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Θέμα: Αναφορά 0074/2004, της Djamila Saidi Rebbadj, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με σχέδιο της τοπικής διοίκησης της Μασσαλίας (Γαλλία) για την 
κατασκευή μονάδας αποτέφρωσης 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 αποβλήτων στη 
Fos sur Mer. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη ενός 
παρόμοιου σχεδίου από τους κατοίκους της Μασσαλίας. Ισχυρίζεται ότι το σχέδιο εγκυμονεί 
τον κίνδυνο να αυξηθεί η ρύπανση 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 εκτίμησης επιπτώσεων.

2. Παραδεκτό

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

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

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 κατά βάση στην αποτέφρωση των αποβλήτων. Το σχέδιο 
αποτέλεσε αντικείμενο νομαρχιακής απόφασης της 12ης Ιανουαρίου 2006 με την οποία 
παρασχέθηκε άδεια εκμετάλλευσης και το έργο τελεί υπό κατασκευή. Προβλέπεται ότι θα 
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τεθεί σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2008.

Η αναφορά καταγγέλλει το σχέδιο εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας οικιακών 
απορριμμάτων 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.

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 απορριμμάτων 
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. Η έρευνα έχει μόλις ξεκινήσει.

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

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Ιουλίου 2007.

Η Επιτροπή κίνησε αυτεπάγγελτη διαδικασία σχετικά με τη μονάδα διάθεσης αποβλήτων της 
Crau ("χώρος υγειονομικής ταφής της Entressen") το 2005, όσον αφορά τη συμμόρφωσή της 
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απόβλητα. Εξάλλου, τον Ιούνιο του 2006 υποβλήθηκε 
καταγγελία όσον αφορά το σχέδιο για τη μονάδα επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων της Fos-
sur-Mer. Η καταγγελία αφορά κυρίως τη μη συμμόρφωση του εν λόγω σχεδίου αποτέφρωσης 
αποβλήτων με το νομαρχιακό σχέδιο διάθεσης οικιακών αποβλήτων του Bouches-du-Rhône. 

Κατόπιν πρωτοβουλίας βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκαν δύο 
συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων της Επιτροπής και εκλεγμένων αντιπροσώπων του 
πολεοδομικού συγκροτήματος της Μασσαλίας (υπέρ της πρωτοβουλίας του σχεδίου 
αποτέφρωσης) αφενός, και εκλεγμένων αντιπροσώπων της Fos-sur-Mer (που αντιτίθενται στο 
σχέδιο) αφετέρου, στις 23 Ιανουαρίου 2007 και στις 7 Μαρτίου 2007 αντίστοιχα.

Στις 31 Ιανουαρίου 2007 εστάλη επιστολή με την οποία ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με 
την κατάσταση όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή και στις 26 Μαρτίου 
2007 ελήφθη η απάντηση των γαλλικών αρχών. Η απάντηση αυτή αναλύεται επί του 
παρόντος υπό το πρίσμα των στοιχείων που παρέσχε ο καταγγέλλων. 

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

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2007.

Οι εκθέσεις που προσκόμισαν οι γαλλικές αρχές στο πλαίσιο του άρθρου 11 της οδηγίας
96/62/ΕΚ1 για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος 
έδειξαν ότι η βιομηχανική ζώνη της Fos-sur-Mer καθώς και άλλες δύο ζώνες στη Γαλλία 

                                               
1 ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σελ. 55-63
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παρουσίαζαν όντως υπερβάσεις των ανώτατων ορίων που προβλέπει η οδηγία 1999/30/ΕΚ1

του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1999 σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, 
διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου στον αέρα του 
περιβάλλοντος.

Για αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή απηύθυνε στις 27 Ιουνίου 2007 στη Γαλλία μια 
προειδοποιητική επιστολή στο πλαίσιο διαδικασίας που κινήθηκε δυνάμει του άρθρου 226 
της Συνθήκης για παράλειψη εκτέλεσης των υποχρεώσεών της δυνάμει των διατάξεων των 
προαναφερθεισών οδηγιών. Οι γαλλικές αρχές έχουν προθεσμία δύο μηνών για να 
απαντήσουν σε αυτήν την προειδοποιητική επιστολή. Έως σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει λάβει 
απάντηση. 

Η εξέταση της καταγγελίας που έλαβε η Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο αυτής της 
διαδικασίας.

Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τις τελευταίες 
εξελίξεις της υπόθεσης.

6. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010 (Αναφορές 74/2006 
και 23/2007)

Οι αναφορές έχουν ως κοινό σημείο το ότι καταγγέλλουν το έργο λειτουργίας ενός 
αποτεφρωτήρα (εφεξής "το έργο", "το έργο του αποτεφρωτήρα" ή "ο αποτεφρωτήρας") στην 
τοποθεσία Caban-Sud, εντός της βιομηχανικής περιοχής της κοινότητας Fos-sur-Mer 
(Διαμέρισμα Bouches-du-Rhône). Επειδή οι αναφορές αυτές θεμελιώνονται σε συναφή 
επιχειρήματα, η παρούσα γραπτή ανακοίνωση τις εξετάζει ταυτόχρονα.

