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Udvalget for Andragender

2.9.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0074/2006 af Djamila Saidi Rebbadj, fransk statsborger, om et 
projekt under lokalforvaltningen i Marseille (Frankrig) til opførelse af et 
affaldsforbrændingsanlæg i Fos-sur-Mer

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind med henblik på at forhindre 
lokalforvaltningens projekt til opførelse af et affaldsforbrændingsanlæg i Fos-sur-Mer. Ifølge 
andrageren blev beslutningen taget, efter at Marseilles befolkning havde afvist et lignende 
projekt. Hun bekræfter, at projektet risikerer at øge forureningen i Fos-sur-Mer og i hele 
regionen Bouches-du-Rhône (beskyttet ifølge RAMSAR-konventionen), som allerede er 
meget påvirket af situationen i indsøen Etang de Berre. Hun opfordrer Europa-Parlamentet til 
at gribe ind med henblik på at sikre, at der bliver gennemført en seriøs konsekvensanalyse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. juni 2006).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. december 2006.

"I departementet Bouches-du-Rhône har man den 30. januar 2006 vedtaget en plan for 
departementet vedrørende bortskaffelse af husholdningsaffald eller lignende affald.
Parallelt med udarbejdelsen af denne plan har man i kommunesammenslutningen Marseille 
Provence Métropole (Marseille by) besluttet at gennemføre et projekt med et anlæg til 
behandling af husholdningsaffald i Marseilles byområde, hvor man hovedsagelig vil benytte 
affaldsforbrænding. Præfekturet vedtog den 12. januar 2006 en kendelse om driftstilladelse i 
forbindelse med dette projekt, og projektet er påbegyndt. Ifølge planerne skal anlægget være 
driftsklart i juli 2008.
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Andrageren klager over opførelsen af et anlæg til behandling af husholdningsaffald i 
Marseilles byområde ved Fos-sur-Mer. Projektet hævdes at være i strid med befolkningens 
ønsker og som følge af forbrændingen af affald at udgøre en trussel mod luftkvaliteten og 
folkesundheden.

Kommissionen indledte i 2005 af egen drift en sag vedrørende lossepladsen i La Crau 
("décharge d'Entressen") for at bringe den i overensstemmelse med EU's affaldslovgivning. I 
øvrigt blev der i juni 2006 registreret en klage over planen om at opføre et anlæg til 
behandling af husholdningsaffald i Fos-sur-Mer. Klagen vedrører især den manglende 
overensstemmelse mellem affaldsforbrændingsprojektet og departementsplanen for 
bortskaffelse af husholdningsaffald i Bouches-du-Rhône. Undersøgelsen er lige blevet indledt.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om sagens videre udvikling."

4. Kommissionens svar, modtaget den 9. juli 2007.

"Kommissionen indledte i 2005 af egen drift en sag vedrørende lossepladsen i La Crau 
("décharge d'Entressen") for at bringe den i overensstemmelse med EU's affaldslovgivning. I 
øvrigt blev der i juni 2006 registreret en klage over planen om at opføre et anlæg til 
behandling af husholdningsaffald i Fos-sur-Mer. Klagen vedrører især den manglende 
overensstemmelse mellem affaldsforbrændingsprojektet og departementsplanen for 
bortskaffelse af husholdningsaffald i Bouches-du-Rhône.  

På initiativ af medlemmer af Europa-Parlamentet er der blevet afholdt to møder mellem 
Kommissionen og kommunalbestyrelsesmedlemmer fra dels byområdet Marseille 
(initiativtagere til affaldsforbrændingsprojektet) og dels Fos-sur-Mer (modstandere af 
projektet), henholdsvis den 23. januar og den 7. marts 2007.

Den 31. januar 2007 blev der sendt en skrivelse med anmodning om nærmere oplysninger om 
luftforureningssituationen i området, og der kom svar fra de franske myndigheder den 26. 
marts 2007. Dette svar behandles i øjeblikket, navnlig under hensyntagen til de elementer, 
som klageren er fremkommet med i sagen.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om sagens videre udvikling."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. oktober 2007.

