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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Петиция 0023/2007, внесена от Gerard Casanova (с френско гражданство), от името на 
инициативна група от Port Saint Louis du Rhone, подкрепена от 52 подписа, относно 
продължаващата експлоатация на инсталация за изгаряне на отпадъци.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу продължаващото замърсяване на въздуха, 
причинено от фини частици, изпускани от инсталация за изгаряне на токсични 
отпадъци, свързана с индустриални пристанищни съоръжения; той изтъква, че 
инсталацията е не само източник на трансгранично замърсяване, но е и много вредна за 
здравето на местните жители и дори е икономически неизгодна, тъй като може да бъде 
заменена с по-устойчиви методи за третиране на отпадъци.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 май 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 юли 2007 г.:

Общината в Марсилия започва изграждане на инсталация за изгаряне на токсични 
отпадъци на терен, намиращ се във Fos-sur-Mer. Разрешението за проекта е издадено на 
12 януари 2006 г. През м. август 2006 г строителните работи са преустановени с 
решение на Областния съд на Марсилия (Tribunal de Grande Instance) предвид 
наличието на защитени растителни видове. Апелативният съд на Aix-en-Provence 
отменя въпросното решение и през есента на 2006 г. строителството очевидно е 
подновено.
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Въпросът вече е повдиган в предишна петиция (петиция 74/2000), за която Комисията е 
представила съобщение на 12 декември 2006 г. и допълнително съобщение на 15 юни 
2007 г.

В допълнение на това, въз основа на жалба, подадена от местните органи на управление 
във Fos-sur-Mer с дата 15 май 2006 г., е заведено дело във връзка с инсталацията за 
изгаряне на отпадъци. Основните точки в делото са нарушаването на правото на 
участие на обществеността и фактът, че инсталацията за изгаряне би замърсила 
допълнително една вече силно замърсена област.

В своето съобщение Комисията обяснява, че на 31 януари 2007 г. е изпратено писмо до 
френските власти с молба за информация относно ситуацията със замърсяването на 
въздуха в областта, както и за текущото състояние на изграждането на инсталацията за 
изгаряне на отпадъци. Полученият отговор от 26 март 2007 г. в момента се анализира.

Комисията препоръчва на Комисията по петиции да разгледа тази петиция заедно с 
петиция 74/2006 поради подобното им съдържание. Комисията ще бъде държана в 
течение относно резултата от вече предприетите действия във връзка с предмета на 
тези петиции.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

И двете петиции се обявяват срещу проекта за изграждане на инсталация за изгаряне на 
отпадъци (оттук нататък наричан „проекта“, „проекта за инсинератор“ или 
„инсинератора“) върху терена Caban-Sud в промишлената зона на община Fos-sur-Mer 
(Департамент Bouches-du-Rhône). Тъй като горепосочените петиции се основават на 
подобни аргументи, в настоящото съобщение те се разглеждат едновременно.

Въпросният инсинератор е център за многоетапно третиране, който се предвижда да 
обработва по-голямата част от 600 000те тона битови и подобни неопасни отпадъци, 
генерирани годишно от 18те общини в агломерация Марсилия Прованс Метропол (la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM)) с население близо 1 млн. 
жители1. Инсинераторът, построен и експлоатиран от дружеството EVERE SAS, на 
което CUMPM е възложила изпълнението на тази обществена услуга, има общ годишен 
капацитет за третиране на 410 000 тона. Целта на изграждането на инсинератора е да 
смекчи последиците от затварянето на депото за отпадъци в Entressen на 31 март 2010 
г.2 Тази част от битовите и подобни отпадъци на 18те общини, която не се третира в 
инсинератора, ще продължи да бъде изхвърляна в депата в Septèmes-les-Vallons, 
Cadenaux (община Pennes-Mirabeau) и Mentaure (община Ciotat).