Ο εν λόγω αποτεφρωτήρας είναι ένα κέντρο πολυδύναμης επεξεργασίας προοριζόμενος να 
επεξεργάζεται το μεγαλύτερο μέρος των 600.000 τόνων ετησίως οικιακών αποβλήτων και 
εξομοιουμένων (μη επικίνδυνων αποβλήτων) που παράγονται από τις 18 κοινότητες του 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μασσαλίας Marseille Provence Métropole (CUMPM) που 
αριθμεί σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοίκους2. Τον αποτεφρωτήρα κατασκεύασε και 
λειτουργεί η εταιρία EVERE SAS (ως εντολοδόχος κοινωφελούς υπηρεσίας της CUMPM), 
έχει συνολική ετήσια ικανότητα επεξεργασίας 410.000 τόνων. Ο αποτεφρωτήρας προόρισται 
να καλύψει την παύση λειτουργίας στις 31 Μαρτίου 2010 της χωματερής του Entressen3. Το 
μη επεξεργασμένο από τον αποτεφρωτήρα μέρος των οικιακών και εξομοιουμένων 
αποβλήτων των εν λόγω 18 δήμων και κοινοτήτων θα συνεχίσει να εναποτίθεται στις 
χωματερές του Septèmes-les- Vallons, του Cadenaux (κοινότητα Pennes-Mirabeau) και του 
Mentaure (κοινότητα la Ciotat).

                                               
1 ΕΕ L 163 της 29.6.1999, σελ. 41-60.
2 Οι κοινότητες είναι: 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 και Septemes les Vallons.
3 Να σημειωθεί ότι η χωματερή του Entressen έκλεισε την άνοιξη του 2010 κυρίως μετά την αγωγή επί 
παραλείψει που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ασκήσει με το σκεπτικό ότι δεν πληρούσε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της από 26 Απριλίου 1999 οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων. Μετά τις ενέργειες των γαλλικών αρχών για το κλείσιμό της και την αποκατάστασή της, η Επιτροπή 
έκλεισε την υπόθεση.
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Η νομαρχιακή απόφαση που χορηγεί την άδεια λειτουργίας1 προβλέπει ότι ετησίως θα γίνεται 
επεξεργασία 110.0000 τόνων στη μονάδα μεθανιοποίησης2 και λιπασματοποίησης3, με 
παραγωγή ηλεκτρισμού (13 GWh/έτος), θερμότητας και λιπάσματος (κομπόστ). Όσο για τους 
υπόλοιπους 300.000 τόνους, θα πηγαίνουν για επεξεργασία στη μονάδα αποτέφρωσης με 
ενεργειακή αξιοποίηση (ετήσια παραγωγή ηλεκτρισμού 240 GW/h)4. Επί πλέον των μονάδων 
μεθανιοποίησης, βιολογικής αξιοποίησης και ενεργειακής αξιοποίησης, το έργο περιλαμβάνει 
και ένα χώρο υποδοχής (υποδοχή και προσωρινή αποθήκευση των εισερχομένων αποβλήτων) 
και μια μονάδα διαλογής (διαλογή εισερχομένων αποβλήτων για τροφοδοσία των διαφόρων 
αλυσίδων επεξεργασίας και απόρριψη των μη εξομοιουμένων προς τα οικιακά απόβλητα, των 
επικίνδυνων αποβλήτων και των υγρών αποβλήτων). Να προσθέσουμε ότι το 90% των 
αποβλήτων θα μεταφέρονται σιδηροδρομικώς

Η επιχειρηματολογία των αναφερόντων 

Τα επιχειρήματα των αναφερόντων που αντιτίθενται στο έργο του αποτεφρωτήρα έχουν ως 
εξής: 

 Το πρόγραμμα διάθεσης οικιακών αποβλήτων και εξομοιουμένων του διαμερίσματος 
Bouches-du-Rhône (εφεξής "PDEDMA") δεν προέβλεπε λειτουργία αποτεφρωτήρα. 


 Το έργο του αποτεφρωτήρα έλαβε έγκριση από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές ενώ ο 

πληθυσμός που εκλήθη να δώσει τη γνώμη του είχε εκφράσει την αντίθεσή του κατά τη 
δημόσια έρευνα που προηγήθηκε της έγκρισης και δημοσίευσης των νομαρχιακών 
αποφάσεων που επέτρεψαν την κατασκευή και λειτουργία του. Εναλλακτικά, ο 
πληθυσμός εξέφρασε την κατ΄αρχήν αντίθεσή του στην αποτέφρωση και προέκρινε μια 
λύση βασισμένη 100% στη μεθανιοποίηση και τη βιολογική αξιοποίηση.

