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Tárgy: A Djamila Saidi Rebbadj, francia állampolgár által benyújtott, 0074/2006. 
számú petíció Marseille (Franciaország) helyi önkormányzata Fos-sur-
Merben építendő hulladékégető művel kapcsolatos projektjéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Parlament közbelépését kéri a helyi önkormányzat azon 
tervének megakadályozására, hogy hulladékégető művet építsen Fos-sur-Merben. A petíció 
benyújtója szerint a határozatot azt követően hozták, hogy Marseille lakossága elutasított egy 
hasonló projektet. Azt állítja, hogy a projekt következtében növekedhet a 
környezetszennyezés Fos-sur-Mer, valamint (a Ramsari Egyezmény alapján védelem alatt 
álló) Bouches-du-Rhône egész területén, amelyet a Berre-i tó helyzete máris komolyan érint. 
Arra kéri az Európai Parlamentet, hogy lépjen közbe annak érdekében, hogy komoly 
hatásvizsgálatot végezzenek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. június 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. december 12.

Bouches-du-Rhône megye 2006. január 30-án megyei szintű tervet fogadott el a kommunális 
és hasonló kategóriájú hulladékok ártalmatlanításáról. 
E terv kidolgozásával párhuzamosan Marseille városa (Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole) úgy határozott, hogy kommunálishulladék-kezelő komplexumot hoz 
létre a marseille-i agglomeráció kommunális hulladékának – alapvetően a hulladék elégetése 
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révén történő – kezelésére. Az üzemeltetési engedélyre vonatkozó 2006. január 12-i prefektusi 
rendelet engedélyezte a projektet, amely jelenleg kivitelezési szakaszban van. Az égetőmű 
várhatóan 2008 júliusában kezdi meg a működését.

A petíció elítéli a Marseille agglomerációs körzetében keletkezett kommunális hulladék 
kezelésére szolgáló, Fos-sur-Mer-ben létesítendő hulladékkezelő üzem projektjét. Véleménye 
szerint e projekt ellentmond a lakosság kívánságának és a hulladék elégetése miatt fenyegetést 
jelent a levegő minőségére és a közegészségre nézve. 

A Bizottság 2005-ben hivatalból vizsgálatot indított a La Crau-i („entresseni hulladéklerakó”) 
hulladéktároló központ ügyében, a hulladékokról szóló európai jogszabályoknak való 
megfelelésével kapcsolatban. 2006 júniusában a Fos-sur-Mer-i kommunálishulladék-kezelő 
komplexum tervével kapcsolatban is iktattak egy panaszt. A panasz elsősorban azt 
kifogásolja, hogy a hulladékégető-projekt nem felel meg Bouches-du-Rhône megye 
kommunális hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó tervének. A vizsgálatot nemrég 
indították.

A Bizottság nem mulasztja el tájékoztatni a Petíciós Bizottságot az üggyel kapcsolatos 
fejleményekről.

4. A Bizottság 2007. július 9-én beérkezett válasza

A Bizottság 2005-ben hivatalból vizsgálatot indított a La Crau-i hulladéktároló központ 
(„entresseni hulladéklerakó”) ügyében, a központ a hulladékokról szóló európai 
jogszabályoknak való megfelelésével kapcsolatban. 2006 júniusában a Fos-sur-Mer-i 
kommunálishulladék-feldolgozó komplexum tervével kapcsolatban is iktattak egy panaszt. A 
panasz elsősorban azt kifogásolja, hogy a hulladékégető-projekt nem felel meg Bouches-du-
Rhône megye háztartási hulladékok ártalmatlanításáról szóló tervének. 

Európai parlamenti képviselők kezdeményezésére 2007. január 23-án és 2007. március 7-én 
két megbeszélésre került sor a Bizottság és egyfelől a Marseille-i agglomeráció képviselői (a 
hulladékégető-projekt kezdeményezői), másfelől Fos-sur-Mer képviselői (a hulladékégető 
ellenzői) között.