"De franske myndigheders rapporter, der er udarbejdet i henhold til artikel 11 i direktiv 
96/62/EF1 om vurdering og styring af luftkvalitet, har afdækket, at industriområdet i Fos-sur-
Mer og to andre industriområder i Frankrig faktisk overskred grænserne i Rådets direktiv 
1999/30/EF2 af 22. april 1999 om luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid 
og nitrogenoxider, partikler og bly i luften.

Derfor tilsendte Kommissionen den 27. juni 2007 Frankrig en åbningsskrivelse i forbindelse 

                                               
1 EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55-63.
2 EFT L 163 af 29.6.1999, s. 41-60.
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med en overtrædelsesprocedure, der blev indledt i overensstemmelse med traktatens artikel 
226 for manglende overholdelse af de forpligtelser, der påhviler landet i henhold til 
bestemmelserne i de førnævnte direktiver. De franske myndigheder har to måneder til at svare 
på denne åbningsskrivelse. Kommissionen har til dato ikke modtaget noget svar.

Behandlingen af den klage, som Kommissionen har modtaget, vil finde sted i forbindelse med 
denne sag.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om sagens videre udvikling."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2. september 2010. (Andragende 
74/2006 og 23/2007)

"De to andragender har som fællestræk, at der protesteres mod et projekt til opførelse af et 
forbrændingsanlæg (i det følgende benævnt "projektet", "affaldsforbrændingsprojektet" eller 
"forbrændingsanlægget") beliggende i "Caban-Sud" i industriområdet i kommunen Fos-sur-
Mer (departementet Bouches-du-Rhône). Eftersom de to andragender er baseret på 
nogenlunde samme argumenter, behandles de under et i den foreliggende meddelelse.

Det pågældende forbrændingsanlæg er et universalcenter til behandling af affald og skal 
behandle størsteparten af de 600 000 tons husholdningsaffald og lignende affald (ikke-farligt 
affald), der produceres årligt af de 18 kommuner, som udgør kommunefællesskabet Marseille 
Provence Métropole (CUMPM), og som tilsammen har næsten en million indbyggere1. 
Forbrændingsanlægget, der skal opføres og drives af selskabet EVERE SAS (der leverer en 
offentlig tjenesteydelse på bestilling af CUMPM), har en samlet årlig behandlingskapacitet på 
410 000 tons. Forbrændingsanlægget skal kompensere for lukningen den 31. marts 2010 af 
Entressen-lossepladsen den 31. marts 20102. Den del af det husholdningsaffald og lignende 
affald fra de 18 kommuner, som ikke behandles i forbrændingsanlægget, deponeres fortsat i 
affaldsdeponeringsanlæggene i Septèmes-les-Vallons, Cadenaux (Pennes-Mirabeau 
kommune) og Mentaure (La Ciotat kommune).

Ved kendelse fra præfekturet3 er der givet en driftstilladelse, som omfatter behandling af 110 
000 tons affald i metaniserings4- og komposteringsenheden5 med henblik på fremstilling af el 
(13 GWh/år), varme og kompost. De resterende 300 000 tons vil blive behandlet af 
                                               
1 De berørte kommuner er: 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 og Septemes les Vallons.
2 Entressen-lossepladsen blev lukket i foråret 2010, bl.a. som følge af den overtrædelsesprocedure, 
Kommissionen havde indledt med den begrundelse, at den ikke overholdt de tekniske forskrifter som fastlagt i 
Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald. Kommissionen afsluttede proceduren, 
efter at de franske myndigheder havde iværksat tiltag med henblik på at lukke og istandsætte lossepladsen.     
3 Kendelse af 12. januar 2006 fra præfekten for regionen Provence, Alpes, Côtes d'Azur og departementet 
Bouches-du-Rhône om tilladelse til selskabet EVERE SAS til at drive et universalcenter til behandling af 
husholdningsaffald med henblik på udnyttelse til energiproduktion i kommunen Fos-sur-Mer.       
4 Metanisering: Omdannelse af bionedbrydeligt affald til biogas og kompost i lukkede rum, hvor 
gæringsprocessen optimeres og kontrolleres. Biogassen kan derpå anvendes til produktion af elektricitet eller 
varme.
5 Biologisk nyttiggørelse: udvinding af gødningselementerne i organisk affald (den gæringsdygtige del af 
husholdningsaffald og grønt affald) for at forbedre jordbundskvaliteten. 
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forbrændingsenheden med henblik på udnyttelse til energiudvinding (årlig elproduktion 240 
GW/h)1. Ud over metaniseringsenheden og de enheder, der anvendes til biologisk 
nyttiggørelse og energiudvinding, omfatter projektet også en modtagelseshal (modtagelse og 
midlertidig lagring af det affald, der leveres), en sorteringsenhed (sortering af affaldet ved 
ankomsten til anlægget for at forsyne de forskellige behandlingsenheder og frasortere affald, 
der ikke kan ligestilles med husholdningsaffald, farligt affald og flydende affald).  
Opmærksomheden henledes på, at 90 % af affaldet sendes med jernbane.