 Το έργο εγκρίθηκε από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές ελλείψει "σοβαρής" υγειονομικής 
μελέτης. Όμως, έπρεπε να είχε γίνει μια τέτοια μελέτη, για να προσδιοριστεί κατά πόσον 
η λειτουργία μιας νέας βιομηχανικής εγκατάστασης εντός της βιομηχανικής περιοχής του 
Fos-sur-Mer θα είχε ως αποτέλεσμα να αυξήσει την ατμοσφαιρική ρύπανση της εν λόγω 
περιοχής και επομένως και τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. 

 Η λειτουργία αποτεφρωτήρα στη βιομηχανική περιοχή του Fos-sur-Mer έπρεπε να 
απαγορευτεί διότι η εν λόγω περιοχή και οι πέριξ πληθυσμοί είναι εκτεθειμένοι σε μια 
ήδη σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση. 

                                               
1 Νομαρχία Περιφέρειας Προβηγκίας, Άλπεων, Κυανής Ακτής και διαμερίσματος Bouches-du-Rhone, Απόφαση 
με την οποία χορηγείται στην εταιρία EVERE SAS άδεια λειτουργίας πολυδύναμου κέντρου επεξεργασίας 
οικιακών αποβλήτων με ενεργειακή αξιοποίηση, στο έδαφος της κοινότητας Fos-sur-Mer, 12 Ιανουαρίου 2006.
2 Μεθανιοποίηση: μετατροπή των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων σε βιοαέριο και λίπασμα κομπόστ σε 
κλειστούς χώρους εντός των οποίων οι αντιδράσεις ζύμωσης αποδίδουν τα μέγιστα και είναι υπό έλεγχο. Το 
βιοαέριο μπορεί ακολούθως να αξιοποιηθεί για ηλεκτρισμό και/ή θερμότητα.
3 Βιολογική αξιοποίηση: ανάκτηση θρεπτικών στοιχείων από οργανικά απόβλητα (ζυμώσιμο κλάσμα των 
οικιακών αποβλήτων, πράσινα απόβλητα) για τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους.
4 Ενεργειακή αξιοποίηση: αποτέφρωση αποβλήτων, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη - ανάκτηση 
ενέργειας υπό μορφή ατμού παραγόμενου στους καυστήρες που συνδέονται με τους φούρνους και μετατροπή 
της σε ηλεκτρισμό. Η παραγόμενη κατ΄αυτό τον τρόπο ενέργεια μπορεί επίσης να τροφοδοτήσει δίκτυα 
θέρμανσης για τις βιομηχανίες ή για την αστική θέρμανση.
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Δικαστικές διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο επιβεβαίωσαν τη νομιμότητα της άδειας 
κατασκευής και της άδειας λειτουργίας του αποτεφρωτήρα

Προκαταρκτικά, θα θυμίσουμε ότι σε εθνικό επίπεδο ασκήθηκαν κατά του έργου πάνω από 
40 δικαστικές διαδικασίες από διάφορους αντιτιθέμενους προς τον αποτεφρωτήρα, ενώπιον 
του Διοικητικού Δικαστηρίου Μασσαλίας (πρωτοδίκως), του Διοικητικού Εφετείου 
Μασσαλίας (κατ΄έφεση) και του Συμβουλίου του Κράτους (σε τελευταίο βαθμό) με σκοπό 
βασικά την ακύρωση των νομαρχιακών αποφάσεων που χορηγούσαν στην εταιρία EVERE 
SAS άδεια κατασκευής και άδεια λειτουργίας του εν λόγω αποτεφρωτήρα..

Επ΄αυτού, να διευκρινίσουμε ότι στη Γαλλία διοικητικός δικαστής είναι ο δικαστής κοινού 
δικαίου που έχει αρμοδιότητα (και καθήκον) να ερμηνεύει το εθνικό δίκαιο βάσει του δικαίου 
της Ένωσης και να επιβάλλει την εφαρμογή αυτού του τελευταίου. Θα τονίσουμε όμως πως 
γενικά η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχει αρμοδιότητα να υποκαθιστά τον εθνικό δικαστή που 
οφείλει να εγγυάται την ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
Επιτροπή επισημαίνει πως αυτή η κατ΄αρχήν τοποθέτησή της αντιπροσωπεύει και την 
τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αυτή καθορίζεται στο από 6 Ιουλίου 2010 
ψήφισμά του "σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2009" 
(2009/2139/ΙΝΙ), του οποίου η αιτιολογική σκέψη ΙΑ ορίζει τα εξής