A területet érintő légszennyezésről további felvilágosítást kérő, 2007. január 31-én elküldött 
levélre a francia hatóságok válasza 2007. március 26-án érkezett meg. A válasz jelenleg 
vizsgálat tárgyát képezi, különös tekintettel a petíció benyújtója által az üggyel kapcsolatban 
tett észrevételekre. 

A Bizottság nem mulasztja el tájékoztatni a Petíciós Bizottságot az üggyel kapcsolatos 
fejleményekről.

5. A Bizottság 2007. október 19-én beérkezett kiegészítő válasza.

A környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 96/62/EK irányelv1 11. 
cikke értelmében a francia hatóságok által benyújtott jelentés szerint Fos-sur-Mer 

                                               
1 HL L 296., 1996.11.21., 55-63. o.
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iparterületén és másik két francia övezetben mért értékek valóban meghaladták az 1999. 
április 22-i1999/30/EK1 tanácsi irányelvben megállapított, a környezeti levegőben lévő kén-
dioxidra, nitrogén-dioxidra, nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó 
határértékeket. 

Ezért a Szerződés 226. cikkének értelmében indult eljárás keretében 2007. június 27-én a 
Bizottság hivatalos felszólító levelet küldött Franciaországnak a fent említett irányelvekből 
adódó kötelezettségei elmulasztása miatt. A francia hatóságoknak 2 hónap áll rendelkezésükre 
a figyelmeztetés megválaszolására. A Bizottság a mai napig nem kapott választ. 

A Bizottság így a panaszt ezzel az üggyel együtt kezeli.

A Bizottság nem mulasztja el tájékoztatni a Petíciós Bizottságot az üggyel kapcsolatos 
fejleményekről.

6. A Bizottság 2010. szeptember 2-én beérkezett válasza. (74/2006. és 23/2007. számú 
petíció)

A két petíciókban az a közös, hogy Fos-sur-Mer település (Bouches-du-Rhône megye) 
iparterületén, az úgynevezett „Caban-Sud” területen létesítendő hulladékégető (a 
továbbiakban: „a projekt”, „a hulladékégető-projekt” vagy „a hulladékégető”) ellen emel szót. 
Mivel az említett petíciók hasonló érvelésen nyugszanak, ez az írásbeli közlemény együttesen 
foglalkozik velük.

A szóban forgó hulladékégető a mintegy 1 millió lakost számláló Marseille-i 
agglomerációhoz (Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, CUMPM) tartozó 18 
településen2 keletkező évi 600 000 tonnányi kommunális és ahhoz hasonló (nem veszélyes) 
hulladék nagy részének feldolgozására hivatott, vegyes technológiájú hulladékkezelő. A 
(CUMPM közszolgáltatásainak ellátásával megbízott) EVERE SAS társaság által kialakított 
és üzemeltetett hulladékégető évente 410 000 tonna hulladék kezelésére alkalmas. A 
hulladékégető hivatott az entresseni hulladéklerakó3 2010. március 31-i bezárása után ellátni 
annak feladatát. A 18 település kommunális és hasonló hulladékának a hulladékégető által 
nem kezelt részét továbbra is a Septèmes-les-Vallons-i, a Les Pennes-Mirabeau-i Cadenaux és 
a La Ciotat-i Mentaure hulladéklerakókba szállítják.     

Az üzemeltetési engedélyre vonatkozó prefektusi rendelet4 értelmében 110 000 tonna 