Andragernes argumentation  

Andragerne, der er modstandere mod affaldsforbrændingsprojektet, fremfører følgende 
argumenter: 

 Departementet Bouches-du-Rhônes plan for bortskaffelse af husholdningsaffald og 
lignende affald (i det følgende benævnt "PDEDMA") omfattede ikke ibrugtagning af et 
forbrændingsanlæg.   

 De offentlige myndigheder gav tilladelse til affaldsforbrændingsprojektet, selv om de 
adspurgte befolkningsgrupper protesterede under den høring af befolkningen, der gik 
forud for vedtagelsen og offentliggørelsen af de kendelser fra præfekturet, hvormed der 
blev givet tilladelse til opførelsen og driften. Som alternativ til det forkastede forslag om 
forbrændingsanlægget gik offentligheden ind for en løsning, der var 100 % baseret på 
metanisering og biologisk nyttiggørelse.  

 Projektet hævdes at være blevet tilladt af de kompetente offentlige myndigheder, uden at 
der var foretaget en "seriøs" sundhedsmæssig undersøgelse. Imidlertid burde man have 
gennemført en sådan undersøgelse for at fastslå, om opførelsen af et nyt industrianlæg i 
Fos-sur-Mers industriområde ville have medført øget luftforurening i det pågældende 
område og dermed en øget risiko for menneskers sundhed. 

 Opførelsen af et forbrændingsanlæg i Fos-sur-Mers industriområde burde forbydes under 
henvisning til, at det pågældende industriområde og befolkningen i de tilgrænsende 
områder allerede er udsat for betydelig luftforurening. 

Retssager på nationalt plan har bekræftet lovligheden af tilladelsen til at bygge og drive 
forbrændingsanlægget 

Det bemærkes indledningsvis, at over 40 retssager er blevet indbragt på nationalt plan af 
forskellige modstandere mod forbrændingsanlægget for hhv. forvaltningsdomstolen i 
Marseille (første instans), det administrative ankenævn i Marseille (appelinstans) og 
Statsrådet (sidste instans), blandt andet for at få ophævet de kendelser fra præfekturet, 
hvormed EVERE SAS fik tilladelse til at opføre og drive det pågældende forbrændingsanlæg. 

Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at en dommer ved en forvaltningsdomstol 
                                               
1 Energiudvinding: afbrænding af affald, der udnyttes som brændstof - genvinding af energi gennem udnyttelse 
af den damp, der produceres i kedler ved ovnene, til at producere elektricitet.  Den således opnåede energi kan 
også bruges til fjernvarmenet til industrien eller beboelsesområder. 
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i Frankrig har en almenretlig beføjelse (og pligt) til at fortolke national ret på baggrund af EU-
retten og til at sikre gennemførelse af EU-retten. Kommissionen ønsker her at understrege, at 
den ikke har beføjelse til at træde i stedet for en national dommer, der skal garantere en 
korrekt gennemførelse af EU-retten. Kommissionen gør her opmærksom på, at denne 
principielle holdning deles af Europa-Parlamentet, jf. Europa-Parlamentets beslutning af 6. 
juli 2010 om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2009 (2009/2139(INI)), punkt 
K:

"K. der henviser til, at borgerne især bør gøres opmærksom på, at 
sagsbehandlingen ved de nationale domstole er et led i anvendelsen af EU-
lovgivningen i national ret – hvilket Den Europæiske Ombudsmand 
anerkendte i sin beslutning af december 2009 som afslutning på klage 
822/2009/BU mod Kommissionen – og at Udvalget for Andragender ikke kan 
behandle sager, der sorterer under nationale domstole, eller drage udfaldet 
heraf i tvivl".