                                               
1 Съответните общини са: 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 и Septemes les Vallons.
2 Депото за отпадъци в Entressen беше затворено през пролетта на 2010 г. вследствие на процедурата за 
нарушение, започната от Европейската комисия предвид на това, че то вече не отговаря на техническите 
изисквания на Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци. 
След предприетите от френските органи действия за затваряне и за рехабилитация на депото Комисията 
прекрати процедурата.     
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Указът на префекта за разрешаване на експлоатацията1 предвижда 110 000 т. годишно 
да бъдат третирани в инсталацията за метанизация2 и компостиране3 и да произвеждат 
електричество (13 GWh годишно), топлинна енергия и компост. Останалите 300 000 
тона ще бъдат третирани в инсталацията за изгаряне с оползотворяване на енергията 
(производство на 240 GW/h електрическа енергия годишно)4. Освен инсталациите за 
метанизация, за биологическо оползотворяване и за оползотворяване на енергия 
проектът предвижда помещение за прием (приемане и временно складиране на 
докарваните отпадъци) и помещение за разделяне на отпадъците при докарването им на 
терена (за да се насочат към различните видове третиране и да се отделят онези от тях, 
които не са битови отпадъци или са опасни или течни отпадъци). Може да се добави, че 
90% от отпадъците ще бъдат доставяни с железници. 

Аргументи на вносителите на петициите  

Вносителите на петициите се обявяват против проекта за инсинератор поради следните 
съображения: 

 Планът на Департамент Bouches-du-Rhône за обезвреждане на битовите и 
подобните отпадъци (Le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et 
assimilés), по-нататък наричан PDEDMA, не предвижда изграждане на 
инсинератор.   

 Проектът за инсинератор е получил разрешение от компетентните публични органи 
въпреки изразеното от населението несъгласие по време на публичното допитване, 
предшествало приемането и публикуването на указите на префекта, с които се 
разрешава изграждането и експлоатацията на инсинератора. Жителите се обявяват 
против принципа на изгаряне, като препоръчват решение, основаващо се 100% на 
метанизация и биологическо оползотворяване.   

 Твърди се, че проектът е получил разрешение от компетентните публични органи 
при отсъствие на „сериозно“ проучване на отражението върху здравето. При все 
това подобно проучване би трябвало да се осъществи, за да се определи дали 
изграждането на нова промишлена инсталация в промишлената зона на Fos-sur-Mer 
би довела до увеличаване на замърсяването на въздуха в зоната и съответно до 
опасности за здравето на хората. 

                                               
1 Префект на Регион Прованс-Алп-Кот-д'Азюр и на Департамент Bouches-du-Rhône, Указ, с който се 
разрешава на дружеството EVERE SAS да експлоатира център за многоетапно третиране на битови 
отпадъци с оползотворяване на енергия на територията на община Fos-sur-Mer, 12 януари 2006 г.    
2 Метанизация: трансформиране на биоразградими отпадъци в биогаз и компост в затворени помещения, 
в които ферментацията е оптимизирана и контролирана. Полученият биогаз след това може да се 
оползотвори като електрическа и/или топлинна енергия.
3 Биологическо оползотворяване: повторно използване на обогатяващите елементи на органичните 
отпадъци (частта от битовите отпадъци и зелените отпадъци, която подлежи на ферментация) за 
подобряване качеството на почвата.
4 Оползотворяване на енергия: изгаряне на отпадъци, използвани като гориво, и повторно използване на 
енергията под формата на пара, получена от пещи и трансформирана в електричество. Произведената 
енергия може също така да се използва за отопление в градовете или в промишлеността.
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 Изграждането на инсинератор в промишлената зона на Fos-sur-Mer следва да бъде 
забранено поради това, че въпросната зона и живущите около нея вече са изложени 
на значително замърсяване на въздуха. 

Съдебните действия, предприети на национално равнище, са потвърдили законността 
на разрешителните за строеж и експлоатация на инсинератора 

Най-напред следва да се припомни, че проектът е бил обект на над 40 съдебни 
процедури на национално равнище, инициирани от различни противници на 
инсинератора пред Административния съд на Марсилия (на първа инстанция), 
Апелативния административен съд на Марсилия (обжалване) и пред Държавния съвет 
(последна инстанция), за да бъдат анулирани указите на префекта, с които се разрешава 
на дружеството EVERE SAS да построи и да експлоатира въпросния инсинератор. 