                                               
1 HL L 163., 1999.6.29., 41-60. o.
2 Az érintett települések az alábbiak: 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 és Septemes les Vallons.
3 Meg kell jegyeznünk, hogy az Európai Bizottság által a hulladéklerakókról szóló 1999. április 26-i1999/31/EK 
tanácsi irányelvben szereplő műszaki előírások betartásának elmulasztása miatt kezdeményezett jogsértési 
eljárás következményeként az entresseni hulladéklerakót 2010 tavaszán bezárták. Miután a francia hatóságok 
intézkedéseket tettek a hulladéklerakó bezárása és megfelelő állapotba hozása érdekében, a Bizottság lezárta az 
eljárást      
4 Provence, Alpes, Côtes d'Azur és a Bouches-du-Rhône tartomány prefektusa, Rendelet az EVERE SAS 
társaság számára egy kommunális hulladék kezelésére és energetikai hasznosítására szolgáló, vegyes 
technológiájú hulladékfeldolgozó központ használatáról Fos-sur-Mer önkormányzat területén, 2006. január 12.    
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hulladékot kezelnek a metanizációs1 és komposztáló2 részlegekben, ahol elektromos áramot 
(13 GWh/év), hőt és komposztot állítanak elő. A fennmaradó 300 000 tonnát a hulladékégető 
energetikai hasznosítással ártalmatlanítja majd (éves villamosenergia-termelés: 240 GWh).3 A 
metanizációs, biológiai hasznosítási és energetikai hasznosítási egységek mellett a projekt 
egy, a telepre érkező hulladék befogadására és ideiglenes tárolására szolgáló fogadócsarnokot, 
egy, a telepre érkező hulladék szelektálására és a különböző feldolgozó egységekbe való 
bejuttatására, valamint a kommunális hulladékba nem tartozó, veszélyes és folyékony 
hulladék kizárására szolgáló szelektáló egységet is magában foglal. Hozzá kell még tennünk, 
hogy a hulladék 90%-a vasúton érkezik.             

A petíció benyújtóinak érvelése  

A petíció benyújtói a következő érvek alapján ellenzik a hulladékégető-projektet: 

 Bouches-du-Rhône megye a kommunális és ahhoz hasonló hulladék ártalmatlanítására 
vonatkozó megyei terve (a továbbiakban: „PDEDMA”) nem irányozta elő hulladékégető 
létesítését.    

 A hulladékégető tervét a helyi illetékes hatóságok engedélyezték annak ellenére, hogy az 
építést és üzemeltetést engedélyező prefektusi rendelet elfogadását megelőző nyilvános 
konzultáció során a lakosság ellenezte a projektet. A lakosság a hulladékégetés elvét 
ellenezte és helyette a 100 %-os metanizációt és biológiai hasznosítást javasolta.  

 A projektet az illetékes hatóságok a feltételezések szerint „komoly” egészségügyi 
tanulmány hiányában engedélyezték. Szükség lett volna azonban egy ilyen tanulmányra 
annak felméréséhez, hogy a Fos-sur-Mer-i iparterületen belül építendő új létesítmény 
révén növekszik-e a szóban forgó térségen belüli légszennyezettség mértéke, és ezáltal az 
emberi szervezetre ártalmas tényezők kockázata. 

 Meg kellene tiltani a hulladékégető létesítését a Fos-sur-Mer-i iparterületen, mivel a 
térség és a környező települések lakossága már eddig is jelentős légszennyezésnek volt 
kitéve.  

A nemzeti szinten kezdeményezett jogi eljárások megerősítették a hulladékégető építési és 
üzemeltetési engedélyeinek jogszerűségét 

Bevezetőként emlékeztetünk arra, hogy a hulladékégetőt ellenző személyek nemzeti szinten, a 
Marseille-i közigazgatási bíróságon (első fok), a Marseille-i közigazgatási fellebbviteli 
bíróságon (fellebbviteli szint) és az Államtanácsnál (utolsó fok) több mint 40 igazságügyi 

                                               
1 Metanizáció: Biológiailag lebontható hulladékok biogázzá és komposzttá alakítása zárt tárolókban, 
amelyekben az erjedési reakciókat optimalizálják és ellenőrzik. A biogáz ezután villamos energia és/vagy hő 
formájában hasznosítható.
2 Biológiai hasznosítás: a szerves hulladékok termékeny elemeinek (a kommunális hulladék erjeszthető 
részének, a zöld hulladékoknak) kinyerése a talaj minőségének javítása céljából.  
3 Energetikai hasznosítás: a hulladék fűtőanyagként való elégetése – a kemencék melletti kazánokban gőz 
formájában keletkező energia kinyerése és villamos energiává alakítása. Az előállított energiát az ipar vagy a 
városi távfűtés számára a távfűtési hálózatba lehet táplálni.
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eljárást indítottak a projekttel kapcsolatban azon prefektusi rendelet megsemmisítése 
érdekében, amely az üzemeltető EVERE SAS társaság részére engedélyezte az említett 
hulladékégető felépítését és üzemeltetését. 