Under alle omstændigheder har forvaltningsdomstolen konsekvent fastslået, at præfekturets 
kendelser ikke var behæftet med fejl, hverken hvad angik form eller indhold. I henhold til den 
højeste forvaltningsretlige instans har de kompetente myndigheder med andre ord i det 
foreliggende tilfælde ikke overtrådt gældende national ret på området, herunder de nationale 
foranstaltninger til omsættelse af EU-direktiverne (f. eks. udarbejdelse af en udførlig 
forudgående miljøkonsekvensvurdering og gennemførelse af en fuldstændig og korrekt 
procedure til information og høring af offentligheden), hvad angår tilladelserne til EVERE 
SAS til opførelse og drift af forbrændingsanlægget.

Der er ikke påvist nogen overtrædelse af EU's miljøret

Selv om den franske forvaltningsdomstol har fastslået, at bygge- og driftstilladelsen til 
selskabet EVERE SAS var retmæssig, har Europa-Kommissionen (i det følgende benævnt 
"Kommissionen") behandlet samtlige oplysninger og dokumenter, som andragerne og de 
franske myndigheder har fremsendt, ud fra et teknisk og juridisk synspunkt. Kommissionen 
har imidlertid draget den konklusion, at affaldsforbrændingsprojektet, som er emne for 
andragende 74/2006 og 23/2007, ikke er karakteriseret ved nogen overtrædelse af EU-retten, 
herunder EU's miljøret. 

Andragernes argument vedrørende udeladelsen af affaldsforbrændingsprojektet i PDEDMA

Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen til drift af forbrændingsanlægget blev udstedt af 
præfekturet den 12. januar 2006. Dette er den officielle forvaltningsakt, hvormed der er givet 
tilladelse til projektet. Andragerne hævder, at denne tilladelse udgør en overtrædelse af EU-
retten, fordi den blev givet, selv om PDEDMA ikke omfattede et sådant anlæg. 

De kompetente myndigheder havde faktisk den 26. juli 1999 vedtaget en første PDEDMA, 
hvori der var tale om opførelse af kommende bortskaffelsesanlæg. Imidlertid annullerede 
forvaltningsdomstolen i Marseille den 24. juni 2003 denne plan, bl.a. med den begrundelse, at 
den ikke angav, hvilke anlæg der skulle opføres, men derimod begrænsede sig til forslag af 
for generel karakter. Den 2. PDEDMA blev derpå udarbejdet og vedtaget den 30. januar 2006. 
Denne 2. PDEDMA blev imidlertid den 2. oktober 2007 annulleret af forvaltningsdomstolen i 
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Marseille med den begrundelse, at der ikke var nogen omtale af det 
affaldsforbrændingsprojekt, der var givet tilladelse til ca. 2 uger efter vedtagelsen af den nye 
PDEDMA (den 12. januar 2006). I øjeblikket er de kompetente myndigheder i færd med at
udarbejde en 3. PDEDMA.

I betragtning af ovenstående viser det sig således, at tilladelsen til drift af 
forbrændingsanlægget blev givet, selv om der ikke fandtes en PDEDMA. Kommissionen 
mener ikke, at denne situation udgør en overtrædelse af EU-retten, jf. Den Europæiske Unions 
Domstols (i det følgende benævnt "Domstolen") retspraksis.  Der henvises til Domstolens 
dom C-52/07 og C-217/02 (forenede sager), hvori dommeren fastslog, at der kunne gives 
tilladelse til drift af et forbrændingsanlæg, selv om der ikke var nogen 
affaldshåndteringsplan1. For at sikre gennemførelse af målene i direktivet 75/442/EØF om 
affald2 (bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald, uden at hverken menneskets sundhed eller 
miljøet bringes i fare, oprettelse af et integreret og tilstrækkeligt net af 
bortskaffelsesfaciliteter) kan Domstolen med andre ord ikke forbyde de kompetente 
myndigheder at tillade drift af et affaldsbortskaffelsesanlæg med den begrundelse, at der ikke 
er nogen affaldshåndteringsplan. Det understreges i denne forbindelse, at 
affaldsforbrændingsprojektet som tidligere nævnt er udviklet som kompensation for 
Entressen-lossepladsen, der skulle lukkes ned, dvs. for at garantere, at det affald, der 
produceres af kommunefællesskabet Marseille Provence Métropole (CUMPM), håndteres i 
overensstemmelse med EU-rettens krav. 

