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Comisia pentru petiţii

2.9.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0074/2006, adresată de Djamila Saidi Rebbadj, de cetăţenie 
franceză, privind un proiect al administraţiei locale din Marsilia (Franţa) 
care are ca obiectiv construirea unei instalaţii de incinerare a deşeurilor în 
Fos-sur-Mer

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara solicită intervenţia Parlamentului European pentru a împiedica punerea în aplicare 
a proiectului administraţiei locale care are ca obiectiv construirea unei instalaţii de incinerare 
a deşeurilor în Fos-sur-Mer. Potrivit celor afirmate de petiţionară, decizia a fost luată după 
respingerea unui proiect asemănător de către populaţia din Marsilia. Aceasta afirmă că 
proiectul riscă să crească nivelul de poluare din Fos-sur-Mer şi din întreaga regiune de pe 
valea Rhonului (protejată în cadrul prevederilor Convenţiei RAMSAR), care este deja destul 
de afectată de situaţia de la Etang de Berre. Petiţionara solicită intervenţia Parlamentului 
European pentru a garanta efectuarea unui studiu de impact serios.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 iunie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 decembrie 2006

Autorităţile locale din Bouches-du-Rhône au adoptat la 30 ianuarie 2006 un plan municipal de 
eliminare a deşeurilor menajere şi asimilate. 
Odată cu elaborarea acestui plan, Comunitatea Urbană Marseille Provence Métropole (oraşul 
Marsilia) a decis să realizeze un proiect de complex de tratare a deşeurilor menajere pentru 
aglomeraţia urbană din Marsilia, recurgând în principal la incinerarea deşeurilor. Acest 
proiect a făcut obiectul unei decizii a prefecturii de autorizare a exploatării, din data de 12 
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ianuarie 2006, iar proiectul este în curs de realizare. Se prevede ca acesta să fie operaţional în 
iulie 2008.

Petiţia denunţă proiectul de punere în aplicare a unei instalaţii de tratare a deşeurilor menajere 
pentru aglomeraţia urbană din Marsilia la Fos-sur-Mer. Acest proiect ar fi în contradicţie cu 
dorinţele populaţiei şi, în ceea ce priveşte incinerarea deşeurilor, ar fi un pericol pentru 
calitatea aerului şi sănătatea publică. 

Comisia a deschis un caz dovedit din oficiu privind centrul de stocare a deşeurilor din La 
Crau („depozitul de deşeuri din Entressen”) în 2005 pentru punerea acestuia în conformitate 
cu legislaţia europeană privind deşeurile. A fost înregistrată o plângere cu privire la proiectul 
de complex de tratare a deşeurilor menajere din Fos-sur-Mer, în iunie 2006. Plângerea 
denunţă în special neconformitatea acestui proiect de incinerare a deşeurilor cu planul 
municipal de eliminare a deşeurilor menajere din Bouches-du-Rhône. Investigaţia tocmai a 
fost începută.

Comisia va informa în permanenţă Comisia pentru petiţii despre evoluţia ulterioară a acestui 
caz.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 9 iulie 2007

Comisia a deschis un caz dovedit din oficiu privind centrul de stocare a deşeurilor din La 
Crau („depozitul de deşeuri din Entressen”) în 2005 pentru punerea acestuia în conformitate 
cu legislaţia europeană privind deşeurile. A fost înregistrată o plângere cu privire la proiectul 
de complex de tratare a deşeurilor menajere din Fos-sur-Mer, în iunie 2006. Plângerea 
denunţă în special neconformitatea acestui proiect de incinerare a deşeurilor cu planul 
municipal de eliminare a deşeurilor menajere din Bouches-du-Rhône. 

La iniţiativa parlamentarilor europeni au avut loc două întâlniri ale Comisiei: una cu aleşii 
locali din Marsilia (la iniţiativa autorilor proiectului de incinerator) şi cealaltă cu aleşii locali 
din Fos-sur-Mer (care s-au opus proiectului), la 23 ianuarie 2007 şi, respectiv, la 7 martie 
2007.

La 31 ianuarie 2007 a fost transmisă o scrisoare prin care se solicitau în special detalii cu 
privire la situaţia poluării atmosferice a zonei, iar la 26 martie 2007 a fost primit răspunsul 
autorităţilor franceze. Acest răspuns se află în curs de analiză, în special în ceea ce priveşte 
elementele aduse la dosar de către petiţionară. 