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες θα πρέπει ειδικότερα να ενημερωθούν 
ότι –όπως αναγνωρίστηκε από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στην απόφαση 
του Δεκεμβρίου 2009 με την οποία ολοκληρώθηκε η έρευνα για την καταγγελία 
822/2009/BU κατά της Επιτροπής– οι διαδικασίες των εθνικών δικαστηρίων 
αποτελούν μέρος της διαδικασίας εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα 
κράτη μέλη, και ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν μπορεί να επιληφθεί ζητημάτων 
τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών των εθνικών δικαστηρίων ή να 
αναθεωρήσει το αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών,""

Σε όλες τις περιπτώσεις θα σημειώσουμε ότι ο διοικητικός δικαστής έκρινε ανεξαιρέτως πως 
οι εν λόγω νομαρχιακές αποφάσεις δεν έπασχαν από τυπικά ή ουσιαστικά σφάλματα. Με 
άλλα λόγια, το ανώτατο διοικητικό δικαιοδοτικό όργανο έκρινε πως οι αρμόδιες αρχές δεν 
είχαν διαπράξει καμία παραβίαση του ισχύοντος στη συγκεκριμένη περίπτωση εθνικού 
δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μέτρων μεταφοράς των οδηγιών της ΕΕ στο 
εσωτερικό δίκαιο (π.χ. εκπόνηση πλήρους προκαταρκτικής μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, εφαρμογή πλήρους και ορθής διαδικασίας ενημέρωσης και γνωμοδότησης του 
κοινού) σχετικά με τις άδειες που χορηγήθηκαν στην EVERE SAS για την κατασκευή και 
λειτουργία του αποτεφρωτήρα.

Καμία παραβίαση του περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης δεν μπορεί να εντοπισθεί

Παρ΄όλο ότι ο Γάλλος διοικητικός δικαστής έκρινε πως οι άδειες κατασκευής και λειτουργίας 
που χορηγήθηκαν στην εταιρία EVERE SAS ήταν σύμφωνες προς το δίκαιο, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (εφεξής "η Επιτροπή") εξέτασε από τεχνική και νομική άποψη το σύνολο των 
πληροφοριών και εγγράφων που της είχαν κοινοποιήσει οι αναφέροντες και οι γαλλικές 
αρχές. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το έργο του αποτεφρωτήρα, που είναι αντικείμενο 
των αναφορών 74/2006 και 23/2007, δεν χαρακτηρίζεται από καμία παραβίαση του δικαίου 



PE382.492/v04-00 6/10 CM\829570EL.doc

EL

της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού.

Σχετικά με το επιχείρημα των αναφερόντων περί μη μνείας του αποτεφρωτήρα στο πρόγραμμα 
PDEDMA 

Θυμίζουμε ότι η άδεια λειτουργίας του αποτεφρωτήρα εκδόθηκε από τον Νομάρχη στις 12 
Ιανουαρίου 2006. Πρόκειται για την τυπική διοικητική πράξη αδειοδότησης του έργου. Οι 
αναφέροντες υποστηρίζουν πως η άδεια αυτή παραβιάζει το δίκαιο της Ένωσης επειδή 
χορηγήθηκε χωρίς το PDEDMA να προβλέπει μια τέτοια εγκατάσταση.

Στην πράξη, οι αρμόδιες αρχές είχαν εγκρίνει στις 26 Ιουλίου 1999 ένα πρώτο PDEDMA
όπου γινόταν λόγος περί δημιουργίας μελλοντικών εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων. 
Όμως, το διοικητικό δικαστήριο Μασσαλίας ακύρωσε στις 24 Ιουνίου 2003 αυτό το 
πρόγραμμα με το σκεπτικό κυρίως ότι δεν απαριθμούσε τις μέλλουσες να δημιουργηθούν 
εγκαταστάσεις και, αντίθετα, περιοριζόταν στη διατύπωση πολύ γενικόλογων συμβουλών και 
προτάσεων. Ένα δεύτερο PDEDMA καταρτίσθηκε λοιπόν και εγκρίθηκε στις 30 Ιανουαρίου 
2006. Όμως, το διοικητικό δικαστήριο Μασσαλίας ακύρωσε στις 2 Οκτωβρίου 2007 αυτό το 
δεύτερο PDEDMA με το σκεπτικό ότι δεν έκανε μνεία στο έργο του αποτεφρωτήρα που 
εντούτοις είχε αδειοδοτηθεί κάπου 2 εβδομάδες (στις 12 Ιανουαρίου 2006) μετά την έγκριση 
του νέου PDEDMA. Σήμερα, οι αρμόδιες αρχές ασχολούνται με την κατάρτιση ενός τρίτου 
PDEDMA.

