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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0074/2006, ingediend door mevrouw Djamila Saidi Rebbadj 
(Franse nationaliteit), over een project van het plaatselijk bestuur van Marseille 
(Frankrijk) om in Fos-sur-Mer een fabriek voor de verbranding van huishoudelijk 
afval te bouwen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster vraagt het Europees Parlement tussenbeide te komen teneinde de plannen van het 
plaatselijk bestuur voor de bouw van een fabriek voor de verbranding van huishoudelijk afval 
in Fos-sur-Mer tegen te gaan. Volgens indienster werd de beslissing genomen nadat de 
inwoners van Marseille een soortgelijk project hadden verworpen. Zij denkt dat het project 
een groter verontreinigingsrisico vormt voor Fos-sur-Mer en de hele regio Bouches-du-Rhône 
(beschermd door de Conventie van RAMSAR), die al ernstig is aangetast door de situatie in 
de Etang de Berre. Zij verzoekt het Europees Parlement tussenbeide te komen teneinde ervoor 
te zorgen dat een grondige effectbeoordeling wordt uitgevoerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 juni 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 december 2006

I. Voorgeschiedenis en samenvatting van de feiten

Het departement Bouches-du-Rhône heeft op 30 januari 2006 een departementaal plan voor 
de verwerking van huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld afval aangenomen.
Gelijklopend met de uitwerking van dit plan heeft de Communauté Urbaine Marseille 
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Provence Métropole (de stad Marseille) besloten een complex voor de verwerking van 
huishoudelijk afval voor de agglomeratie Marseille aan te leggen, waarbij het hoofdzakelijk 
om verbranding van het afval gaat. Dit project is goedgekeurd door een besluit van de prefect 
van 12 januari 2006 waarbij een exploitatievergunning is verleend en de werkzaamheden voor 
de totstandbrenging van het project zijn nu aan de gang. Het complex moet volgens plan in 
juli 2008 operationeel worden.

II. Verzoekschrift

Indienster klaagt over de plannen voor de bouw van een fabriek voor de verbranding van 
huishoudelijk afval van de agglomeratie Marseille in Fos-sur-Mer. De bevolking ziet dit 
project niet zitten en daar het afval zou worden verbrand, wordt gevreesd dat het project een 
bedreiging zal vormen voor de luchtkwaliteit en de volksgezondheid.

III. Opmerkingen van de Commissie

De Commissie heeft ambtshalve in 2005 een onderzoeksdossier geopend in verband met het 
centrum voor de opslag van afval van Crau (de stortplaats van Entressen) om ervoor te zorgen 
dat het voldoet aan de Europese afvalvoorschriften. Er is overigens in juni 2006 ook al een 
klacht ingediend in verband met de plannen voor het complex voor de verwerking van 
huishoudelijk afval in Fos-sur-Mer. De klacht luidt met name dat dit project voor de 
verbranding van afval niet in overeenstemming zou zijn met het departementaal plan voor de 
verwerking van huishoudelijk afval van de Bouches-du-Rhône. Er is een onderzoek gestart.

IV. Conclusies

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de verdere 
ontwikkelingen in deze zaak.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 juli 2007

De Commissie heeft in 2005 ambtshalve een onderzoeksdossier geopend in verband met het 
centrum voor de opslag van afval van Crau (de stortplaats van Entressen) om ervoor te zorgen 
dat het voldoet aan de Europese afvalvoorschriften. Er is overigens in juni 2006 ook al een 
klacht ingediend in verband met de plannen voor het complex voor de verwerking van 
huishoudelijk afval in Fos-sur-Mer. De klacht luidt met name dat dit project voor de 
verbranding van afval niet in overeenstemming zou zijn met het departementaal plan voor de 
verwerking van huishoudelijk afval van de Bouches-du-Rhône.

Op initiatief van leden van het Europees Parlement hebben respectievelijk op 23 januari 2007 
en 7 maart 2007 twee gesprekken plaatsgevonden tussen de Commissie en de gekozen 
vertegenwoordigers van de agglomeratie Marseille (initiatiefnemers van het project) 
enerzijds, en de gekozen vertegenwoordigers van Fos-sur-Mer (tegenstanders van het project).