E tekintetben meg kell jegyezni, hogy Franciaországban a közigazgatási bíró az a közjogi 
bírói személy, akinek illetékessége (és feladata) a nemzeti jog értelmezése az európai uniós 
jog fényében és annak alkalmazása érdekében. Általánosságban tehát ki kell emelni, hogy az 
Európai Bizottság nézete szerint nem hivatott arra, hogy az európai uniós jog megfelelő 
végrehajtását biztosítani köteles nemzeti bíró helyébe lépjen. Ezzel összefüggésben a 
Bizottság megjegyzi, hogy ezt az elvi álláspontot az Európai Parlament is megfogalmazta a 
Petíciós Bizottság 2009-es év során folytatott tanácskozásairól szóló, 2010. július 6-i 
állásfoglalásában (2009/2139(INI)), amelynek K. preambulumbekezdése a következőt mondja 
ki:

K. „mivel a polgárokban különösen azt kell tudatosítani, hogy – az európai 
ombudsman által a Bizottság elleni 822/2009/BU sz. panaszbeadvány 2009. 
decemberi lezáró határozatában elismertek szerint– a nemzeti bírósági 
eljárások az európai jogszabályok tagállami végrehajtásának folyamatába 
tartoznak, és a Petíciós Bizottság nem foglalkozhat nemzeti bírósági eljárások 
alá tartozó ügyekkel, illetve nem vizsgálhatja felül az ilyen eljárások 
kimenetelét”.

Meg kell jegyeznünk, hogy a közigazgatási bíró minden esetben következetesen úgy 
határozott, hogy a prefektusi rendeletek nem tartalmaztak sem formai, sem tartalmi hibát. 
Vagyis a legfelsőbb fokú közigazgatási bíróság határozata szerint az illetékes hatóságok nem 
sértették meg a tárgyra vonatkozó hatályos jogszabályokat, sem az uniós irányelvek 
átültetésére vonatkozó nemzeti intézkedéseket (például teljes előzetes környezeti 
hatástanulmány készítése, a közvélemény tájékoztatására és a lakossággal való konzultációra 
irányuló teljes és helytálló eljárás), ezért a hatóságok kiadták az EVERE SAS társaság 
számára a hulladékégető építésére és üzemeltetésére vonatkozó engedélyt.          

Nem állapítható meg az Unió környezetvédelmi jogszabályainak megsértése 

Annak ellenére, hogy a közigazgatási bíró úgy határozott, hogy az EVERE SAS társaság 
számára megítélt építési és üzemeltetési engedély jogszerű, az Európai Bizottság (a 
továbbiakban: „a Bizottság”) technikai és jogi szempontból is megvizsgálta a petíció 
benyújtói és a francia hatóságok által biztosított információkat és dokumentumokat. A 
Bizottság ez alapján megállapította, hogy a hulladékégető-projekt, amelyre a 74/2006. számú 
és a 23/2007. számú petíciók vonatkoznak, nem sért semmilyen uniós jogszabályt, beleértve a 
környezetvédelmi jogszabályokat is. 

A petíció benyújtóinak azon érvére reagálva, hogy a PDEMA-tervben nem szerepel a 
hulladékégető terve 

Emlékeztetünk arra, hogy a hulladékégető üzemeltetésére vonatkozó engedélyt a prefektus 
2006. január 12-én adta ki. Ez a projektet engedélyező hivatalos közigazgatási dokumentum. 
A petíció benyújtói fenntartják, hogy ez az engedély sérti az uniós jogszabályokat, mivel 
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engedélyezte a PDEDMA-ban nem szereplő létesítményt. 