Med hensyn til den omstændighed, at den 2. PDEDMA ikke omfatter 
affaldsforbrændingsprojektet i Fos-sur-Mer, henvises der til, at denne undladelse som 
beskrevet ovenfor førte til, at forvaltningsdomstolen i Marseille i sin kendelse annullerede 
projektet. Kommissionen tilføjer endvidere, at denne undladelse ikke er af en sådan art, at den 
på baggrund af EU-retten anfægter lovligheden af præfekturets kendelse om tilladelse til at 
drive forbrændingsanlægget. Det problem, der behandles her, vedrører ikke lovmæssigheden 
af denne tilladelse, men derimod indholdet af en affaldsbortskaffelsesplan (den manglende 
henvisning til et "eksisterende" anlæg, dvs. et forbrændingsanlæg, hvortil der allerede er givet 
en driftstilladelse), som er vedtaget efter nævnte tilladelse.

Kommissionen hævder således, at det i andragende 74/2006 og 23/2007 omhandlede 
affaldsforbrændingsprojekt ikke har ført til overtrædelse af EU's affaldslovgivning. 

Andragernes argument vedrørende befolkningens modstand mod 
affaldsforbrændingsprojektet

Der henvises til, at der ikke findes nogen relevant bestemmelse i EU-retten, som finder 
anvendelse i det foreliggende tilfælde, og som forpligter de kompetente myndigheder til at 
følge offentlighedens udtalelser i enhver henseende. Med andre ord havde myndighederne i 
det foreliggende tilfælde ikke pligt til at nægte at give tilladelse til drift af 

                                               
1 Domstolens dom af 1. april 2004 i de forenede sager C-53/02 og C-217/02, Commune de Braine-le-Château 
(C-53/02) og Michel Tillieut m.fl. (C-217/02) mod Région wallonne. EFT C 109 af 4.5.2002, EFT C 191 af 
10.8.2002.
2 Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald. Direktivet er siden blevet ophævet og erstattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald.
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forbrændingsanlægget udelukkende med den begrundelse, at den adspurgte befolkning var 
modstander af projektet. Der henvises i denne forbindelse til direktiv 85/337/EØF om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (i det følgende 
benævnt VVM-direktivet)1 og direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse 
af forurening (i det følgende benævnt IPPC-direktivet)2, som er relevante for den foreliggende 
sag. Mens det fremgår af disse direktiver, at offentligheden har ret til at deltage i 
beslutningsprocessen og få adgang til alle relevante oplysninger, præciseres det samtidig, at 
de kompetente myndigheder blot skal "tage hensyn til" resultatet af disse høringer.  Det 
betyder, at selv om de kompetente myndigheder skal sikre offentlighedens ret til deltagelse, er 
de ikke forpligtet til at følge den offentlige mening. Derfor sikres offentligheden 
domstolsadgang ved direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF, så der er mulighed for at anfægte en 
afgørelse om tilladelse (f.eks. fordi der er givet tilladelse til et projekt uden en forudgående 
offentlig høring).  

Således var de kompetente myndigheder hverken forpligtet til at give afkald på projektet på 
grund af befolkningens modstand eller bundet af befolkningens udsagn om, at den foretrak 
metanisering frem for forbrænding.

I denne sammenhæng understreges det, at de kompetente myndigheder som led i proceduren 
til godkendelse af affaldsforbrændingsprojektet afholdt en offentlig høring i fuld 
overensstemmelse med EU-retten (tidlig konsultation, dvs. inden præfekturets kendelse om 
tilladelse, orientering af offentligheden om alle relevante oplysninger osv.). Den offentlige 
høring, der fandt sted i kommunerne Fos-sur-Mer, Port Saint-Louis du Rhône og Saint Martin 
de Crau fra den 19. september 2005 til den 3. november 2005, gav alle berørte personer 
mulighed for frit at udtrykke sig (hvilket de 800 spørgsmål, der blev stillet på de offentlige 
møder, vidner om). Desuden afholdt CUMPM mellem 2004 og 2008 ca. 60 offentlige 
samrådsmøder. Det understreges i denne forbindelse, at Inspection des Installations Classées, 
en fransk offentlig instans for inspektion af anlæg, der udgør en potentiel risiko, i sin rapport 
af 10. december 2005 anførte, at høringen af offentligheden havde fundet sted under normale 
forhold og under overholdelse af de relevante bestemmelser.

