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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Peticija Nr. 0023/2007 dėl atliekų deginimo gamyklos eksploatavimo, kurią pateikė 
Prancūzijos pilietis Gérard Casanova Port-Saint-Louis-du-Rhône atliekų deginimui 
nepritariančių asmenų bendrijos vardu, su 52 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl nuolatinės oro taršos smulkiomis dalelėmis, išmetamomis 
iš nuodingų atliekų deginimo gamyklos, kurioje deginamos uosto ir pramonės infrastruktūros 
objektų atliekos; jis pabrėžia, kad dėl gamyklos kyla tarptautinės taršos problema ir kad 
gamykla labai kenkia gyventojų sveikatai; be to, ji net neatitinka ekonominės logikos, nes 
vietoj jos būtų galima naudoti tvaresnius būdus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. gegužės 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. liepos 27 d.

„Marselio savivaldybė Pajūrio Foso teritorijoje pradėjo statyti buitinių atliekų deginimo 
gamyklą. Nutarimas dėl gamyklos eksploatavimo priimtas 2006 m. sausio 12 d. 2006 m. 
rugpjūčio mėn. Marselio aukščiausios instancijos teismas darbus sustabdė radus augalų rūšių, 
saugomų vietos mastu. Kadangi šis sprendimas Provanso Ekso apeliaciniame teisme 
panaikintas, atrodo, kad statybos atnaujintos 2006 m. rudenį.

Šiuo klausimu jau anksčiau pateikta peticija (peticija Nr. 74/2006), dėl kurios Komisija 
2006 m. gruodžio 12 d. paskelbė pranešimą, o 2007 m. birželio 15 d. – papildomą pranešimą.
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Be to, 2006 m. gegužės 15 d. Pajūrio Foso valdžios institucijoms pateikus skundą, dėl atliekų 
deginimo gamyklos pateiktas ieškinys teismui, daugiausia susijęs su tuo, kad pažeista teisė, 
kuria reglamentuojamos konsultacijos su visuomene, ir kad deginimo gamykla kelia per 
didelę taršą teritorijoje, kuri jau labai užteršta.

Savo pranešime Komisija pabrėžia, kad 2007 m. sausio 31 d. Prancūzijos valdžios institucijų 
buvo paprašyta informacijos apie oro taršą regione ir su deginimo gamykla susijusių darbų 
pažangą. 2007 m. kovo 26 d. ji gavo atsakymą, kurį šiuo metu nagrinėja.

Komisija rekomenduoja Peticijų komitetui šią peticiją nagrinėti kartu su peticija Nr. 74/2006, 
nes jos panašios. Komitetui bus pranešta apie rezultatus, gautus įgyvendinant iniciatyvas, 
kurių imtasi dėl peticijose keliamo klausimo.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Abiejose peticijose skundžiamasi dėl projekto, kurio tikslas – Pajūrio Foso komunos (Ronos 
deltos departamentas) pramoninės teritorijos vietovėje, vadinamoje „Caban-Sud“, pastatyti 
deginimo gamyklą (toliau – projektas, deginimo gamyklos projektas arba deginimo gamykla). 
Kadangi minėtos peticijos grindžiamos panašiais argumentais, šiame rašytiniame pranešime 
jos nagrinėjamos kartu.

Aptariama deginimo gamykla – tai kelių padalinių atliekų perdirbimo centras, skirtas perdirbti 
didžiąją dalį buitinių ir panašių atliekų (nepavojingų), kurių iš aštuoniolikos Metropolinės 
provincijos Marselio miesto bendrijos (MPMMB) komunų, kuriose yra apie vienas milijonas 
gyventojų1, per metus surenkama 600 000 tonų. Deginimo gamykloje, kurią įrengia ir 
eksploatuoja bendrovė EVERE SAS (jai MPMMB pavedė teikti viešąsias paslaugas), per 
metus iš viso gali būti perdirbta 410 000 tonų atliekų. Eksploatuojant deginimo gamyklą 
siekiama išspręsti problemas, atsiradusias 2010 m. kovo 31 d. uždarius Entressen sąvartyną2. 
Minėtose aštuoniolikoje komunų surenkamų buitinių ir panašių atliekų dalis, neperdirbama 
deginimo gamykloje, ir toliau bus išpilama Septem le Valono, Cadenaux (Pennes-Mirabeau
komuna) ir Mentaure (La Ciotat komuna) sąvartynuose.  

Prefekto nutarime dėl leidimo eksploatuoti gamyklą3 numatyta, kad 110 000 tonų kasmet bus 
perdirbama metano gavybos4 ir kompostavimo1 padalinyje, kuriame gaminama elektra (13 
                                               