Op 31 januari 2007 is een brief gestuurd met een verzoek om nadere gegevens over de stand 
van zaken betreffende de luchtverontreiniging in het gebied. Op 26 maart 2007 is het 
antwoord van de Franse autoriteiten ontvangen. Dit antwoord wordt momenteel bestudeerd, 
waarbij met name wordt gekeken naar de informatie in het dossier van indiener.
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De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de verdere 
ontwikkelingen in deze zaak.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2007

De verslagen die werden toegezonden door de Franse autoriteiten in het kader van artikel 11 
van Richtlijn 96/62/EG1 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit tonen aan 
dat zowel in de industriezone van Fos-sur-mer als in twee andere zones in Frankrijk de 
grenswaarden vastgelegd in Richtlijn 1999/30/EG2 van de Raad van 22 april 1999 betreffende 
grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en 
lood in de lucht daadwerkelijk worden overschreden.

Bijgevolg heeft de Commissie op 27 juni 2007 in het kader van een procedure 
overeenkomstig artikel 226 van het Verdrag een schriftelijke aanmaning aan de Franse 
autoriteiten toegezonden vanwege het niet nakomen van de verplichtingen op grond van de 
bepalingen van de voornoemde richtlijnen. De Franse autoriteiten hebben twee maanden de 
tijd om te antwoorden op deze schriftelijke aanmaning. Tot op heden heeft de Commissie 
geen antwoord ontvangen.

De door de Commissie ontvangen klacht zal in het kader van dit dossier worden behandeld.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de verdere 
ontwikkelingen in deze zaak.

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010. (Verzoekschriften 
74/2006 et 23/2007)

Beide verzoekschriften protesteren tegen het project voor de ingebruikname van een 
verbrandingsoven (hierna het "project", het "project voor een verbrandingsoven" of de 
"verbrandingsoven") in de buurtschap "Caban-Sud" in de industriezone van de gemeente Fos-
sur-Mer (departement Bouches-du-Rhône). Aangezien deze verzoekschriften gebaseerd zijn 
op een gelijkaardige argumentatie, worden ze gezamenlijk behandeld in deze schriftelijke 
mededeling.

De verbrandingsoven in kwestie is een meervoudige afvalverwerkingsinstallatie die het 
grootste deel van de 600 000 ton aan huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld afval (niet-
gevaarlijk afval) moet verwerken dat wordt geproduceerd door de 18 gemeenten van de 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM), met bijna 1 miljoen 
inwoners3. De verbrandingsoven, die in gebruik werd genomen en die wordt uitgebaat door de 
onderneming EVERE SAS (als gedelegeerde voor de openbare dienst van de CUMPM), heeft 
een totale verwerkingscapaciteit van 410 000 ton. Het doel van de verbrandingsoven is de 

                                               
1 PB L 296 van 21.11.1996, blz. 55-63.
2 PB L 163 van 29.6.1999, blz. 41-60.
3 De gemeenten in kwestie zijn: 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 en Septemes les Vallons.
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sluiting van de stortplaats van Entressen op 31 maart 2010 te ondervangen1. Het deel van het 
huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld afval van de 18 voornoemde gemeenten dat niet wordt 
verwerkt door de verbrandingsoven, zal gestort blijven worden op de stortplaatsen van 
Septèmes-les-Vallons, Cadenaux (gemeente Pennes-Mirabeau) en Mentaure (gemeente 
Ciotat).     

Het besluit van de prefect om een exploitatievergunning te verlenen2 voorziet erin dat jaarlijks 
110 000 ton afval verwerkt zal worden door de methaniseringsinstallatie3 en de 
composteringsinstallatie4, die elektriciteit (13 GWh/jaar), warmte en compost zullen 
produceren. De resterende 300 000 ton afval worden verwerkt door de verbrandingseenheid 
met energieterugwinning (jaarlijkse energieproductie van 240 GWh)5. Naast de
methaniseringsinstallatie, de biologische terugwinning en de terugwinning van energie, omvat 
het project eveneens een ontvangsthal (ontvangst en tijdelijke opslag van afval dat op het 
terrein aankomt) en een sorteringseenheid (sortering van afval bij aankomst om naar de 
verschillende verwerkingsinstallaties te brengen, en om afval dat niet overeenkomt met 
huishoudelijk afval, gevaarlijk afval en vloeibaar afval uit te sluiten). Bovendien zal 90% van 
het afval worden vervoerd per spoor.             