Βάσει των ανωτέρω, αποδεικνύεται λοιπόν ότι η άδεια λειτουργίας του αποτεφρωτήρα 
χορηγήθηκε εν απουσία οποιουδήποτε PDEDMA. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι μια τέτοια 
κατάσταση δεν συνιστά παραβίαση του δικαίου της Ένωσης, λαμβανομένης υπόψη της 
νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ (εφεξής "το Δικαστήριο"). Θα παραπέμψουμε στην 
απόφαση C-53/02 και C-217/02 (συνεκδικασθείσες υποθέσεις) όπου ο δικαστής δήλωσε πως 
η άδεια λειτουργίας ενός κέντρου διάθεσης αποβλήτων μπορεί να χορηγηθεί και εν απουσία 
προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων1. Με άλλα λόγια, για να διασφαλιστεί η υλοποίηση 
των στόχων της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί στερεών αποβλήτων2 (διάθεση ή αξιοποίηση 
αποβλήτων χωρίς κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον, δημιουργία ενιαίου 
και κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης), αυτή η τελευταία δεν νοείται να 
απαγορεύει στις αρμόδιες αρχές την αδειοδότηση της λειτουργίας εγκαταστάσεων διάθεσης 
αποβλήτων επειδή δεν υπάρχει πρόγραμμα διαχείρισης. Να σημειώσουμε επ΄αυτού και όπως 
τονίσθηκε και πιο πάνω, ότι το έργο του αποτεφρωτήρα αναπτύχθηκε ως υποκατάστατη λύση 
για τη χωματερή του Entressen που επρόκειτο να κλείσει και, συνεπώς, με σκοπό να 
διασφαλίσει ότι τα απόβλητα που παράγει το Πολεοδομικό Συγκρότημα CUMPM θα 
υφίστανται τη δέουσα επεξεργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δικαίου της Ένωσης.

Ως προς το ότι το δεύτερο PDEDMA δεν κάνει μνεία περί του αποτεφρωτήρα του Fos-sur-
Mer, θα θυμίσουμε ότι η παράλειψη αυτή, όπως διευκρινίσθηκε πιο πάνω, αποτέλεσε 
αντικείμενο απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου Μασσαλίας με την οποία ακυρώθηκε το 
                                               
1 Απόφαση Δικαστηρίου 1ης Απριλίου 2004, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-53/02 και C-217/02, Κοινότητα
Braine-le-Château (C-53/02) και Michel Tillieut και λοιπών (C-217/02) κατά Région Wallone, ΕΕ C 109 της 
04.05.2002, ΕΕ C 191 της 10.08.2002.
2 Οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων. Έκτοτε 
καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων.
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εν λόγω πρόγραμμα. Επί πλέον, η Επιτροπή προσθέτει πως η παράλειψη αυτή δεν είναι 
τέτοιας φύσης που να θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα, έναντι του δικαίου της Ένωσης, 
της νομαρχιακής απόφασης περί αδειοδότησης της λειτουργίας του αποτεφρωτήρα. Δεν 
πρόκειται για πρόβλημα που θίγει τη νομιμότητα της άδειας, αλλά για πρόβλημα που αφορά 
το περιεχόμενο ενός προγράμματος διάθεσης αποβλήτων (μη μνεία "υπάρχουσας 
εγκατάστασης", ήτοι ενός αποτεφρωτήρα του οποίου η λειτουργία έχει ήδη επιτραπεί) που 
εγκρίθηκε μετά την έκδοση της συγκεκριμένης άδειας.

Για να συνοψίσουμε, η Επιτροπή ισχυρίζεται πως το έργο του αποτεφρωτήρα, αντικείμενο 
των αναφορών 74/2006 και 23/2007, δεν συνιστά παραβίαση του δικαίου της Ένωσης στον 
τομέα των αποβλήτων.

Σχετικά με το επιχείρημα των αναφερόντων περί αντίθεσης του πληθυσμού στο έργο του 
αποτεφρωτήρα

Θυμίζουμε ότι καμία ισχύουσα οικεία διάταξη του δικαίου της Ένωσης δεν υποχρεώνει τις 
αρμόδιες αρχές να ακολουθήσουν κατά γράμμα τις απόψεις που διατυπώνει το κοινό. Με 
άλλα λόγια, οι εν λόγω αρχές δεν είχαν υποχρέωση στη συγκεκριμένη περίπτωση να 
αρνηθούν να δώσουν άδεια λειτουργίας στον αποτεφρωτήρα με μοναδικό σκεπτικό ότι ο 
ερωτηθείς πληθυσμός ήταν αντίθετος. Επ΄αυτού, θα παραπέμψουμε στις ισχύουσες στη 
συγκεκριμένη περίπτωση οδηγίες 85/337/ΕΟΚ περί "εκτίμησης των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον" (εφεξής "Μελέτες Επιπτώσεων")1