Comisia va informa în permanenţă Comisia pentru petiţii despre evoluţia ulterioară a acestui 
caz.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 19 octombrie 2007

Rapoartele furnizate de autorităţile franceze în temeiul articolului 11 din Directiva 96/62/CE1

privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător au demonstrat că zona industrială 
Fos-sur-mer, precum şi alte două zone din Franţa, ar prezenta efectiv depăşiri ale limitelor 

                                               
1 JO L 296, 21.11.1996, p. 55-63.
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prevăzute în Directiva 1999/30/CE1 a Consiliului din 22 aprilie 1999 privind valorile-limită 
pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberile în suspensie şi plumbul din 
aerul înconjurător. 

Astfel, Comisia a adresat Franţei la 27 iunie 2007 o scrisoare de punere în întârziere în cadrul 
unei proceduri iniţiate în temeiul articolului 226 din tratat pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
care îi revin în temeiul dispoziţiilor directivelor sus-menţionate. Autorităţile franceze au la 
dispoziţie două luni pentru a răspunde acestei scrisori de punere în întârziere. Până în prezent, 
Comisia nu a primit încă niciun răspuns. 

Plângerea primită de către Comisie va fi tratată în cadrul acestui dosar.

Comisia va informa în permanenţă Comisia pentru petiţii despre evoluţia ulterioară a acestui 
caz.

6. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010 (petiţiile 74/2006 şi 23/2007)

Petiţiile au în comun faptul că ambele denunţă proiectul care vizează punerea în funcţiune a 
unui incinerator (denumit în continuare „proiectul”, „proiectul de incinerator” sau 
„incineratorul”) în aşezarea care poartă numele de „Caban Sud”, aflată în zona industrială a 
municipalităţii Fos-sur-Mer (departamentul Bouches-du-Rhône). Având în vedere că petiţiile 
menţionate se bazează pe o argumentare similară, prezenta comunicare scrisă le tratează în 
mod simultan.

Incineratorul în cauză este un centru multifuncţional de prelucrare, destinat tratării majorităţii 
celor 600 000 de tone de deşeuri menajere şi similare (deşeuri nepericuloase) produse anual 
de cele 18 municipalităţi ale Comunităţii urbane Marseille Provence Métropole (CUMPM), 
care are aproape 1 milion de locuitori.2 Incineratorul, instalat şi exploatat de societatea 
EVERE SAS (delegată de serviciul public al CUMPM), are o capacitate anuală totală de 
tratare de 410 000 de tone. Incineratorul vizează compensarea închiderii, la 31 martie 2010, a 
depozitului de deşeuri din Entressen.3 Cantitatea de deşeuri menajere şi similare provenite de 
la cele 18 municipalităţi care nu poate fi prelucrată de incinerator va continua să fie deversată 
în depozitele de deşeuri din Septèmes-les-Vallons, Cadenaux (municipalitatea Pennes-
Mirabeau) şi Mentaure (municipalitatea Ciotat).

Hotărârea prefectorală de autorizare a exploatării4 prevede tratarea a 110 000 de tone anual 
                                               
1 JO L 163, 29.6.1999, p. 41-60.
2 Municipalităţile în cauză sunt: 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 şi Septemes les Vallons.
3 De reţinut că depozitul de deşeuri din Entressen a fost închis în primăvara lui 2010 în urma 
procedurii privind neîndeplinirea obligaţiilor iniţiată de Comisiei din motiv că acesta nu 
respecta prescripţiile tehnice enunţate în Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 
1999 privind depozitele de deşeuri. În urma acţiunilor întreprinse de autorităţile franceze în 
vederea închiderii şi reabilitării sale, Comisia a închis acest caz de nerespectare a legislaţiei.
4 Prefectul Regiunii Provence, Alpes, Côtes d'Azur şi al departamentului Bouches-du-Rhône, 
hotărâre de autorizare a societăţii EVERE SAS să exploateze un centru multifuncţional de 
prelucrare a deşeurilor menajere cu valorificare energetică, pe teritoriul municipalităţii 
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prin instalaţia de metanizare1 şi compostare2, care produce electricitate (13 GWh/an), căldură 
şi compost. În ceea ce priveşte cele 300 000 de mii de tone restante, acestea vor fi tratate de 
unitatea de incinerare cu valorificare energetică (producţie electrică anuală de 240 GW/h)3. Pe 
lângă instalaţiile de metanizare, de valorificare biologică şi de valorificare energetică, 
proiectul include şi o hală de recepţie (pentru recepţia şi depozitarea temporară a deşeurilor 
primite la sit) şi o instalaţie de triere (pentru trierea deşeurilor care urmează să ajungă la sit în 
funcţie de diferitele filiere de prelucrare şi pentru a separa deşeurile neasimilabile deşeurilor 
menajere, deşeurile periculoase şi deşeurile lichide). În plus, 90% din deşeuri vor fi 
transportate pe cale ferată.