В тази връзка следва да се уточни, че във Франция административният съд е 
компетентният орган, който има задължението да тълкува националното право в 
светлината на правото на Съюза, за да се прилага последното. Следва да се подчертае 
по принцип, че Комисията счита, че тя не трябва да измества националния съд, който 
трябва да гарантира правилното прилагане на правото на Съюза. В този контекст 
Комисията отбелязва, че същата позиция по принцип се възприема и от Европейския 
парламент; тя е изразена в резолюцията му от 6 юли 2010 г. относно разискванията на 
комисията по петиции през 2009 г. (2009/2139(INI)), където в съображение К се казва:

„К. като има предвид, че гражданите следва, по-специално, да бъдат 
осведомени, че – както призна Европейският омбудсман с решението 
от декември 2009 г., с което се приключва разглеждането на жалба 
822/2009/BU срещу Комисията – завеждането на дела пред 
националните съдилища е част от процеса на прилагане на 
европейското законодателство в държавите-членки и комисията по 
петиции не може да разглежда въпроси, които са в процес на 
разглеждане от национален съд, или да преразглежда резултата от 
тези процедури, “

Във всички случаи трябва да се отбележи, че административният съд последователно 
постановява, че във въпросните укази на префекта не са открити грешки нито по 
формата, нито по съдържанието. С други думи, най-високата административна съдебна 
инстанция е постановила, че компетентните органи не са извършили никакво 
нарушение на приложимото в случая национално право, в т.ч. националните мерки за 
транспониране на директивите на ЕС (напр. извършване на пълно предварително 
проучване на въздействието върху околната среда, осъществяване на цялостна и 
правилна процедура за информиране и консултации с обществеността), по отношение 
на издадените на EVERE SAS разрешения да изгради и експлоатира инсинератора.          

Не се открива никакво нарушение на правото на Съюза относно околната среда

Независимо от факта, че френският административен съд е постановил, че издадените 
на дружеството EVERE SAS разрешения за строеж и експлоатация са законни, 
Европейската комисия (наричана по-нататък „Комисията“) разгледа от техническа и 
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юридическа гледна точка цялата информация и представените от вносителите на 
петициите и от френските органи документи. Комисията стигна до заключението, че 
проектът за инсинератор, който е обект на петиции № 74/2006 и 23/2007, не 
представлява никакво нарушение на правото на Съюза, в т.ч. правото относно околната 
среда. 

Що се отнася до аргумента на вносителите на петициите, свързан с липсата на 
споменаване на проекта за инсинератор в PDEDMA

Следва да се припомни, че разрешението за експлоатация на инсинератора е дадено от 
префекта на 12 януари 2006 г. Става въпрос за административния акт на разрешаване на 
проекта. Вносителите на петициите твърдят, че това разрешение нарушава правото на 
Съюза, тъй като то е било дадено, въпреки че в PDEDMA не се предвижда подобна 
инсталация. 

Всъщност компетентните органи на 26 юли 1999 г. са приели първоначален PDEDMA, 
в който става въпрос за изграждане на бъдещи инсталации за обезвреждане на 
отпадъци. Обаче на 23 юни 2003 г. Административният съд на Марсилия анулира този 
план с мотива, че в него не се изброява какви инсталации следва да се изградят, а че 
напротив, в него се съдържат само твърде общи идеи и предложения. След това е 
изработен втори PDEDMA, приет на 30 януари 2006 г. Въпреки това 
Административният съд на Марсилия анулира и този втори план на 2 октомври 2007 г. 
с мотива, че той не се отнася до проекта за инсинератор, при все че за него е получено 
разрешение близо 2 седмици (на 12 януари 2006 г.) след приемането на новия  
PDEDMA.  В настоящия момент компетентните органи изработват трети PDEDMA.        