και 96/61/ΕΚ περί "ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης" (εφεξής "Οδηγία 
ΟΠΕΡ")2. Αν και αυτές ορίζουν πως το κοινό έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και να έχει πρόσβαση σε κάθε σχετική πληροφορία, εντούτοις 
διευκρινίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές οφείλουν αποκλειστικά "να λαμβάνουν υπόψη" το 
αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων. Έτσι, αν και οι εν λόγω αρχές οφείλουν να εγγυηθούν ένα 
δικαίωμα συμμετοχής, εντούτοις δεν δεσμεύονται από τις απόψεις που εξέφρασε το κοινό. 
Γι΄αυτό και οι Οδηγίες 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ αναγνωρίζουν στο κοινό ένα δικαίωμα 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ώστε να μπορεί να αμφισβητήσει μια απόφαση αδειοδότησης (με 
το σκεπτικό π.χ. ότι ένα έργο έλαβε άδεια χωρίς προηγούμενη διαβούλευση του κοινού).

Συνεπώς, όχι μόνο οι αρμόδιες αρχές δεν είχαν υποχρέωση να εγκαταλείψουν το έργο με το 
πρόσχημα ότι ο πληθυσμός ήταν αντίθετος, αλλά και δεν δεσμεύονταν από την επιθυμία του 
πληθυσμού να προτιμηθεί η μεθανιοποίηση αντί της αποτέφρωσης.

Επ΄αυτού, θα τονίσουμε επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές οργάνωσαν, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας αδειοδότησης του αποτεφρωτήρα, μια δημόσια διαβούλευση σε πλήρη συμφωνία 
με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού δικαίου (διαβούλευση σε πρώιμη φάση και πριν από την 
έκδοση νομαρχιακής απόφασης, κοινοποίηση κάθε σχετικής πληροφορίας κλπ.). Όντως, η 
δημόσια διερεύνηση της κοινής γνώμης έγινε στο έδαφος των κοινοτήτων Fos-sur-Mer, Port 
Saint-Louis du Rhône και Saint Martin de Crau, από τις 19 Σεπτεμβρίου 2005 μέχρι τις 3 
Νοεμβρίου 2005 κατά τρόπο που να επιτρέψει σε όλο τον ενδιαφερόμενο πληθυσμό να 
                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, περί εκτίμησης των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (τροποποιημένη).
2 Οδηγία 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, περί ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου 
της ρύπανσης, αντικατασταθείσα από την Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, περί ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης.
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εκφραστεί ελεύθερα (όπως μαρτυρεί ο αριθμός των 800 ερωτήσεων που ετέθησαν κατά τις 
δημόσιες συνεδριάσεις). Επί πλέον, το Πολεοδομικό Συγκρότημα CUMPM οργάνωσε μεταξύ 
2004 και 2008 κάπου 60 δημόσιες συνεδριάσεις συνεννόησης. Να σημειώσουμε επ΄αυτού ότι 
η Επιθεώρηση Διαβαθμισμένων Εγκαταστάσεων δήλωσε στην από 10 Δεκεμβρίου 2005 
έκθεσή της ότι η δημόσια διερεύνηση της κοινής γνώμης εξελίχθηκε "υπό φυσιολογικές και 
εκ του κανονισμού προβλεπόμενες συνθήκες".

Για να συνοψίσουμε, η Επιτροπή ισχυρίζεται πως το έργο του αποτεφρωτήρα, αντικείμενο 
των αναφορών 74/2006 και 23/2007, δεν συνιστά παραβίαση του δικαίου της Ένωσης στον 
τομέα της ενημέρωσης και της συμμετοχής του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
επί δραστηριοτήτων ικανών να επηρεάσουν το περιβάλλον.

Σχετικά με το επιχείρημα των αναφερόντων περί απουσίας "σοβαρής" υγειονομικής μελέτης, 
ήτοι μιας μελέτης που να λαμβάνει υπόψη το μερίδιο συμμετοχής του αποτεφρωτήρα στον 
υγειονομικό κίνδυνο που εγκυμονεί η βιομηχανική περιοχή του Fos-sur-Mer