Argumentele petiţionarilor  

Argumentele petiţionarilor împotriva proiectului de incinerator sunt următoarele: 

 Planul de eliminare a deşeurilor menajere şi asimilate al departamentului Bouches-du-
Rhône (PDEDMA) nu prevedea instalarea unui incinerator.   

 Proiectul de incinerator a fost autorizat de către autorităţile publice competente, deşi 
populaţia, consultată printr-o anchetă publică anterioară adoptării şi publicării hotărârilor 
prefectorale de autorizare a construcţiei şi exploatării acestuia, s-a opus. Populaţia s-a 
opus în principiu incineratorului, optând pentru o soluţie bazată în întregime pe 
metanizare şi valorificare biologică.

 Proiectul ar fi fost autorizat de autorităţile publice competente fără a efectua un studiu 
sanitar „serios”. Or, efectuarea unui astfel de studiu ar fi fost necesară pentru a determina 
dacă crearea unei noi instalaţii industriale în zona industrială din Fos-sur-mer poate 
conduce la creşterea poluării atmosferice din zona respectivă, şi, implicit, riscurile la 
adresa sănătăţii umane. 

 Instalarea unui incinerator în zona industrială Fos-sur-Mer ar trebui interzisă din cauză că 
zona respectivă şi populaţia din împrejurimi sunt deja expuse la un nivel ridicat de 
poluare atmosferică. 

Procedurile judiciare iniţiate la nivel naţional, care au confirmat legalitatea autorizaţiilor de 
construcţie şi de exploatare a incineratorului 

Pentru început, amintim că proiectul a făcut obiectul, la nivel naţional, a peste 40 de proceduri 
                                                                                                                                                  
Fos-sur-mer, 12 ianuarie 2006.
1 Metanizare: transformarea deşeurilor biodegradabile în biogaz şi în compost, în spaţii 
închise, în care reacţiile de fermentare sunt optimizate şi controlate. Biogazul poate fi folosit 
apoi la producerea de electricitate şi/sau căldură.
2 Valorificare biologică: recuperarea elementelor fertilizante din deşeurile organice 
(fragmente fermentabile ale deşeurilor menajere, ale deşeurilor verzi etc.) pentru a ameliora 
calitatea solului. 
3 Valorificare energetică: incinerarea deşeurilor utilizate drept combustibil - recuperarea de 
energie sub formă de vapori, produşi în boilere legate la cuptoare, care sunt transformaţi în 
electricitate Energia produsă poate alimenta şi reţelele de încălzire industriale sau urbane.
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judiciare deschise de către diferiţii săi oponenţi pe lângă Tribunalul administrativ din Marsilia 
(în primă instanţă), la Curtea de apel administrativă din Marsilia (în apel) şi la Consiliul de 
Stat (ca ultimă cale de atac), în special cu scopul de a obţine anularea hotărârilor prefectorale 
care acordau societăţii EVERE SAS autorizaţiile de construcţie şi exploatare a incineratorului 
în cauză. 

În această privinţă, precizăm că, în Franţa, instanţa administrativă este judecătorul de drept 
comun, care are competenţa (şi datoria) de a interpreta dreptul naţional în lumina dreptului 
Uniunii, pentru a-l aplica pe acesta din urmă. Or, în general, subliniem că opinia Comisiei este 
că ea nu se poate substitui judecătorului naţional, care trebuie să garanteze aplicarea corectă a 
dreptului Uniunii. În acest context, Comisia observă că această poziţie de principiu este şi cea 
a Parlamentului European, astfel cum a fost aceasta exprimată în Rezoluţia Parlamentului
European din 6 iulie 2010 privind deliberările Comisiei pentru petiţii în cursul anului 2009 
(2009/2139(INI), în care, la considerentul K, se precizează următoarele:

„K. întrucât cetăţenii ar trebui, în special, să fie atenţionaţi cu privire la 
faptul că - aşa cum a recunoscut Ombudsmanul European în decizia din 
decembrie 2009 care a închis ancheta cu privire la reclamaţia 822/2009/BU 
contra Comisiei - procedurile judiciare naţionale fac parte din procesul de 
punere în aplicare a legislaţiei europene în statele membre, iar Comisia 
pentru petiţii nu poate aborda chestiuni care fac obiectul procedurilor 
judiciare naţionale sau revizui rezultatele acestor proceduri;”

În orice caz, instanţa administrativă a judecat constant că hotărârile prefectorale respective nu 
prezintă nici erori de formă, nici erori de fond. Cu alte cuvinte, jurisdicţia administrativă cea 
mai înaltă a hotărât că autorităţile competente nu au comis nicio infracţiune în raport cu 
dreptul naţional aplicabil în speţă, şi nici în raport cu măsurile naţionale de transpunere a 
directivelor UE (de exemplu, elaborarea unui studiu de impact prealabil complet privind 
mediul, desfăşurarea unei campanii complete şi corecte de informare şi consultare a 
publicului) prin faptul că au acordat societăţii EVERE SAS autorizaţiile de construcţie şi de 
exploatare a incineratorului.

Nu a putut fi identificată nicio încălcare a dreptului Uniunii în domeniul mediului

Deşi instanţa administrativă a hotărât că autorizaţiile de construcţie şi exploatare acordate 
societăţii EVERE SAS sunt conforme legii, Comisia Europeană („Comisia”) a examinat din 
punct de vedere tehnic şi juridic informaţiile şi documentele transmise de petiţionari şi de 
autorităţile franceze. Or, Comisia a concluzionat că proiectul de incinerator, care a făcut 
obiectul petiţiilor 74/2006 şi 23/2007, nu încalcă dreptul Uniunii, inclusiv cel în domeniul 
mediului. 

Argumentul petiţionarilor privind nemenţionarea proiectului de incinerator în PDEDMA

Amintim că autorizaţia de exploatare a incineratorului a fost emisă de prefect la 12 ianuarie 
2006. Este vorba despre actul administrativ formal prin care a fost autorizat proiectul. 
Petiţionarii susţin că această autorizaţie constituie o încălcare a dreptului Uniunii întrucât a 
fost acordată fără ca instalarea incineratorului să fie prevăzută în PDEDMA. 
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De fapt, autorităţile competente au adoptat iniţial, la 26 iulie 1999, un PDEDMA în care se 
menţiona posibilitatea creării unor instalaţii de eliminare a deşeurilor. Or, Tribunalul 
administrativ din Marsilia a anulat aceste planuri la 24 iunie 2003, în principal pe motiv că în 
acesta nu se menţionau instalaţiile ce trebuiau create, ci se prezentau sugestii şi propuneri prea 
generale. Ca atare, a fost elaborat un al doilea PDEDMA, care a fost adoptat la 30 ianuarie 
2006. Cu toate acestea, Tribunalul administrativ din Marsilia a anulat şi acest al doilea 
PDEDMA, la 2 octombrie 2007, pe motiv că nu menţiona proiectul de incinerator care fusese 
totuşi autorizat la aproximativ 2 săptămâni (pe 12 ianuarie 2006) după adoptarea noului 
PDEDMA. În prezent, autorităţile competente elaborează un al treilea PDEDMA.

Din cele prezentate până acum, rezultă că autorizaţia de exploatare a incineratorului a fost 
emisă în absenţa unui PDEDMA. Comisia consideră că o astfel de situaţie nu constituie o 
încălcare a dreptului Uniunii, având în vedere jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene („Curtea”). Facem referire la hotărârea C-52/07 şi C-217/02 (cauze comune), în 
care judecătorul a declarat că o autorizaţie de a exploata un centru de eliminare a deşeurilor 
poate fi acordată fără un plan de gestionare a deşeurilor.1 Cu alte cuvinte, în vederea realizării 
obiectivelor Directivei 75/442/CE privind deşeurile2 (eliminarea sau valorificare a deşeurilor 
fără a pune în pericol sănătatea umană şi mediul, crearea unei reţele integrate şi adecvate de 
instalaţii de eliminare), aceasta nu interzice autorităţilor competente să autorizeze exploatarea 
unei instalaţii de eliminare a deşeurilor în lipsa unui plan de gestionare. În acest context, 
subliniem încă o dată că proiectul de incinerator a fost dezvoltat ca soluţie de înlocuire a 
depozitului de deşeuri din Entressen, care urma să fie închis şi, în consecinţă, avea drept scop 
garantarea faptului că deşeurile generate de CUMPM sunt prelucrate în mod adecvat, în 
conformitate cu cerinţele dreptului Uniunii.