De argumentatie van de indieners  

De argumenten van de indieners die tegen het project voor een verbrandingsoven gekant zijn, 
kunnen als volgt worden samengevat: 

 Het departementaal plan voor de verwerking van huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld 
afval van Bouches-du-Rhône (hierna "PDEDMA") voorzag niet in de ingebruikname van 
een verbrandingsoven.   

 Het project voor een verbrandingsoven werd goedgekeurd door de bevoegde openbare 
autoriteiten zonder er rekening mee te houden dat de geraadpleegde bevolkingsgroepen 
zich ertegen hadden uitgesproken in het kader van de openbare enquête die voorafging 
aan de goedkeuring en de publicatie van de prefectorale besluiten die de bouw en de 
uitbating ervan hebben toegelaten. De geraadpleegde bevolkingsgroepen verkozen een 

                                               
1 Er dient op te worden gewezen dat de stortplaats van Entressen in het voorjaar van 2010 gesloten werd na, met 
name, een inbreukprocedure die de Europese Commissie had opgestart aangezien de stortplaats niet voldeed aan 
de technische normen die zijn vastgelegd in Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het 
storten van afvalstoffen. De Commissie heeft deze inbreukprocedure afgesloten nadat de Franse autoriteiten 
maatregelen hadden getroffen voor de sluiting en de sanering van de stortplaats.     
2 Prefect van de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur en van het departement Bouches-du-Rhône, "Arrêté portant 
autorisation pour la société EVERE SAS d'exploitation d'un centre de traitement multifilières de déchets 
ménagers avec valorisation énergétique, sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer", 12 januari 2006.    
3 Methanisering: omzetting van biologisch afbreekbare afvalstoffen in biogas en compost in gesloten ruimtes 
waarbinnen de gistingsreacties geoptimaliseerd en gecontroleerd worden. Het biogas kan vervolgens worden 
omgezet in elektriciteit en/of warmte.
4 Biologische terugwinning: terugwinning van meststofeenheden uit organisch afval (voor gisting vatbaar deel 
van het huishoudelijk afval, groen afval) om de kwaliteit van de bodem te verbeteren. 
5 Terugwinning van energie: verbranding van afval dat wordt gebruikt als brandstof - terugwinning van energie 
in de vorm van stoom die wordt geproduceerd in de ketels naast de ovens en omgezet in elektriciteit. De 
opgewekte energie kan eveneens worden gebruikt voor de warmtenetwerken voor de industrie of voor de 
stadsverwarming.
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oplossing die voor 100% gebaseerd was op methanisering en biologische terugwinning, 
en verzetten zich tegen verbranding.  

 Het project werd goedgekeurd door de bevoegde openbare autoriteiten zonder dat een 
"ernstige" gezondheidsstudie werd uitgevoerd. Of meer in het bijzonder, een dergelijke 
studie zou moeten uitgevoerd zijn om vast te stellen of de ingebruikname van een nieuwe 
industriële installatie in de industriezone van Fos-sur-Mer een toename van de 
luchtvervuiling tot gevolg zou hebben in deze zone, en bijgevolg ook van de risico's voor 
de volksgezondheid. 

 De ingebruikname van een verbrandingsoven in de industriezone van Fos-sur-Mer zou 
verboden moeten worden aangezien deze zone en de omwonenden nu reeds worden 
blootgesteld aan een aanzienlijke luchtvervuiling. 

Op nationaal niveau opgestarte gerechtelijke procedures hebben de wettelijkheid van de 
bouw- en exploitatievergunning van de verbrandingsoven bevestigd 

Er dient te worden opgemerkt dat er op nationaal niveau meer dan 40 rechtszaken zijn 
gevoerd over het project, opgestart door verschillende tegenstanders van de verbrandingsoven 
bij de administratieve rechtbank van Marseille (in eerste aanleg), bij het administratieve hof 
van beroep van Marseille (in beroep) en bij de Raad van State (in laatste instantie) met in het 
bijzonder als doel de prefectorale besluiten te laten annuleren die de beheerder EVERE SAS 
de toelating geven de voornoemde verbrandingsoven te bouwen en te exploiteren. 