Αντίθετα από όσα ισχυρίζονται οι αναφέροντες, έγιναν υγειονομικές μελέτες (α) για τους 
υγειονομικούς κινδύνους στη βιομηχανική περιοχή του Fos-sur-Mer στην ολότητά της και (β) 
για το μερίδιο συμμετοχής του αποτεφρωτήρα σε αυτούς τους κινδύνους.
Ως προς τους υγειονομικούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει το έργο εξεταζόμενο 
μεμονωμένα, θα αναφέρουμε κυρίως την υγειονομική μελέτη που περιέχεται στη μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εκπονήθηκε για το έργο του αποτεφρωτήρα (δυνητικός 
υγειονομικός κίνδυνος από υδατικά και ατμοσφαιρικά απόβλητα)1. Η υγειονομική αυτή 
μελέτη έλαβε ως πληθυσμό αναφοράς εκείνον που κατοικεί στο Fos-sur-Mer και στο Port 
Saint-Louis du Rhône καθώς και τους εργαζόμενους των γειτονικών επιχειρήσεων και 
συνυπολόγισε δείκτες έκθεσης θεωρούμενους ως επιβαρυντικούς σε σχέση με τον τρόπο 
ζωής των τοπικών πληθυσμών. Η εν λόγω μελέτη συνεπέρανε ότι κανένας αξιόλογος 
υγειονομικός κίνδυνος για τον πληθυσμό μέσω εισπνοής ή κατάποσης δεν μπορεί να 
αποδοθεί στον αποτεφρωτήρα κι ότι αυτός ο τελευταίος δεν θα προκαλέσει αξιόλογη αλλαγή 
της σημερινής κατάστασης από άποψη υγειονομικού κινδύνου. Θα θυμίσουμε επ΄αυτού ότι ο 
αποτεφρωτήρας έχει σχεδιασθεί ακριβώς βάσει των καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών 
μεθόδων κι ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που του επιβλήθηκαν σέβονται όλες τις 
προδιαγραφές που το δίκαιο της Ένωσης θέτει στον τομέα των ατμοσφαιρικών εκπομπών.

Ως προς την εξέταση των υγειονομικών κινδύνων που απορρέουν από τη βιομηχανική 
περιοχή του Fos-sur-Mer εξεταζόμενη στο σύνολό της, θα αναφέρουμε την πρόσφατη 
υγειονομική μελέτη που εκπόνησε η BURGEAP με τίτλο "Αξιολόγηση των υγειονομικών 
κινδύνων στη Βιομηχανική Περιοχή του Fos-sur-Mer, στο διαμέρισμα Bouches-du-Rhône" 
για λογαριασμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Έρευνας και Περιβάλλοντος 
της Περιφέρειας Προβηγκίας, Άλπεων, Κυανής Ακτής2. Η μελέτη αυτή, που έλαβε υπόψη το 
έργο του αποτεφρωτήρα, κατέληξε κι αυτή στην απουσία σημαντικού υγειονομικού κινδύνου, 
ακόμη και καρκινογόνου μορφής, για τους παρόχθιους πληθυσμούς και τόνισε πως η 
                                               
1 Φάκελος αίτησης αδειοδότησης της λειτουργίας ενός πολυδύναμου κέντρου επεξεργασίας οικιακών 
αποβλήτων με ενεργειακή αξιοποίηση - Παράρτημα "Μελέτη υγειονομικού κινδύνου", Τόμος ΙΙ της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
2 "Evaluation des risques sanitaires dans la Zone Industrielle de Fos-sur-Mer dans les Bouches du Rhône", 
BURGEAP (06/05/2008), επισκέψιμη μέσω Internet στη διεύθυνση: 
http://www.paca.drire.gouv.fr/environnement/ERS/Fos/ERS_Fos_2008_05_26.pdf
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βιομηχανική περιοχή του Fos-sur-Mer δεν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα τοπικά 
και περιφερειακά στοιχεία γενικής θνησιμότητας. 

Για να συνοψίσουμε, όχι μόνο οι αρμόδιες αρχές διέταξαν την εκπόνηση υγειονομικών 
μελετών1 για τον πιθανό υγειονομικό κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη και τη βιομηχανική 
περιοχή του Fos-sur-Mer εξεταζόμενη στο σύνολό της, αλλά και κατέληξαν όλες αυτές οι 
μελέτες στην απουσία σημαντικού κινδύνου2.

Σχετικά με το επιχείρημα των αναφερόντων ότι το έργο του αποτεφρωτήρα έπρεπε να είχε 
απαγορευτεί λόγω της θέσης του εντός μιας ζώνης που ήδη χαρακτηρίζεται από ατμοσφαιρική 
ρύπανση

Πρώτον, σημειώνουμε ότι το μερίδιο του αποτεφρωτήρα στις ατμοσφαιρικές εκπομπές της 
βιομηχανικής περιοχής Fos-sur-Mer, έτσι όπως διευκρινίζεται στη μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του αποτεφρωτήρα, θα είναι μικρό, ήτοι 2,4% ως προς το διοξείδιο του θείου 
(SO2), 2,6% ως προς τα οξείδια του αζώτου (NOx), 1,6% ως προς τις πτητικές οργανικές 
ενώσεις (COV) και 1,33% ως προς τις διοξίνες και τα φουράνια.