Az illetékes hatóságok 1999. július 26-án elfogadták az első PDEDMA-t, amelyben szerepelt 
egy hulladékártalmatlanító létesítmény jövőbeli kialakításának terve. A marseille-i 
közigazgatási bíróság azonban 2003. június 24-én semmisnek nyilvánította a tervet azzal az 
indokkal, hogy nem sorolta fel az építendő létesítményeket, hanem túlságosan általános 
javaslatokra szorítkozott csak. 2006. január 30-án kidolgozták tehát a második PDEDMA-t. 
Közben a marseille-i közigazgatási bíróság 2007. október 2-án megsemmisítette a 2. 
PDEDMA-t is, mert az nem tartalmazott a hulladékégető tervére vonatkozó utalást, amelyet 
az új PDEDMA elfogadása után két héttel (2006. január 12-én) engedélyeztek. Jelenleg az 
illetékes hatóságok a harmadik PDEDMA kidolgozásán munkálkodnak.        

A fentiek ismeretében nyilvánvaló, hogy a hulladékégető üzemeltetésére vonatkozó engedélyt 
PDEDMA hiányában adták ki. A Bizottság szerint a fennálló helyzet az Európai Unió 
Bírósága (a továbbiakban: „a Bíróság”) ítélkezési gyakorlata értelmében nem jelenti az uniós 
jogszabályok megsértését. A Bíróság a C-52/07. számú és a C-217/02. számú (egyesített 
ügyek) határozatára hivatkozunk, ahol a bíró kimondta, hogy hulladékkezelő program 
hiányában is jogszerű volt egy hulladékártalmatlanító központ üzemeltetési engedélyének 
kiadása.1 Vagyis a hulladékokról szóló 75/442/EK irányelv2 célkitűzései megvalósításának 
biztosítása érdekében (a hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása az emberi egészség és 
a környezet veszélyeztetése nélkül, megfelelő és integrált hulladékártalmatlanító 
létesítményhálózat létrehozása) a Bíróság nem tilthatja meg az illetékes hatóságoknak egy 
hulladékártalmatlanító központ üzemeltetésének engedélyezését hulladékkezelési terv 
hiányában. E tekintetben megjegyezzük, hogy a fentiek értelmében a hulladékégető-projektet 
azért dolgozták ki, hogy helyettesítse a bezárásra ítélt entresseni hulladéklerakót, valamint 
hogy a CUMPM területén keletkezett hulladékot az uniós követelményekhez igazodva, 
megfelelően kezeljék.

A tekintetben, hogy a második PDEDMA nem tartalmaz a Fos-sur-Mer-i hulladékégetőre 
való hivatkozást, megjegyezzük, hogy a fentiek értelmében a marseille-i közigazgatási 
bíróság ítéletet hozott a mulasztás ügyében és megsemmisítette az említett tervet. A Bizottság 
hozzátette, hogy az uniós jogszabályok értelmében a mulasztás miatt nem kérdőjelezhető meg 
a hulladékégetőt engedélyező prefektusi rendeletet jogszerűsége. A probléma nem az 
engedély jogszerűségét érinti, hanem egy hulladékártalmatlanításra vonatkozó terv tartalmát 
(egy már „létező” létesítmény, vagyis egy már üzemeltetési engedéllyel rendelkező 
hulladékégető megemlítésének elmulasztása), amelyet az említett engedély kiadása után 
fogadtak el.

Következésképpen a Bizottság érvelése szerint a 74/2006. számú és a 23/2007. számú 
petíciókban szereplő hulladékégető-projekt esetén nem áll fenn a hulladékokra vonatkozó 
uniós jogszabály megsértése. 