In dit opzicht wijzen we erop dat de administratieve rechter, in Frankrijk, de civiele rechter is 
die de bevoegdheid (en de taak) heeft het nationaal recht te interpreteren in het licht van de 
EU-wetgeving, en om te zorgen voor de toepassing van de EU-wetgeving. We benadrukken, 
algemeen gesteld, dat de Commissie van mening is dat het niet haar taak is de nationale 
rechter die ervoor moet zorgen dat het recht van de Unie correct wordt toegepast, te 
vervangen. In deze context wijst de Commissie erop dat ze dit principieel standpunt deelt met 
het Europees Parlement, zoals wordt aangegeven in de resolutie van het Europees Parlement 
van 6 juli 2010 over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften tijdens het jaar 
2009 (2009/2139(INI)), waarvan overweging K als volgt luidt: 

"K. overwegende dat, zoals de Europese ombudsman het heeft erkend in het 
besluit van december 2009 tot afsluiting van het onderzoek in verband met 
klacht 822/2009/BU tegen de Commissie, de burgers er in het bijzonder 
bewust van moeten worden gemaakt dat de nationale gerechtelijke procedures 
een onderdeel zijn van het proces van tenuitvoerlegging van de Europese 
wetgeving in de lidstaten, en dat de Commissie verzoekschriften geen kwesties 
kan behandelen die onder nationale gerechtelijke procedures vallen en het 
resultaat van dergelijke procedures niet kan herzien,"

We willen er in ieder geval op wijzen dat de administratieve rechter steeds heeft geoordeeld 
dat de prefectorale besluiten noch qua vorm noch qua inhoud fouten bevatten. De hoogste 
administratieve rechtbank heeft met andere woorden geoordeeld dat de bevoegde autoriteiten 
de toepasselijke nationale wetgeving niet hebben overtreden, met inbegrip van de nationale 
omzettingsmaatregelen voor de richtlijnen van de EU (er werden bijvoorbeeld een volledige 
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voorafgaande milieueffectbeoordeling en een volledige en correcte voorlichtings- en openbare 
raadplegingsprocedure uitgevoerd), voor wat betreft de aan EVERE SAS verleende toelating 
om de verbrandingsoven te bouwen en te exploiteren.          

Er kan geen enkele inbreuk op het EU-milieurecht worden vastgesteld

Ongeacht het feit dat de Franse administratieve rechter heeft geoordeeld dat de vergunningen 
voor de bouw en de exploitatie die werden toegekend aan de onderneming EVERE SAS in 
overeenstemming waren met de wetgeving, heeft de Europese Commissie (hierna 
"Commissie") alle informatie en documenten die door de indieners en de Franse autoriteiten 
werden verstrekt vanuit technisch en juridisch oogpunt onderzocht. De Commissie is tot het 
besluit gekomen dat in het project voor een verbrandingsoven, dat wordt behandeld in 
verzoekschriften 74/2006 en 23/2007, de wetgeving van de Unie, met inbegrip van de 
milieuwetgeving, op geen enkel punt wordt overtreden. 

Met betrekking tot het argument van de indieners over het ontbreken van een verwijzing naar 
het project voor een verbrandingsoven in het PDEDMA

We herinneren eraan dat de vergunning om de verbrandingsoven te exploiteren op 12 januari 
2006 werd uitgereikt door de prefect. Dit is de formele administratieve handeling waarmee de 
toelating voor het project werd verleend. De indieners zijn van mening dat deze vergunning 
niet in overeenstemming is met de EU-wetgeving aangezien ze werd uitgereikt zonder dat het 
PDEDMA voorzag in dergelijke installatie. 