În ceea ce priveşte faptul că cel de-al doilea PDEDMA nu menţionează proiectul de 
incinerator din Fos-sur-Mer, menţionăm că această omisiune, după cum s-a precizat anterior, 
a făcut obiectul unei hotărâri a Tribunalului administrativ Marsilia, care a condus la anularea 
planului menţionat. Comisia adaugă, de asemenea, că această omisiune nu este de natură să 
pună sub semnul întrebării legalitatea, din punctul de vedere al dreptului Uniunii, a hotărârii 
prefectorale de autorizare a exploatării incineratorului. Nu este o chestiune legată de 
legalitatea autorizaţiei, ci de conţinutul planului de eliminare a deşeurilor (nemenţionarea unei 
instalaţii „existente”, adică un incinerator a cărui exploatare fusese deja autorizată) adoptat 
după autorizarea amintită. 

În concluzie, Comisia consideră că proiectul de incinerator, care a făcut obiectul petiţiilor 
74/2006 şi 23/2007, nu a condus la nicio încălcare a dreptului Uniunii în materie de deşeuri. 

Argumentul petiţionarilor referitor la faptul că populaţia nu era de acord cu proiectul de 
incinerator

                                               
1 Hotărârea Curții din 1 aprilie 2004, cauzele conexe C-53/02 și C-217/02, municipalitatea 
Braine-le-Château (C-53/02) și Michel Tillieut ș.a. (C-217/02) / Regiunea Valonia. JO C 109, 
4.5.2002 JO C 191, 10.8.2002
2 Directiva 75/442/CEE din 15 iulie 1975 a Consiliului privind deşeurile. Această directivă a 
fost între timp abrogată şi înlocuită de Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deşeurile.
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Amintim că nicio dispoziţie din dreptul Uniunii aplicabilă în speţă nu obligă autorităţile 
competente să urmeze întru totul opiniile exprimate de public. Cu alte cuvinte, autorităţile 
respective nu aveau obligaţia de a refuza autorizaţia de exploatare a incineratorului pentru 
simplul motiv că populaţia consultată se opunea. În acest sens, cităm Directiva 85/337/CEE 
privind studiile de impact asupra mediului („Directiva SIM”)1 şi Directiva 96/61/CE privind 
prevenirea şi controlul integrat al poluării („Directiva PCIP”), aplicabile în cazul de faţă.2

Aceste directive prevăd că publicul are dreptul să participe la procesul decizional şi să aibă 
acces la toate informaţiile relevante, însă precizează că autorităţile competente au doar 
obligaţia de „a lua în considerare” rezultatele consultărilor. Astfel, deşi autorităţile trebuie să 
garanteze un drept de participare, opiniile exprimate de public nu au, prin aceasta, valoare 
obligatorie pentru autorităţi. Acesta este motivul pentru care Directivele 85/337/CEE şi 
96/61/CE acordă publicului dreptul de acces la justiţie pentru a contesta o decizie a 
autorităţilor (pe baza faptul că, de exemplu, un proiect a fost autorizat fără consultarea 
prealabilă a opiniei publice). 

În consecinţă, autorităţile competente nu numai că nu aveau obligaţia de a abandona proiectul 
pe motiv că populaţia s-a opus, dar nu o aveau nici pe aceea de a respecta preferinţa populaţiei 
pentru metanizare în locul incinerării.