                                               
1 A Bíróság 2004. április 1-jei határozata, C-53/02. számú és C-217/02. számú egyesített ügyek, Braine-le-
Château település (C-53/02) és Michel Tillieut és társai (C-217/02) kontra Vallónia. HL C 109., 2002.5.4., HL C 
191., 2002.8.10. 
2 A Tanács 75/442/EGK irányelve (1975. július 15.) a hulladékokról. Ezt az irányelvet hatályon kívül helyezte a 
hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, amely a helyébe lépett.
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A petíció benyújtóinak a hulladékégetővel szembeni lakossági ellenállásra vonatkozó érvére 
reagálva

Emlékeztetünk arra, hogy semmilyen, a területre vonatkozó hatályos uniós jogszabályi 
rendelkezés nem kényszeríti az illetékes hatóságokat arra, hogy mindenben kövessék a 
nyilvánosság által megfogalmazott véleményt. Következésképpen a hatóságokat nem 
kötelezte semmi arra, hogy megtagadják a hulladékégető üzemeltetési engedélyét azon az 
alapon, hogy a konzultáció során a lakosság ellenezte a tervet. E tekintetben utalunk a 
kérdésben alkalmazandó, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelvre1, valamint a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK2 irányelvre. Bár a két irányelv kimondja, 
hogy a nyilvánosságnak joga van a döntéshozatali eljárásokban való részvételhez és minden 
érdemleges információhoz való hozzáféréshez, arról is rendelkezik, hogy a hivatalos 
hatóságoknak csak „figyelembe kell venniük” a konzultációk eredményeit. A hatóságoknak 
tehát biztosítaniuk kell a részvételhez való jogot, a közvélemény véleményét azonban nem 
kötelesek figyelembe venni. Ezért a 85/337/EGK és a 96/61/EK irányelvek jogorvoslati jogot 
biztosítanak a közvélemény számára annak érdekében, hogy megtámadhasson egy engedélyre 
vonatkozó határozatot (például arra hivatkozva, hogy egy projektet a közvéleménnyel való 
előzetes konzultáció nélkül engedélyeztek). 

Következésképpen az illetékes hatóságok nem voltak kötelesek elvetni a tervet, amiért a 
lakosság ellenezte azt, továbbá nem kellett figyelembe venniük azt sem, hogy a lakosság a 
metanizációs eljárást részesítette előnyben a hulladékégetéssel szemben.        

E tekintetben kiemeljük azt is, hogy az illetékes hatóságok a hulladékégető engedélyezésére 
vonatkozó eljárás keretében rendeztek egy, az unió hatályos jogszabályainak tökéletesen 
eleget tévő nyilvános konzultációt (az engedélyre vonatkozó prefektusi rendeletet megelőző, a 
projekt kezdeti stádiumában rendezett nyilvános konzultáció, mely során minden releváns 
adatot megosztottak a nyilvánossággal stb.). A 2005. szeptember 19 és 2005. november 3 
között Fos-sur-Mer, Port Saint-Louis du Rhône és Saint Martin de Crau településeken 
rendezett közvélemény-kutatás során az érintett települések lakói szabadon kifejthették 
véleményüket (erről tanúskodik a nyilvános találkozók során feltett 800 kérdés is). Ezenfelül 
a CUMPM 2004 és 2008 között mintegy 60 nyilvános találkozót szervezett egyeztetés 
céljából. Hangsúlyozzuk, hogy a Minősített Létesítmények Felügyelete 2005. december 10-i 
jelentésében az szerepel, hogy a közvélemény-kutatás „normális körülmények között és 
szabályosan” zajlott.          

Tehát a Bizottság érvelése szerint a 74/2006. számú és a 23/2007. számú petíciókban szereplő 
hulladékégető-projekt esetén nem áll fenn a lehetséges környezeti hatással járó 
tevékenységekre vonatkozó döntéshozatali eljárás kapcsán a közvélemény tájékoztatására és 
bevonására vonatkozó uniós jogszabályok megsértése.   