De bevoegde autoriteiten hebben op 26 juli 1999 een eerste PDEDMA goedgekeurd waarin er 
sprake was van de bouw van toekomstige vernietigingsinstallaties. De administratieve 
rechtbank van Marseille heeft dit plan op 24 juni 2003 verworpen, met name omdat er geen 
melding werd gemaakt van de installaties die moesten worden gebouwd, maar slechts een 
opsomming werd gegeven van te algemene suggesties en voorstellen. Een tweede PDEDMA 
werd opgesteld en op 30 januari 2006 aangenomen. De administratieve rechtbank van 
Marseille heeft dit tweede plan op 2 oktober 2007 verworpen, omdat er geen melding werd 
gemaakt van het project voor een verbrandingsoven, waarvoor nochtans bijna 2 weken (op 12 
januari 2006) vóór de goedkeuring van het nieuwe PDEDMA toelating werd verleend. 
Momenteel werken de bevoegde autoriteiten aan een derde PDEDMA.        

Gelet op het voorgaande, werd de vergunning om de verbrandingsoven te exploiteren dus 
afgeleverd zonder dat er een PDEDMA beschikbaar was. De Commissie is van oordeel dat 
dergelijke situatie geen inbreuk vormt op de EU-wetgeving, gelet op de rechtspraak van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna het "Hof"). We verwijzen naar arrest C-52/07 
en C-217/02 (gevoegde zaken) waarin de rechter heeft geoordeeld dat een vergunning om een 
afvalverwerkingsinstallatie te exploiteren kan worden toegekend zonder dat er een plan voor 
het beheer van afvalstoffen beschikbaar is1. Met andere woorden, om ervoor te zorgen dat de 
doelstellingen van Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen2 (verwijdering of 
                                               
1 Arrest van het Hof van Justitie van 1 april 2004 in gevoegde zaken C-53/02 en C-217/02, Gemeente Braine-le-
Château (C-53/02) en Michel Tillieut e.a. (C-217/02) v. Waals gewest. PB C 109 van 4.5.2002, PB C 191 van 
10.8.2002.
2 Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen. Deze richtlijn werd ondertussen 
ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 
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terugwinning van afvalstoffen zonder gevaar voor de gezondheid van de mens, opzetten van 
een toereikend, geïntegreerd net van verwijderingsinstallaties) worden verwezenlijkt, kunnen 
de bevoegde autoriteiten op basis van deze richtlijn niet verhinderd worden een vergunning te 
verlenen voor de exploitatie van een afvalverwijderingsinstallatie indien er geen beheersplan 
beschikbaar is. We wijzen er hiertoe op dat, zoals eerder benadrukt, het project voor een 
verbrandingsoven werd ontwikkeld als oplossing ter vervanging van de stortplaats van 
Entressen, die moest worden gesloten. Het doel ervan was bijgevolg ervoor te zorgen dat het 
afval dat wordt voortgebracht door de CUMPM op een adequate manier wordt verwerkt, in 
overeenstemming met de vereisten van de EU-wetgeving.

Met betrekking tot het feit dat het tweede PDEDMA geen verwijzing bevatte naar het project 
voor de verbrandingsoven in Fos-sur-Mer, herinneren we eraan dat deze tekortkoming, zoals 
we eerder hebben aangegeven, ertoe heeft geleid dat de administratieve rechtbank van 
Marseille heeft geoordeeld dat het plan moest worden geannuleerd. Bovendien voegt de 
Commissie hieraan toe dat deze tekortkoming niet van dien aard is dat de wettelijkheid, ten 
aanzien van het EU-recht, in twijfel kan worden getrokken van het besluit van de prefect om 
een exploitatievergunning te verlenen voor de verbrandingsoven. Het gaat hier niet om een 
probleem dat betrekking heeft op de wettelijkheid van deze vergunning, maar om een 
probleem met betrekking tot de inhoud van een plan voor de verwerking van afvalstoffen (het 
niet vermelden van een “bestaande” installatie, met name een verbrandingsoven waarvan de 
exploitatie reeds voordien is goedgekeurd) dat is goedgekeurd na voornoemde vergunning. 

Samenvattend is de Commissie van oordeel dat in het project voor een verbrandingsoven, dat 
wordt behandeld in verzoekschriften 74/2006 en 23/2007, de wetgeving van de Unie 
betreffende afvalstoffen niet wordt overtreden. 