        
С оглед на гореизложеното става ясно, че разрешението за експлоатация на 
инсинератора е издадено без PDEDMA. Комисията твърди, че подобна ситуация не 
води до нарушение на правото на Съюза от гледна точка на съдебната практика на Съда 
на Европейския съюз (оттук нататък наричан „Съдът“). Ще се позовем на решението по 
дела C-52/07 и C-217/02 (обединени дела), в което съдията е заявил, че разрешението за 
експлоатация на център за обезвреждане на отпадъци може да бъде предоставяно без 
план за управление на отпадъците.1 С други думи, за да се гарантира постигането на 
целите на Директива 75/442/ЕИО относно отпадъците2 (унищожаване или 
оползотворяване на отпадъци без излагане на човешкото здраве или околната среда на 
опасност, прилагане на интегрирана и адекватна мрежа за инсталации за обезвреждане), 
директивата не би могла да забрани на компетентните органи да разрешат инсталация 
за обезвреждане на отпадъци при липса на план за управление. За тази цел, както е 
подчертано преди това, ще отбележим, че проектът за инсинератора е разработен като 
решение за замяна на депото за отпадъци в Entressen, което е трябвало да бъде 
затворено, и следователно за да се гарантира, че отпадъците, генерирани от CUMPM, се 
                                               
1 Решение на Съда от 1 април 2004 г. по обединени дела C-53/02 и C-217/02, Община Braine-le-Château 
(C-53/02) и Michel Tillieut и др. (C-217/02) срещу Валонския регион. ОВ С 109 от 4.5.2002 г., ОВ С 191 от 
10.8.2002 г.
2 Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. относно отпадъците. Оттогава насам тя е отменена 
и заменена с Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно 
отпадъците.
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третират по съответстващ начин, отговарящ на изискванията на правото на Съюза.

Що се отнася до факта, че вторият PDEDMA не се отнася до проекта за инсинератор 
във Fos-sur-Mer, ще припомним, че този пропуск, както е уточнено преди това, е бил 
предмет на решение на административния съд в Марсилия, с което се анулира 
въпросният план. Още повече че Комисията прибавя, че този пропуск не е от такова 
естество, че да оспори законността, от гледна точка на правото на Съюза, на указа на 
префекта за разрешаване на експлоатацията на инсинератора. Не става въпрос за 
проблем, касаещ законността на това разрешение, а за проблем, свързан със 
съдържанието на плана за обезвреждане на отпадъци (неспоменаването на вече 
„съществуваща“ инсталация, а именно на инсинератор, чиято експлоатация вече е 
разрешена), приет след даването на въпросното разрешение.

Най-общо казано, Комисията твърди, че проектът за инсинератора, който е предмет на 
петиции 74/2006 и 23/2007, не е довел до нарушение на правото на Съюза в областта на 
отпадъците. 

Що се отнася до аргумента на вносителите на петициите, свързан с 
противопоставянето на населението на проекта за инсинератор

Ще припомним, че няма разпоредба на правото на Съюза, приложима към тази 
материя, която да задължава компетентните органи да следват винаги мненията, 
изразявани от обществеността. С други думи, тези органи не са имали задължението да 
откажат разрешение за експлоатация на инсинератор единствено с мотива, че 
запитаното население се противопоставя на проекта. За тази цел се цитират Директива 
85/337/ЕИО относно оценката на въздействието върху околната среда (оттук нататък 
„ОВОС“) и Директива 96/61/ЕО относно комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването (оттук нататък наричана „Директива за ИУПЗ“), приложими по 
въпроса.1 Ако тези директиви постановяват, че обществеността има правото да участва 
в процеса на вземане на решение и да има достъп до всяка относима информация, те 
уточняват също, че компетентните органи трябва само да „вземат под внимание“ 
резултата от консултациите. Така, ако тези органи трябва да гарантират право на 
участие, те все пак не са обвързани с мненията, изразени от обществеността. Това е 
причината, поради която Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО дават на обществеността 
право на достъп до правосъдие, за да й дадат възможност да оспори решение за 
разрешение (с мотиви, например, че проект е бил разрешен, без да е извършено 
предварително допитване до обществеността). 

Следователно, не само че компетентните органи не са имали задължението да изоставят 
проекта поради противопоставянето на населението, но и не са били обвързани с 
желанието на населението, състоящо се в предпочитане на метанизацията пред
изгарянето на отпадъци.

