мер и Пор Сен Луи дю Рон,  и на 
работниците от съседните предприятия и отчита повишените фактори на експозиция по 
отношение на начина на живот на местното население.       Въпросното проучване 
съдържа заключение, че със завода за изгаряне на отпадъци не би могъл да се свърже 
какъвто и да е значителен риск за здравето на населението, чрез вдишване или 
поглъщане и че заводът няма да породи съществено изменение на настоящата ситуация 
във връзка със здравния риск.   В това отношение ще припомним, че заводът за 
изгаряне на отпадъци е замислен именно въз основа на най-добрите достъпни техники 
и че наложените му технически указания спазват изцяло нормите, определени в 
правото на Съюза по отношение на атмосферните емисии.   

Що се отнася до анализа на здравните рискове, произтичащи от промишлената зона на 
Фос сюр Мер, взета като цяло, ще цитираме неотдавнашното здравно проучване, 
осъществено от BURGEAP „Оценка на здравните рискове в промишлената зона на Фос 
сюр Мер в Буш дьо Рон“ за Регионалната дирекция за промишленост, изследвания и 
околна среда на регион Прованс - Алпи - Лазурен бряг1. Това проучване, което взема 
предвид проекта за изграждане на завод за изгаряне на отпадъци, също съдържа 
заключение за липса на значителен здравен риск, в това число канцерогенен, за 
живеещото наоколо население  и подчертава, че промишлената зона на Фос сюр Мер не 
представлява особености по отношение на данните на местно и регионално равнище в 
областта на общата смъртност.      

Като цяло компетентните органи не само са предприели действия за осъществяването 
на здравни проучвания2 относно потенциалния здравен риск, свързан със завода за 
изгаряне на отпадъци и промишлената зона на Фос сюр Мер като цяло, но всички тези 
проучвания съдържат заключение, че липсва значителен риск.3

Относно аргумента на вносителите, според който проектът за изграждане на завод 
за изгаряне на отпадъци би следвало да бъде забранен поради своето разположение в 
зона, която вече е засегната от атмосферно замърсяване  

На първо място ще отбележим, че делът на завода за изгаряне на отпадъци в 
атмосферните емисии в промишлената зона на Фос сюр Мер, както е уточнено в 
проучването на въздействието върху околната среда за проекта за изграждане на завод 
за изгаряне на отпадъци, ще бъде скромен, а именно 2,4% за серния диоксид (SO2), 
2,6% за азотния оксид (NOx),  1,6%  за летливи органични съединения и 1,33% за 
диоксините и фураните.     

На второ място ще припомним, че правото на Съюза не лишава компетентните органи 

                                               
1 "Оценка на здравните рискове в промишлената зона на Фос сюр Мер в Буш дьо Рон“, BURGEAP 
(06/05/2008), достъпно на следния интернет адрес: 
http://www.paca.drire.gouv.fr/environnement/ERS/Fos/ERS_Fos_2008_05_26.pdf
2 Ще отбележим, че 2 здравни проучвания се основават на общата френска методология, описана в 
неотдавнашни указатели, публикувани от Националния институт за наблюдение на здравето и 
Националния институт на промишлената околна среда и на рисковете.
3 Показателите на здравния риск, оценени в здравните проучвания са далеч под допустимите 
прагове/референтни стойности, определени от Световната здравна организация като фактор на здравен 
риск  
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от правото да разрешат разполагането на промишлена инсталация като завод за 
изгаряне на отпадъци във вече засегната от атмосферно замърсяване зона, стига да 
приложат необходимите мерки, за да гарантират спазването на закрепените в правото 
на Съюза норми чрез самия проект и в рамките на зоната като цяло.   

По отношение на атмосферното замърсяване на зоната Фос сюр Мер, ще уточним, че 
към момента (юли 2010 г.) Франция следва да гарантира спазване на установените за 
серния диоксид, азотния оксид, азотния диоксид, частиците PM10, оловото,   
въглеродния моноксид и бензена пределно допустимите стойности в атмосферата, 
определени в Директива 2008/50/EО.1

Следователно данните, съобщени от френските органи относно концентрацията на 
замърсители във въздуха във въпросната зона сочат, че като цяло нормите, определени 
в правото на Съюза са били спазени през 2007 г. и 2008 г. по отношение на NO2, 
бензена2, CO и оловото, и от 2008 г., по отношение на SO2 и les PM10. 

Ще допълним, че пределно допустимите стойности във въздуха, определени за другите 
замърсители в Директиви 2004/107/ЕО3 и 2008/105/ЕО вече се спазват от 2007 г., 
въпреки че прилагането им ще стане задължително едва на 31 декември 2012 г. 
(арсеник, кадмий, никел и ароматните полициклични въглеводороди) или на 1 януари 
2015 г. (PM2.5). 

Като цяло не само правото на Съюза, отнасящо се до качеството на въздуха, не 
възпрепятства компетентните органи да дадат разрешение за изграждане и 
експлоатация на завод за изгаряне на отпадъци в промишлена зона, но става ясно, че 
концентрацията на замърсители във въздуха в промишлената зона на Фос сюр Мер е 
била в съответствие с изискванията на съответното право на Съюза.

По отношение на атмосферните емисии, които се очаква да бъдат произведени от 
завода за изгаряне на отпадъци, при положение че правото на Съюза не определя 
пределно допустими стойности на концентрацията във въздуха за  диоксиди и фурани, 
ще уточним, че  тръжните условия, наложени на изпълнителя EVERE SAS  (цитирани в 
решението на префекта за даване на разрешение от 12 януари 2006 г.) съответстват на 
всички произтичащи от правото на Съюза изисквания, включително посочените в 
Директива 2000/76/ЕО относно изгарянето на отпадъците4. 

Заключение

Като цяло Комисията застъпва становището, че проектът за завод за изгаряне на 

                                               
1 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно 
качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа. 
2 Ще отбележим, че бензенът е единствената летлива органична съставка, за която до момента, правото 
на ЕС е определило пределно допустими стойности.  
3 Директива 2004/107/ЕО На Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно 
съдържанието на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух.   
4 Директива 2000/76/EО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 година относно 
изгарянето на отпадъците  



CM\829570BG.doc 11/11 PE382.492v01-00

BG

отпадъци, за който се отнасят петиции 74/2006 и 23/2007 не представлява нарушение на 
правото на Съюза относно качеството на въздуха.  

Освен това поради факта, че законосъобразността на разрешенията за строеж и за 
експлоатиране на завода за изгаряне на отпадъци е потвърдена от административен съд, 
липсват основания за продължаване на разследването. 