Met betrekking tot het argument van de indieners over het verzet van de bevolking tegen het 
project voor een verbrandingsoven

We wijzen erop dat er geen enkele bepaling van het toepasselijke EU-recht de bevoegde 
autoriteiten verplicht alle door het publiek geformuleerde meningen te volgen. De autoriteiten 
waren met andere woorden niet verplicht de vergunning voor de exploitatie van de 
verbrandingsoven te weigeren enkel omdat de geraadpleegde bevolking zich tegen het projet 
had gekant. We verwijzen hier naar Richtlijn 85/337/EEG inzake milieueffectrapportages1

(hierna “MER”) en Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging2 (hierna de “IPPC-richtlijn”). In deze richtlijnen wordt wel degelijk bepaald 
dat het publiek het recht heeft deel te nemen aan het besluitvormingsproces en het recht heeft 
toegang te hebben tot alle relevante informatie, maar er wordt eveneens in verduidelijkt dat de 
bevoegde autoriteiten de resultaten van de raadplegingen enkel "in aanmerking moeten 
nemen". De autoriteiten moeten er dus voor zorgen dat het recht op participatie wordt 
geëerbiedigd, maar ze zijn niet gebonden aan de door het publiek uitgesproken mening. 
Daarom voorzien richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG in toegang tot de rechter voor het 
                                                                                                                                                  
betreffende afvalstoffen.
1 Richtlijn van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten (gewijzigd).
2 Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging, ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging.
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publiek, om hen in staat te stellen een besluit voor het verlenen van een vergunning aan te 
vechten (bijvoorbeeld met als reden dat een project werd goedgekeurd zonder een 
voorafgaande consultatie van het publiek). 

Bijgevolg hadden de bevoegde autoriteiten niet enkel geen verplichting om het project te 
annuleren met als reden dat het publiek er zich tegen had verzet, maar ze waren eveneens niet 
gebonden aan de vraag van de bevolking om methanisering te verkiezen boven verbranding.        

In deze context benadrukken we eveneens dat de bevoegde autoriteiten in het kader van de 
vergunningsprocedure voor de verbrandingsoven een openbare raadpleging hebben 
georganiseerd, en dit volledig in overeenstemming met de vereisten van het EU-recht 
(raadpleging in een vroeg stadium en voorafgaand aan het prefectoraal besluit voor het 
verlenen van een vergunning, alle relevante informatie werd aan het publiek verstrekt, enz.). 
De openbare enquête vond van 19 september 2005 tot 3 november 2005 plaats op het 
grondgebied van de gemeenten Fos-sur-Mer, Port Saint-Louis du Rhône en Saint Martin de 
Crau op een manier die de volledige betrokken bevolking de mogelijkheid gaf vrij haar 
mening te geven (getuige hiervan de 800 vragen die werden gesteld tijdens de openbare 
bijeenkomsten). Bovendien heeft de CUMPM tussen 2004 en 2008 bijna 60 openbare 
overlegvergaderingen georganiseerd. In deze context benadrukken we dat de Inspection des 
Installations Classées in haar verslag van 10 december 2005 heeft verklaard dat de openbare 
enquête “onder normale en reglementaire omstandigheden” is verlopen.          

Samenvattend is de Commissie van oordeel dat in het project voor een verbrandingsoven, dat 
wordt behandeld in verzoekschriften 74/2006 en 23/2007, de wetgeving van de Unie 
betreffende informatie en de participatie van het publiek aan het besluitvormingsproces met 
betrekking tot activiteiten die het milieu kunnen beïnvloeden, niet wordt overtreden.  

Met betrekking tot het argument van de indieners over het ontbreken van een “ernstige” 
gezondheidsstudie, met name een studie waarin rekening wordt gehouden met de bijkomende 
impact van de verbrandingsoven op de gezondheidsrisico’s die reeds worden veroorzaakt 
door de industriezone van Fos-sur-Mer

In tegenstelling tot wat de indieners beweren, zijn er studies uitgevoerd over i) de 
gezondheidsrisico's in de gehele industriezone Fos-sur-Mer, en over ii) de impact van de 
verbrandingsoven op deze risico’s. 