В този контекст ще подчертаем също, че компетентните органи са организирали, в 

                                               
1 Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 година относно комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването, отменена и заменена с Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 януари 2008 година относно комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.
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рамките на процедурата за разрешаване на инсинератора, обществено допитване в 
съвършено съответствие с изискванията на правото на Съюза (допитване на ранен етап 
и преди указа на префекта за разрешаване, съобщаване на цялата относима информация 
на обществеността и т.н.). На практика общественото допитване е проведено на 
територията на общините Fos-sur-Mer, Port Saint-Louis du Rhône и Saint Martin de Crau 
от 19 септември 2005 г. до 3 ноември 2005 г. по начин, който да позволява на цялото 
заинтересовано население да изрази свободно своето мнение (както свидетелстват 800 
въпроса, поставени по време на публичните заседания). Още повече че CUMPM 
организира между 2004 и 2008 г. близо 60 заседания за публични консултации. За тази 
цел ще подчертаем, че Инспекторатът по класифицираните инсталации е заявил в своя 
доклад от 10 декември 2005 г., че общественото допитване е проведено „в нормални и 
законосъобразни условия“.

Най-общо казано, Комисията твърди, че проектът за инсинератор, предмет на петиции 
74/2006 и 23/2007, не е довел до нарушаване на правото на Съюза по отношение на 
предоставянето на информация и участието на обществеността в процесите на вземане 
на решение за дейности, които могат да имат въздействие върху околната среда.  

Що се отнася до аргумента на вносителите на петициите за отсъствие на 
„сериозно“ проучване на отражението върху здравето, а именно на проучване, което 
да отчита приноса на инсинератора за риска за здравето, причинен от промишлената 
зона на Fos-sur-Mer

Противно на твърденията на вносителите на петициите, проучвания на отраженията 
върху здравето са проведени - на i) рисковете за здравето в промишлената зона на Fos-
sur-Mer като цяло и ii) приноса на инсинератора за тези рискове. 

Що се отнася до рисковете за здравето, които е възможно да са причинени от отделния 
проект, ще се позовем по-конкретно на проучване на отраженията върху здравето, част 
от оценката на въздействието върху околната среда на проекта за инсинератора 
(възможен здравен риск, произтичащ от емисиите във водите и атмосферата).1 Това 
проучване обхваща населението на община Fos-sur-Mer и на Port Saint Louis du Rhone и 
работниците в съседните предприятия и отчита фактори на експозицията, считани за 
съществени във връзка с начина на живот на местното население. Резултатите от 
споменатото проучване показват, че инсинераторът не представлява никакъв съществен 
риск за здравето на населението, свързан с дишане и поглъщане на вредни вещества, и 
че той няма да променени осезаемо съществуващото положението, по отношение на 
санитарния риск. В тази връзка ще припомним, че при проектирането на инсинератора 
са използвани най-добрите съществуващи техники и че наложените технически 
предписания съответстват на всички норми, възприети в правото на Съюза относно 
емисиите в атмосферата.  

Що се отнася до рисковете за здравето, произтичащи от промишлената зона Fos-sur-
Mer като цяло, ще цитираме проучването за отражението върху здравето – Evaluation 
                                               
1 Преписка по искане на разрешение за експлоатация на център за многоетапно третиране на битови 
отпадъци с енергийно оползотворяване - Приложение „Оценка на здравния риск“ в Том ІІ от оценката на 
въздействието. 
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des risques sanitaires dans la Zone Industrielle de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, 
проведено наскоро от BURGEAP, за Регионалната дирекция на индустрията, 
изследователската дейност и околната среда на региона Прованс-Алп-Кот-д'Азюр1. 
Резултатите от това проучване, които отчитат проекта за инсинератора, също показват 
отсъствието на съществен риск за здравето, включително канцерогенен, за местното 
население.      

В заключение може да се каже, че не само са проведени проучвания от страна на 
компетентните органи на потенциалния риск за здравето,2 свързан с инсинератора и 
промишлена зона Fos-sur-Mer като цяло, но и че всички тези проучвания са показали 
липса на съществен риск3.