Δεύτερον, θυμίζουμε πως το δίκαιο της Ένωσης δεν στερεί από τις αρμόδιες αρχές το 
δικαίωμά τους να εγκρίνουν την κατασκευή μιας βιομηχανικής εγκατάστασης όπως είναι π.χ. 
ένας αποτεφρωτήρας, σε μια περιοχή ήδη χαρακτηριζόμενη από ατμοσφαιρική ρύπανση, 
εφόσον λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εγγυηθούν την τήρηση των προδιαγραφών του 
ευρωπαϊκού δικαίου τόσο από το ίδιο το έργο όσο και σε ολόκληρη την περιοχή.

Ως προς την ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή του Fos-sur-Mer, διευκρινίζουμε ότι μέχρι 
στιγμής (Ιούλιος 2010), η Γαλλία οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση των καθορισμένων 
μεγίστων τιμών περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε SO2, NOx,διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2), 
σωματίδια ΡΜ10, μόλυβδο, μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και βενζόλιο, έτσι όπως ορίζονται 
στην Οδηγία 2008/50/ΕΚ3.

Όμως, τα στοιχεία που αναφέρουν οι γαλλικές αρχές για τις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις 
ρύπων στη συγκεκριμένη περιοχή αποδεικνύουν ότι το 2007 και το 2008 τηρήθηκαν όλες οι 
προδιαγραφές που ορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ως προς το ΝΟ2, το βενζόλιο4, το CO 
και τον μόλυβδο και, από το 2008, επίσης ως προς το SO2 και τα ΡΜ10.

Να προσθέσουμε ότι οι οριζόμενες στις Οδηγίες 2004/107/ΕΚ5 και 2008/105/ΕΚ μέγιστες 

                                               
1 Σημειώνεται ότι οι 2 υγειονομικές μελέτες βασίστηκαν στην γενική γαλλική μεθοδολογία, όπως περιγράφεται
στους πρόσφατους οδηγούς που δημοσίευσαν το  Ínstitut national de veille Sanitaire και το  Institut national de 
l´Environnement et des Risques).
2 Οι δείκτες υγειονομικού κινδύνου που υπολογίζονται στις υγειονομικές μελέτες είναι πολύ χαμηλότεροι των 
οριακών τιμών / τιμών αναφοράς που έχει ορίσει ως παράγοντες υγειονομικού κινδύνου ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας.
3 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, σχετικά με 
την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και έναν καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη.
4 Σημειώνουμε ότι το βενζόλιο είναι μέχρι σήμερα η μόνη πτητική οργανική ένωση για την οποία το δίκαιο της 
Ένωσης έχει ορίσει μέγιστη τιμή συγκέντρωσης.
5 Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά 
με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες 
στον ατμοσφαιρικό αέρα
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τιμές ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης για άλλους ρύπους τηρούνται ήδη από το 2007, κι ενώ 
δεν θα καταστούν υποχρεωτικές παρά στις 31 Δεκεμβρίου 2012 (αρσενικό, κάδμιο, νικέλιο 
και πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες) ή από 1ης Ιανουαρίου 2015 (ΡΜ2.5).

Για να συνοψίσουμε, όχι μόνο το δίκαιο της Ένωσης σε θέματα ποιότητας του αέρα δεν 
εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές να εγκρίνουν την κατασκευή και λειτουργία ενός αποτεφρωτήρα 
σε μια βιομηχανική περιοχή, αλλά αποδεικνύεται κι ότι οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις 
ρύπων στη βιομηχανική περιοχή του Fos-sur-Mer ήταν σύμφωνες με τις απαιτήσεις του εν 
λόγω δικαίου της Ένωσης.

Ως προς τις ατμοσφαιρικές εκπομπές που θα παράγει ο αποτεφρωτήρας, ενώ το δίκαιο της 
Ένωσης δεν ορίζει μέγιστες ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις για τις διοξίνες και τα φουράνια, 
θα διευκρινίσουμε ότι η Συγγραφή Υποχρεώσεων που οφείλει να τηρήσει η εταιρία EVERE 
SAS (και την οποία αναπαράγει η νομαρχιακή εγκριτική απόφαση της 12ης Ιανουαρίου 
2006) είναι σύμφωνη προς όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται από την Οδηγία 2000/76/ΕΚ περί 
αποτέφρωσης των αποβλήτων1.
Συμπέρασμα

Για να συνοψίσουμε, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι το έργο του αποτεφρωτήρα, αντικείμενο 
των αναφορών 74/2006 και 23/2007, δεν συνιστά παραβίαση του δικαίου της Ένωσης στον 
τομέα της ποιότητας του αέρα.

Επί πλέον, δεδομένου ότι τα διοικητικά δικαιοδοτικά όργανα επιβεβαίωσαν τις άδειες 
κατασκευής και λειτουργίας του αποτεφρωτήρα, δεν υπάρχει λόγος συνέχισης της έρευνας.

                                               
1 Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2000, για την 
αποτέφρωση των αποβλήτων.