Voor wat de mogelijke gezondheidsrisico’s betreft van het project, afzonderlijk beschouwd, 
verwijzen we in het bijzonder naar een gezondheidsstudie die is opgenomen in de 
milieueffectbeoordeling die is uitgevoerd voor het project voor een verbrandingsoven 
(mogelijk gezondheidsrisico als gevolg van de emissies in de lucht en in het water)1. In deze 
gezondheidsstudie werden de inwoners van Fos-sur-Mer en Port Saint-Louis du Rhône en de 
werknemers van de bedrijven in de buurt als referentie genomen en werd rekening gehouden 
met de blootstellingsfactoren die als belangrijk kunnen worden beschouwd rekening houdend 
met de levenswijze van de plaatselijke bevolking. Deze studie concludeerde dat er geen 

                                               
1 Aanvraagdossier voor een vergunning voor de exploitatie van een meervoudige verwerkingsinstallatie voor 
huishoudelijk afval met terugwinning van energie – Bijlage “Etude du risque sanitaire” bij Deel II van de 
effectstudie. 
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aanzienlijk risico voor de volksgezondheid (noch door inhaleren, noch door opneming) kan 
worden toegeschreven aan de verbrandingsoven, en dat de verbrandingsoven geen 
aanzienlijke wijziging van de huidige situatie met zich zou meebrengen voor wat 
gezondheidsrisico's betreft. In deze context herinneren we eraan dat de verbrandingsoven juist 
ontworpen is op basis van de beste beschikbare technieken en dat de technische voorschriften 
die ervoor zijn vastgelegd in overeenstemming zijn met alle normen die zijn opgenomen in 
het EU-recht op het vlak van emissies in de atmosfeer.  

Voor wat het onderzoek naar de gezondheidsrisico's betreft die de industriezone van Fos-sur-
Mer in zijn geheel met zich meebrengt, verwijzen we naar de recentelijk gepubliceerde 
gezondheidsstudie die werd uitgevoerd door BURGEAP in opdracht van de Direction 
régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de la Région Provence-Alpes-
Côtes d'Azur, met als titel "Evaluation des risques sanitaires dans la Zone Industrielle de 
Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône"1. Deze studie, waarin rekening werd gehouden met 
het project voor een verbrandingsoven, concludeerde eveneens dat er geen aanzienlijk 
gezondheidsrisico zijn voor de omwonenden (ook voor wat kanker betreft). Er werd eveneens 
in benadrukt dat de industriezone van Fos-sur-Mer geen afwijkende kenmerken vertoonde op 
het vlak van plaatselijke en regionale gegevens met betrekking tot sterftecijfers.     

Sammenvattend kan worden gesteld dat de bevoegde autoriteiten niet enkel 
gezondheidsstudies2 hebben laten uitvoeren over de gezondheidsrisico’s die samenhangen met 
de verbrandingsoven en de gehele industriezone van Fos-sur-Mer, maar eveneens dat in al 
deze studies is besloten dat er geen aanzienlijk risico bestaat3.

Met betrekking tot het argument van de indieners over het feit dat het project voor een 
verbrandingsoven verboden had moeten worden door de situering ervan in een zone die reeds 
te kampen heeft met luchtvervuiling 

In de eerste plaats wijzen we erop dat de bijdrage van de verbrandingsoven aan de emissies in 
de atmosfeer van de industriezone van Fos-sur-Mer, zoals is aangegeven in de 
milieueffectbeoordeling betreffende het project voor een verbrandingsoven, beperkt zal zijn, 
te weten met name 2,4% voor wat zwaveldioxide (SO2) betreft, 2,6% voor stikstofoxiden 
(NOx), 1,6% voor vluchtige organische stoffen (VOS) en 1,33% voor dioxinen en furanen.    

In de tweede plaats herinneren we eraan dat het EU-recht de bevoegde autoriteiten niet 
verbiedt de bouw toe te laten van een industriële installatie (zoals een verbrandingsoven) in 
een zone die reeds te kampen heeft met luchtvervuiling, indien de nodige maatregelen worden 
getroffen om ervoor te zorgen dat de normen die zijn vastgelegd in het EU-recht worden 
nageleefd, en dit zowel door het project zelf als door de zone als geheel genomen.