Що се отнася до аргумента на вносителите на петициите, според които  
инсинераторът е трябвало да бъде забранен поради това, че се намира в промишлена 
зона, в която вече има значително замърсяване на атмосферата 

На първо място ще отбележим, че приносът на инсинератора към емисиите в 
атмосферния въздух в промишлената зона Fos-sur-Mer, установен при проучването на 
въздействие върху околната среда на проекта за инсинератора, е скромен, а именно 
2,4º% за серния диоксид (SO2), 2,6º% за азотните окиси (NOx), 1,6º% за летливите 
органични съединения (COV) и 1,33º% за диоксините и фураните.

На второ място, ще припомним, че съответното законодателство на Съюза не лишава 
компетентните органи от правото да разрешават изграждането на промишлени 
инсталации, като въпросния инсинератор, в зони, вече засегнати от замърсяване на 
въздуха, при условие че бъдат предприети необходимите мерки за гарантиране на 
спазването на нормите на Съюза, както по отношение на самия проект, така и в рамките 
на цялата зона, в която се намира.

Що се отнася до замърсяването на въздуха в областта Fos-sur-Mer, ще припомним, че 
след юли 2010 г. Франция трябва да гарантира спазването на целевите стойности на 
концентрация във въздуха, установени за SO2, NOx, азотния диоксид (NO2), праховите 
частици PM10, оловото, въглеродния оксид (СО) и бензола в Директива 2008/50/CE.4

Освен това, данните, докладвани от френските органи относно съдържанието във 
въздуха на замърсители в горепосочената зона показват, че всички норми, установени 
от правото на Съюза, са били спазени през 2007 и 2008 г. по отношение на NO2, 

                                               
1 "Evaluation des risques sanitaires dans la Zone Industrielle de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, 
BURGEAP (06/05/2008), който може да бъде намерен на следния интернет адрес: 
http://www.paca.drire.gouv.fr/environnement/ERS/Fos/ERS_Fos_2008_05_26.pdf
2 Следва да се отбележи, че двете проучвания на въздействието върху здравето се основават на общата 
френска методология, описана в наскоро публикуваните наръчници на Institut national de Veille Sanitaire
и Institut national de l'Environnement industriel et des Risques.
3 Стойностите на санитарния риск, изчислени в рамките на проучванията на въздействието върху 
здравето, са значително по-ниски от праговете/референтните стойности, считани за санитарен рисков 
фактор от Световната здравна организация. 
4 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно 
качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа 
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бензола1, CO и оловото, а от 2008 г. и по отношение на SO2, и PM10.

Ще добавим, че целевите стойности на концентрация в атмосферата за другите 
замърсители, определени в директиви 2004/107/ЕО2 и 2008/105/ЕО, се спазват от 2007 
г., въпреки че стават задължителни едва след 31 декември 2012 г. (за арсен, кадмий, 
никел, полициклични ароматни въглеводороди) или 1 януари 2015 г. (за PM2.5).

Накратко, не само правото на Съюза относно качеството на въздуха не възпрепятства 
компетентните органи да разрешат изграждането и експлоатацията на инсинератора в 
индустриална зона, но и концентрациите на замърсители в атмосферата на промишлена 
зона Fos-sur-Mer отговарят на изискванията на съответното право на Съюза.

Що се отнася до емисии в атмосферата от инсинератора, предвид на това, че правото на 
Съюза не определя целеви стойности на концентрация в атмосферния въздух на 
диоксини и фурани, ще уточним, че спецификациите за експлоатация, приети от 
EVERE SAS (представени в указа на префекта за разрешаване на експлоатацията на 
инсинератора от 12 януари 2006 г.) отговарят на всички изисквания, които произтичат 
от правото на Съюза, включително на съдържащите се в Директива 2000/76/ЕО относно 
изгарянето на отпадъците.3

В заключение, според Комисията проектът за инсинератора, който е предмет на 
петиции 74/2006 и 23/2007, не е довел до нарушение на правото на Съюза в областта на 
качеството на въздуха. 

Освен това, след потвърждаването на законността на разрешителните за изграждане и 
експлоатация на инсинератора от административната съдебна инстанция, няма място за 
провеждане на разследване.

                                               
1 Следва да се отбележи, че бензолът е единственото летливо органично съединение, за което 
действащото законодателство на Съюза определя максимална концентрация. 

2 Директива 2004/107/EO на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно 
съдържанието на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух  
3 Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. относно изгарянето 
на отпадъците