                                               
1 Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 
85/337/EGK tanácsi irányelv (módosított).
2 A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 1996. szeptember 24-i 96/61/EK 
tanácsi irányelvet visszavonták, és helyébe a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről 
szóló 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv lépett.
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A petíció benyújtóinak azon érvére reagálva, hogy hiányzik egy „komoly” egészségügyi 
tanulmány, amely kimutatná, hogy a hulladékégető mennyiben járul hozzá a Fos-sur-Mer-i 
iparterületben rejlő egészségügyi kockázatokhoz

A petíció benyújtóinak állításával ellentétben (i) a teljes Fos-sur-Mer-i iparterületen belüli 
egészségügyi kockázatokról és (ii) arról is készült tanulmány, hogy a hulladékégető 
mennyiben járul hozzá ezekhez a kockázatokhoz.  

E projektben rejlő lehetséges egészségügyi kockázatokat illetően a hulladékégetőre vonatkozó 
környezetvédelmi hatástanulmányhoz tartozó egészségügyi tanulmányra hivatkozunk (a vízbe 
és levegőbe kerülő melléktermékekhez kötődő lehetséges kockázatok). A tanulmány a Fos-
sur-Mer-i és a Port Saint-Louis du Rhône-i lakosokat, valamint a két szomszédos vállalat 
dolgozóit vette referenciacsoportként és figyelembe vette azokat a kitettségi tényezőket, 
amelyek a helyi lakosság életmódjából származó kockázatokhoz adódhatnak. A tanulmány 
megállapította, hogy a lakosság számára nem jár jelentős kockázattal a hulladékégetőből 
származó anyagok belégzése vagy lenyelése, és a létesítmény az egészségügyi kockázatok 
tekintetében nem változtat számottevő mértékben a jelenlegi helyzeten. E helyütt 
emlékeztetünk arra, hogy a hulladékégetőt a létező legmegfelelőbb technológiai eljárások 
alapján tervezték, és a kötelező műszaki előírások figyelembe veszik a légköri kibocsátásokra 
vonatkozó uniós jogszabályokban rögzített normákat.   

A Fos-sur-Mer-i iparterület egészéhez kapcsolódó egészségügyi kockázatok vizsgálata 
tekintetében a BURGEAP által Provence-Alpes-Côtes d'Azur megye Ipari, Kutatási és 
Környezetvédelmi Főigazgatósága számára a közelmúltban készített, „A Bouches-du-Rhône 
megyében található Fos-sur-Mer-i iparterülethez köthető egészségügyi kockázatok 
értékelése”1 címet viselő egészségügyi tanulmányra támaszkodunk. A tanulmány a 
hulladékégető-projektet is vizsgálta és arra a következtetésre jutott, hogy a helyi lakosok 
nincsenek számottevő egészségügyi kockázatnak kitéve és a rákos megbetegedések kockázata 
sem áll fenn, továbbá kiemelte, hogy a Fos-sur-Mer-i iparterületen a helyi és regionális 
halálozási adatok viszonylatában nincsenek eltérések.      

Tehát az illetékes hatóságok gondoskodtak a hulladékégetőhöz és a Fos-sur-Mer-i 
iparterülethez kapcsolódó egészségügyi kockázatokra vonatkozó egészségügyi tanulmányok2

elkészítéséről és minden tanulmány azt mutatta ki, hogy nincs jelentős kockázat3.  

A petíció benyújtóinak azon érvére reagálva, hogy a hulladékégető-projektet le kellene 
leállítani, mert a létesítmény egy szennyezett levegőjű térségbe települ 

Előrebocsátjuk, hogy a hulladékégető-projekt környezeti hatástanulmánya alapján a 
hulladékégetőnek csekély a része a Fos-sur-Mer-i iparterületen belüli károsanyag-
                                               
1 A Bouches-du-Rhône megyében található Fos-sur-Mer-i ipari térséghez köthető egészségügyi kockázatok 
értékelése, BURGEAP(2008.05.06.), az alábbi internetes oldalon is fellelhető: 
http://www.paca.drire.gouv.fr/environnement/ERS/Fos/ERS_Fos_2008_05_26.pdf
2 Megjegyezzük, hogy a két tanulmány a Nemzeti Egészségfelügyeleti Intézet és a Nemzeti Ipari Környezeti és 
Kockázati Intézet által a közelmúltban kiadott útmutatókban meghatározott francia módszertant veszi alapul.
3 Az egészségügyi tanulmányokban értékelt egészségügyi kockázati mutatók jóval az Egészségügyi 
Világszervezet által az egészségügyi kockázati tényezők vonatkozásában meghatározott 
küszöbértékek/referenciaértékek alatt állnak. 
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kibocsátásban, részletezve: 2,4% kéndioxid (SO2), 2,6 % nitrogén-dioxid (NOx), 1,6 % 
illékony szerves vegyületek és 1,33 % dioxin és furánok.    