Kommissionen hævder således, at det i andragende 74/2006 og 23/2007 omhandlede 
affaldsforbrændingsprojekt ikke udgør en overtrædelse af EU-retten vedrørende offentlig 
adgang til oplysninger og offentlighedens inddragelse.    

Andragernes argument vedrørende fraværet af en "seriøs" sundhedsmæssig undersøgelse, 
dvs. en undersøgelse af forbrændingsanlæggets bidrag til den sundhedsrisiko, som 
industriområdet i Fos-sur-mer udgør

I modsætning til, hvad andragerne påstår, er der foretaget sundhedsmæssige undersøgelser af 
(i) de sundhedsmæssige risici i industriområdet i Fos-sur-Mer i dets helhed og (ii) 
forbrændingsanlæggets bidrag til disse risici. 

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet (ændret).
2 Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening som 
ophævet ved og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening.  
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Hvad angår undersøgelsen af de sundhedsmæssige risici, der potentielt udgøres af projektet 
isoleret set, henvises der bl.a. til den sundhedsmæssige undersøgelse, der blev foretaget som 
led i den miljøkonsekvensvurdering, som blev gennemført for affaldsforbrændingsprojektet 
(potentiel sundhedsmæssig risiko som følge af udledningerne i vand og luft).1
Denne sundhedsundersøgelse havde som referencegrundlag beboerne i Fos-sur-Mer og Port 
Saint-Louis du Rhône samt arbejdstagerne i de omkringliggende virksomheder og behandlede 
de risikofaktorer, der potentielt kunne forværre den lokale befolknings levevilkår. 
 Konklusionen på undersøgelsen var, at forbrændingsanlægget ikke udgjorde nogen væsentlig 
risiko for befolkningens sundhed ved indånding og indtagelse, og at anlægget ikke ville ændre 
den aktuelle sundhedssituation mærkbart. Opmærksomheden henledes på, at 
forbrændingsanlægget netop er udviklet efter den bedste tilgængelige teknik, og at de tekniske 
forskrifter, der gælder for det, opfylder samtlige gældende normer i EU med hensyn til 
luftemissioner.  

Hvad angår undersøgelsen af de sundhedsmæssige risici, som industriområdet ved Fos-sur-
Mer i sin helhed udgør, henvises der til den sundhedsmæssige undersøgelse, der for nylig blev 
udarbejdet af BURGEAP for regionen Provence-Alpes-Côtes d'Azurs regionale direktorat for 
industri, forskning og miljø om evaluering af de sundhedsmæssige risici i industriområdet ved 
Fos-sur-Mer i departementet Bouches-du-Rhône".2 Også denne undersøgelse, hvori det 
planlagte forbrændingsanlæg var medtaget, konkluderede, at der ikke var nogen nævneværdig 
sundhedsrisiko, herunder kræftrisiko, for de omkringboende, og at Fos-sur-Mers 
industriområde ikke påvirkede dødelighedstallene på lokalt og regionalt plan.

Ikke alene har de kompetente myndigheder altså fået foretaget sundhedsundersøgelser3

vedrørende den potentielle sundhedsrisiko ved forbrændingsanlægget og Fos-sur-Mers 
industriområde i sin helhed, men undersøgelserne har alle sammen påvist, at der ikke var 
nogen væsentlig sundhedsrisiko4.

Andragernes argument om, at det planlagte forbrændingsanlæg burde være blevet forbudt på 
grund af beliggenheden i et område med forurenet luft  

For det første henledes opmærksomheden på, at forbrændingsanlæggets bidrag til 
luftemissionerne fra Fos-sur-Mers industriområde som angivet i miljøkonsekvensvurderingen 
af projektet vil være beskedent, nemlig 2,4 % for svovldioxid (SO2), 2,6 % for kvælstofoxider 
(NOx), 1,6 % for Flygtige Organiske Forbindelser (VOC) og 1,33 % for dioxiner og furaner.