În acest context, subliniem, de asemenea, că autorităţile competente au organizat, în cadrul 
procedurii de autorizare a incineratorului, o consultare publică în perfectă conformitate cu 
cerinţele dreptului Uniunii (consultarea a fost realizată într-un stadiu timpuriu şi a precedat 
hotărârea prefectorală de autorizare, toate informaţiile relevante au fost comunicate publicului 
etc.). Ancheta publică s-a desfăşurat pe teritoriile municipalităţilor Fos-sur-Mer, de Port 
Saint-Louis du Rhône şi Saint Martin de Crau, între 19 septembrie 2005 şi 3 noiembrie 2005, 
astfel încât să se permită întregii populaţii implicate să se exprime liber (aşa cum 
demonstrează cele 800 de întrebări adresate în timpul reuniunilor publice). În plus, CUMPM a 
organizat, între 2004 şi 2008, peste 60 de reuniuni publice consultative. Subliniem, în acest 
sens, faptul că Inspectoratul pentru Instalaţii Clasate a declarat, în raportul său din 10 
decembrie 2005, că ancheta publică s-a desfăşurat „în condiţii normale şi conform legii”.

În concluzie, Comisia consideră că proiectul de incinerator, care a făcut obiectul petiţiilor 
74/2006 şi 23/2007, nu a condus la o încălcare a dreptului Uniunii referitor la informarea şi 
participarea publicului la procesele decizionale legate de activităţi susceptibile să afecteze 
mediul.  

Argumentul petiţionarilor referitor la absenţa unui studiu sanitar „serios”, prin aceasta 
înţelegându-se un studiu care să ia în considerare contribuţia incineratorului la riscul sanitar 
reprezentat de zona industrială Fos-sur-Mer

Contrar afirmaţiilor petiţionarilor, au fost realizate studii sanitare referitoare (i) la riscurile 
sanitare în zone industrială Fos-sur-Mer, în ansamblu, şi (ii) la contribuţia incineratorului la 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului (modificată).
2 Directiva 96/61/Ce a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, 
abrogată şi înlocuită de Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 
privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
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aceste riscuri. 

În ceea ce priveşte riscurile sanitare care ar putea fi cauzate de proiectul ca atare, trimitem în 
special la studiul sanitar inclus în studiul de impact asupra mediului realizat pentru proiectul 
de incinerator (risc sanitar potenţial decurgând din reziduurile lichide şi atmosferice).1 Acest 
studiu sanitar a avut ca referinţă locuitorii din Fos-sur-Mer şi din Port Saint-Louis du Rhône, 
precum şi lucrătorii din întreprinderile învecinate, şi a ţinut seama de factorii de expunere 
consideraţi majoranţi în raport cu modul de viaţă al populaţiei locale. Rezultatul acestui studiu 
a fost că incineratorul nu prezintă niciun risc sanitar semnificativ, prin inhalare sau ingestie, 
pentru sănătatea populaţiei şi că nu va determina modificări semnificative ale situaţiei actuale 
în materie de riscuri sanitare. În această privinţă, amintim că incineratorul a fost conceput pe 
baza celor mai bune tehnici disponibile, iar caracteristicile tehnice impuse acestuia respectă 
ansamblul normelor stabilite de dreptul Uniunii în materie de emisii atmosferice.  

În ceea ce priveşte examinarea riscurilor sanitare provocate de zona industrială Fos-sur-Mer, 
în ansamblu, cităm studiul sanitar realizat de BURGEAP, intitulat „Evaluarea riscurilor 
sanitaire în zona industrială Fos-sur-Mer din departamentul Bouches-du-Rhône” şi comandat 
de Direcţia regională pentru industrie, cercetare şi mediu a Regiunii Provence-Alpes-Côtes 
d'Azur.2 Acest studiu, care a luat în considerare proiectul de incinerator, a concluzionat de 
asemenea că nu există riscuri sanitare semnificative, inclusiv cancerigene, pentru populaţiile 
din zonă şi a subliniat că zona industrială Fos-sur-Mer nu prezintă nicio particularitate din 
punct de vedere al moralităţii generale în raport cu datele locale şi regionale.

În concluzie, autorităţile competente au comandat studii sanitare3 privind riscurile sanitare 
potenţiale legate de incinerator şi de zona industrială Fos-sur-Mer, în ansamblu, iar rezultatele 
tuturor acestor studii au indicat că nu există riscuri semnificative.4

Argumentul petiţionarilor conform căruia proiectul de incinerator ar fi trebuit interzis 
datorită amplasării sale într-o zonă deja afectată de poluarea atmosferică 

În primul rând, contribuţia incineratorului la emisiile atmosferice în zona industrială Fos-sur-
Mer, indicată în studiul de impact asupra mediului al proiectului de incinerator, este 
considerată modestă: 2,4% pentru dioxidul de sulf (SO2), 2,6% pentru oxizii de azot (NOX), 
1,6% pentru compuşii organici volatili (COV) şi 1,33% pentru dioxine şi furani.