Másodsorban emlékeztetünk arra, hogy az uniós jogszabályok nem fosztják meg az illetékes 
hatóságokat azon joguktól, hogy egy ipari létesítmény – akár hulladékégető – egy már 
szennyezett légkörű térségbe telepítését engedélyezzék, amennyiben meghozzák a projekt és 
maga az iparterület vonatkozásában az Unió jogszabályaiban rögzített normák tiszteletben 
tartásához szükséges intézkedéseket. 

A Fos-sur-Mer-i térség légszennyezése tekintetében leszögezzük, hogy a 2008/50/EK 
irányelvben1 meghatározott értékek alapján Franciaországnak jelenleg (2010. július) 
biztosítania kell a levegőben található SO2, NOx, nitrogén-dioxid (NO2), PM10 részecskék, 
ólom és szénmonoxid maximális koncentrációjának tiszteletben tartását.  

A szóban forgó térségben a levegőben található szennyező anyagok koncentrációjára 
vonatkozó, francia hatóságok által szolgáltatott adatokból kiderül, hogy 2007-ben és 2008-ban 
a NO2, a benzol, a szénmonoxid és az ólom vonatkozásában, 2008-tól pedig a SO2 és a PM10
vonatkozásában is tiszteletben tartották az uniós jogszabályokban rögzített normákat. 

Ehhez hozzá kell még tennünk, hogy a 2004/107/EK2 és a 2008/105/EK irányelvekben 
meghatározott, a többi szennyező anyag légköri koncentrációjának maximális értékét már 
2007-óta tiszteletben tartják, bár ez (azarzén, kadmium, nikkel és a policiklusos aromás 
szénhidrogének esetében) csak 2012. december 31-től, illetve (a PM2.5 esetében) csak 2015. 
január 1-jétől lesz kötelező. 

Tehát, nemhogy a levegő minőségére vonatkozó uniós jogszabályok nem gátolják meg az 
illetékes hatóságokat abban, hogy engedélyezzék egy hulladékégető építését és üzemeltetését 
egy iparterületen beül, de a Fos-sur-Mer-i iparterületen a levegőben található 
szennyezőanyag-koncentráció még meg is felel az említett uniós jogszabályok által támasztott 
követelményeknek. 

A hulladékégető által okozott légköri szennyezés tekintetében – miközben az Unió nem 
határozza meg a dioxinok és furánok maximális légköri koncentrációját – megállapíthatjuk, 
hogy az EVERE SAS üzemeltetőt kötelező (és az engedélyre vonatkozó 2006. január 12-i 
prefektusi rendeletben is szereplő) műszaki előírások megfelelnek az uniós jogszabályoknak, 
beleértve a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelvet.3

Összegzés

Következésképpen a Bizottság úgy véli, hogy a 74/2006. számú és a 23/2007. számú 
petíciókban szereplő hulladékégető-projekt esetén nem áll fenn a levegő minőségére 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. május 21-i 2008/50/EK irányelve a környezeti levegő minőségéről és 
a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról 
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/107/EK irányelve (2004. december 15.) a környezeti levegőben 
található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről.  
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 4-i 2000/76/EK irányelve a hulladékok égetéséről
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vonatkozó uniós jogszabályok megsértése. 

Ezenfelül, miután a hulladékégető építési és üzemeltetési engedélyeit a közigazgatási bíróság 
megerősítette, a vizsgálat folytatása nem indokolt.