                                               
1 "Evaluation des risques sanitaires dans la Zone Industrielle de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, 
BURGEAP (06/05/2008), beschikbaar op volgende website: 
http://www.paca.drire.gouv.fr/environnement/ERS/Fos/ERS_Fos_2008_05_26.pdf
2 We merken op dat de 2 gezondheidsstudies gebaseerd zijn op de algemene Franse methodologie, zoals 
omschreven in de recentelijk door het Institut national de Veille Sanitaire en het Institut national de 
l'Environnement industriel et des Risques gepubliceerde richtsnoeren.
3 De indicatoren voor gezondheidsrisico’s die in de gezondheidsstudies zijn berekend liggen aanzienlijk lager 
dan de drempelwaarden en referentiewaarden die zijn vastgelegd als factoren voor gezondheidsrisico’s door de 
Wereldgezondheidsorganisatie. 
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Met betrekking tot de luchtvervuiling in de zone Fos-sur-Mer, verduidelijken we dat Frankrijk 
momenteel (juli 2010) moet zorgen voor de naleving van de maximumconcentraties in de 
atmosfeer voor SO2, NOx, stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes (PM10), lood, 
koolstofmonoxide (CO) en benzeen, die zijn vastgelegd in richtlijn 2008/50/EG1.

Welnu, de door de Franse autoriteiten gerapporteerde gegevens met betrekking tot de 
concentraties van schadelijke verontreinigende stoffen in de lucht in voornoemde zone tonen 
aan dat alle in het EU-recht vastgelegde normen werden nageleefd in 2007 en 2008 voor wat 
betreft NO2, benzeen2, CO en lood, en, vanaf 2008, voor wat betreft SO2, en PM10.

Bovendien worden de maximumconcentraties in de atmosfeer voor andere verontreinigde 
stoffen die zijn vastgelegd in richtlijnen 2004/107/EG3 en 2008/105/EG reeds nageleefd sinds 
2007, hoewel ze pas vanaf 31 december 2012 (arseen, cadmium, nikkel en polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen) of 1 januari 2015 (PM2.5) verplicht zullen worden. 

Samenvattend kan worden gesteld dat het EU-recht met betrekking tot de luchtkwaliteit de 
bevoegde autoriteiten niet verhindert de bouw en de exploitatie van een verbrandingsoven in 
een industriezone toe te laten. Bovendien blijkt dat de concentraties in de atmosfeer van de 
vervuilende stoffen in de industriezone van Fos-sur-Mer in overeenstemming zijn met de 
vereisten van het EU-recht.

Voor wat de emissies in de atmosfeer van de verbrandingsoven betreft, wijzen we erop dat, 
hoewel in het EU-recht geen maximumconcentraties zijn vastgelegd voor dioxines en furanen 
in de atmosfeer, het bestek voor de exploitant EVERE SAS (overgenomen in het besluit van 
de prefect van 12 januari 2006 om een vergunning te verlenen) in overeenstemming is met 
alle verplichtingen die voortvloeien uit het EU-recht, met inbegrip van de verplichtingen die 
zijn opgenomen in Richtlijn 2000/76/EG betreffende de verbranding van afval4.

Conclusie

Samenvattend is de Commissie van oordeel dat in het project voor een verbrandingsoven, dat 
wordt behandeld in verzoekschriften 74/2006 en 23/2007, de wetgeving van de Unie 
betreffende de luchtkwaliteit niet wordt overtreden. 

Bovendien is het niet nodig het onderzoek voort te zetten, aangezien de wettelijkheid van de 
vergunning voor de bouw en de exploitatie van de verbrandingsoven werd bevestigd door de 
administratieve rechtbank.

                                               
1 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en 
schonere lucht voor Europa. 
2 We wijzen erop dat tot op de dag van vandaag benzeen de enige vluchtige organische stof is waarvoor in de 
EU-regelgeving een maximumconcentratie is vastgelegd. 
3 Richtlijn 2004/107/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende arseen, 
cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht.  
4 Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de verbranding 
van afval.