În al doilea rând, dreptul Uniunii nu interzice autorităţilor competente să autorizeze crearea 
                                               
1 Dosar de cerere de autorizare a unui centru multifuncţional de prelucrare a deşeurilor 
menajere cu valorificare energetică - Anexa „Studii de risc sanitar” din volumul II al studiului 
de impact. 
2 „Evaluarea riscurilor sanitare în zona industrială Fos-sur-Mer din departamentul Bouches-
du-Rhône”, BURGEAP (6/5/2008), care poate fi consultat la adresa: 
http://www.paca.drire.gouv.fr/environnement/ERS/Fos/ERS_Fos_2008_05_26.pdf
3 Remarcăm că cele 2 studii sanitare s-au bazat pe metodologia franceză generală, descrisă în 
ghidurile publicate recent de Institutul Naţional de Supraveghere a Sănătăţii şi Institutul 
Naţional al Mediului Industrial şi al Riscurilor.
4 Indicii de risc sanitar estimaţi în aceste studii sunt net inferiori pragurilor/valorilor de 
referinţă definite ca riscuri sanitare de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 
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unor instalaţii industriale, precum incineratorul, într-o zonă deja afectată de poluarea 
atmosferică, în măsura în care acestea iau măsurile necesare pentru a garanta respectarea  
normelor stabilite de dreptul Uniunii de către proiect şi în ceea ce priveşte zona în ansamblu.

În ceea ce priveşte poluarea atmosferică a zonei Fos-sur-Mer, subliniem că în prezent (iulie 
2010), Franţa trebuie să asigure respectarea concentraţiilor maxime în atmosferă pentru SO2, 
NOx, dioxidul de azot (NO2), particulele PM10, plumb, le monoxid de carbon (CO) şi benzen, 
stabilite în Directiva 2008/50/CE.1

Or, datele raportate de autorităţile franceze cu privire la concentraţiile atmosferice de poluanţi 
în zona în cauză arată că toate normele din dreptul Uniunii au fost respectate în 2007 şi 2008 
pentru NO2, benzen2, CO şi plumb şi, începând cu 2008, pentru SO2 şi PM10.

Adăugăm că concentraţiile atmosferice maxime stabilite pentru alţi poluanţi în Directivele 
2004/107/CE3 şi 2008/105/CE sunt deja respectate din 2007, deşi nu vor fi obligatorii decât 
începând cu 31 decembrie 2012 (arsenic, nichel şi hidrocarburi aromatice policiclice) şi cu 1 
ianuarie 2015 (PM2.5). 

În concluzie, dreptul Uniunii în materie de calitatea aerului nu împiedică autorităţile să 
autorizeze construcţia şi exploatarea unui incinerator într-o zonă industrială, iar concentraţiile 
atmosferice de poluanţi din zona industrială Fos-sur-Mer sunt conforme cerinţelor dreptului 
Uniunii.

În ceea ce priveşte emisiile atmosferice ale incineratorului, deşi dreptul Uniunii nu stabileşte 
concentraţii atmosferice maxime pentru dioxine şi furani, precizăm că caietul de sarcini al 
societăţii EVERE SAS (reprodus în hotărârea prefectorală de autorizare din 12 ianuarie 2006) 
respectă toate cerinţele care decurg din dreptul Uniunii, inclusiv cele din Directiva 
2000/76/CE referitoare la incinerarea deşeurilor.4

Concluzie

În concluzie, Comisia consideră că proiectul de incinerator, care a făcut obiectul petiţiilor 
74/2006 şi 23/2007, nu a condus la nicio încălcare a dreptului Uniunii în materie de calitate a 
aerului. 

În plus, având în vedere că legalitatea autorizaţiilor de construcţie şi de exploatare a fost 
confirmată de jurisdicţia administrativă, continuarea investigaţiilor nu se mai justifică.

                                               
1 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind 
calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa. 
2 Benzenul este singurul component organic volatil pentru care dreptul Uniunii a fixat, până 
acum, o concentraţie maximă. 
3 Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 
privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice policiclice în aerul 
înconjurător.
4 Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea 
deşeurilor