                                               
1 Dossieret for anmodning om tilladelse til at drive et universalcenter til behandling af husholdningsaffald med 
henblik på udnyttelse til energiudvinding, bilaget til bind II i miljøkonsekvensanalysen, "Etude du risque 
sanitaire". 
2 "Evaluation des risques sanitaires dans la Zone Industrielle de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, 
BURGEAP (06/05/2008), kan findes på internettet på følgende adresse: 
http://www.paca.drire.gouv.fr/environnement/ERS/Fos/ERS_Fos_2008_05_26.pdf
3 Opmærksomheden henledes på, at begge sundhedsundersøgelser er foretaget efter den almindelige franske
metodologi som beskrevet i de vejledninger, der for nylig blev offentliggjort af de to franske institutter for hhv. 
sundhedsovervågning og industrimiljø og risici (Institut national de Veille Sanitaire og l'Institut national de 
l'Environnement industriel et des Risques).
4 De indikatorer for sundhedsrisici, som evalueres i de pågældende sundhedsundersøgelser, ligger betydeligt 
under de tærskler/referenceværdier, der er fastsat som sundhedsrisikofaktor af Verdenssundhedsorganisationen. 
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For det andet henvises der til, at EU-retten ikke fratager de kompetente myndigheder retten til 
at give tilladelse til opførelse af et industrianlæg som f.eks. et forbrændingsanlæg i et område 
med forurenet luft, hvis de iværksætter de nødvendige foranstaltninger for at sikre 
overholdelse af de normer, der er fastsat i EU-lovgivningen, hvad angår såvel selve projektet 
som hele det pågældende område.

Hvad angår luftforureningen i Fos-sur-Mers industriområde, præciseres det, at Frankrig på 
indeværende tidspunkt skal sikre overholdelse af de  maksimalgrænseværdier, som er fastsat i 
direktiv 2008/50/EF, for luftens koncentration af SO2, NOx, kvælstofoxid (NO2), PM10-
partikler, bly, kulmonoxid (CO) og benzen1. 

De data, som de franske myndigheder har forelagt vedrørende luftens koncentration af 
forurenende stoffer i det pågældende område, viser, at samtlige de i EU-lovgivningen fastsatte 
normer blev overholdt i 2007 og 2008, hvad angår NO2, benzen2, CO og bly, og fra 2008, 
hvad angår SO2 og PM10-partikler.

De maksimalgrænseværdier for luftens koncentration af andre forurenende stoffer, der er 
fastsat i direktiv 2004/107/EF3 og 2008/105/EF, er blevet overholdt siden 2007, selv om de 
først bliver obligatoriske den 31. december 2012 (arsen, cadmium, nikkel og polycykliske 
aromatiske kulbrinter) eller 1. januar 2015 (PM2,5). 

Det konkluderes således, at EU-lovgivningen om luftkvalitet ikke forhindrer de kompetente 
myndigheder i at give tilladelse til opførelse og drift af et forbrændingsanlæg i et 
industriområde, og at det desuden har vist sig, at koncentrationen i luften af forurenende 
stoffer i Fos-sur-Mers industriområde opfylder kravene i den pågældende EU-lovgivning.

Hvad angår luftemissioner fra forbrændingsanlægget er der i EU-lovgivningen ikke fastsat 
maksimalgrænseværdier for luftens koncentration af dioxin og furaner. Opmærksomheden 
henledes dog på, at de udbudsbetingelser, som gælder for operatøren EVERE SAS, og som 
figurerer i præfekturets kendelse om tilladelse af 12. januar 2006, opfylder kravene i EU-
lovgivningen, herunder direktiv 2000/76/EF om forbrænding af affald4.  

Konklusion

Kommissionens påstand er således, at det i andragende 74/2006 og 23/2007 omhandlede 
affaldsforbrændingsprojekt ikke har ført til overtrædelse af EU-lovgivningen om luftkvalitet. 

Da lovmæssigheden af tilladelsen til at opføre og drive forbrændingsanlægget desuden er 
blevet bekræftet af forvaltningsdomstolen, er der ikke grund til at fortsætte undersøgelsen." 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa. 
2 Opmærksomheden henledes på, at benzen er den eneste flygtige organiske forbindelse, for hvilken der er 
fastsat en maksimalgrænseværdi i EU-lovgivningen. 
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/107/EF af 15. december 2004 om arsen, cadmium, kviksølv, 
nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften.  
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald.
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