1 Atitinkamos komunos: Alošas, Provanso Karnu, Kari le Ruė, Cassis, Ceyreste, ä atonef le Martigas, Ansiues la 
Redonas, ˇemenosas, ˇinjak la Nertas, La Ciotat, Le Rove, Marinjanas, Marselis, Plan de Kiukas, Roquefort la 
Bedoule, Sen Viktorė, Sose le Penas ir Septem le Valonas.
2 Pažymėtina, kad Entressen sąvartynas uždarytas 2010 m. pavasarį visų pirma atlikus 
pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kurią Europos Komisija pradėjo dėl to, kad sąvartynas 
neatitiko 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvoje 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų 
išdėstytų techninių nurodymų. Prancūzijos valdžios institucijoms ėmusis veiksmų, kad jis 
būtų uždarytas ir rekonstruotas, Komisija šią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą baigė.   
3 2006 m. sausio 12 d. Provanso, Alpių ir Žydrojo Kranto regiono ir Ronos deltos 
departamento prefekto nutarimas dėl bendrovei EVERE SAS suteikiamo leidimo Pajūrio Foso 
komunos teritorijoje eksploatuoti kelių padalinių buitinių atliekų, iš kurių gaminama energija, 
perdirbimo centrą.  
4 Metano gavyba: biologiškai skaidžių atliekų perdirbimas gaminant biodujas ir kompostą 
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gigavatvalandžių per metus), šiluma ir kompostas. Likusios 300 000 tonų bus perdirbamos 
deginimo padalinyje gaminant energiją (per metus pagaminama 240 gigavatvalandžių elektros 
energijos).2 Be metano gavybos, biologinio utilizavimo ir energijos gamybos padalinių, pagal 
projektą taip pat numatyta priėmimo salė (laikinas į vietą atvežamų atliekų priėmimas ir 
saugojimas) ir rūšiavimo padalinys (į vietą atvežamų atliekų rūšiavimas siekiant jas 
paskirstyti į įvairius perdirbimo padalinius ir atskirti atliekas, kurių negalima maišyti su 
buitinėmis atliekomis, pavojingas atliekas ir skystas atliekas). Pridursime, kad 90 % atliekų 
bus vežamos geležinkeliais.

Peticijų pateikėjų argumentai

Peticijų pateikėjai, nepritariantys deginimo gamyklos projektui, pateikia šiuos argumentus: 

 Ronos deltos departamento buitinių ir panašių atliekų šalinimo plane (toliau – DBPAŠP) 
deginimo gamyklos statyba nenumatyta;

 kompetentingos valdžios institucijos leido įgyvendinti deginimo gamyklos projektą, nors 
per visuomenės apklausą, atliktą prieš priimant ir skelbiant prefekto nutarimus dėl 
leidimo statyti ir eksploatuoti deginimo gamyklą, gyventojai, su kuriais konsultuotasi, 
tam priešinosi; tuo atveju, jeigu gamyklos statymui bus pritarta, gyventojai priešinosi 
deginimo principui siūlydami statyti gamyklą, kurios visi padaliniai skirti metano gavybai 
ir biologiniam utilizavimui;

 kompetentingos valdžios institucijos leido įgyvendinti projektą neatlikus „rimto“ 
poveikio sveikatai vertinimo. Tačiau toks vertinimas turėjo būti atliktas siekiant nustatyti, 
ar Pajūrio Foso pramonės teritorijoje pastačius naują pramonės gamyklą minėtoje 
teritorijoje padidės oro tarša ir atitinkamai žmonių sveikatai keliamas pavojus; 

 statyti deginimo gamyklą Pajūrio Foso pramonės teritorijoje turėtų būti uždrausta dėl to, 
kad minėtai teritorijai ir aplinkiniams gyventojams jau gresia didelis oro taršos pavojus. 

Nacionaliniu lygmeniu vykdyti teismo procesai, per kuriuos patvirtintas leidimų statyti ir 
eksploatuoti deginimo gamyklą teisėtumas 

Pirmiausia priminsime, kad nacionaliniu lygmeniu dėl projekto vykdyta daugiau kaip 40 
teismo procesų, kuriuos įvairūs deginimo gamyklai nepritariantys asmenys pradėjo Marselio
administraciniame teisme (pirmoji instancija), Marselio administraciniame apeliaciniame 
teisme (apeliacinė instancija) ir Valstybės taryboje (paskutinė instancija), kad visų pirma būtų 
panaikinti prefekto nutarimai, kuriais suteikiami leidimai veiklos vykdytojai EVERE SAS 
                                                                                                                                                  
uždarose patalpose, kuriose fermentacijos reakcijos optimizuojamos ir kontroliuojamos. 
Paskui biodujos gali būti naudojamos gaminant elektrą ir (arba) šilumą.
1 Biologinis utilizavimas: trąšų elementų išgavimas iš organinių atliekų (buitinių ir biologinių 
atliekų fermentuojamų dalių) siekiant pagerinti dirvos kokybę. 
2 Energijos gamyba: kaip kuras naudojamų atliekų deginimas – energijos išgavimas, prie 
krosnių esančiuose katiluose gaminant garus, naudojamus elektros energijai iö gauti. 
Pagaminta energija taip pat gali būti tiekiama šilumos tinklams pramonės arba miesto šildymo 
reikmėms.



PE392.337v02-00 4/8 CM\829571LT.doc

LT

statyti ir eksploatuoti minėtą deginimo gamyklą. 

Šiuo klausimu patikslinsime, kad Prancūzijoje administracinis teismas yra bendrosios teisenos 
teismas, kompetentingas (ir privalantis) nacionalinę teisę aiškinti pagal ES teisę ir įpareigoti 
šią teisę taikyti. Tačiau apskritai, Komisijos nuomone, ji neturi priimti sprendimų vietoj 
nacionalinio teismo, privalančio užtikrinti, kad ES teisė būtų įgyvendinama teisingai. Šiomis 
aplinkybėmis Komisija pažymi, kad šią principinę poziciją taip pat nurodė Europos 
Parlamentas 2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Peticijų komiteto 
svarstymų 2009 metais (2009/2139(INI)), kurios K punkte nustatyta: 

„K. kadangi, vadovaujantis Europos ombudsmeno 2009 m. gruodžio mėn. 
sprendimu dėl skundo 822/2009/BU prieš Komisiją, piliečiai turėtų būti 
informuojami, kad nacionalinių teismų procesai yra Europos teisės aktų 
įgyvendinimo valstybėse narėse procedūros dalis, taigi Peticijų komitetas 
negali nagrinėti klausimų, kurie priklauso nacionalinių teismų kompetencijai, 
arba iš naujo nagrinėti šių teismų sprendimų,“

Bet kokiu atveju pažymėsime, jog administracinis teismas aiškiai nusprendė, kad minėtuose 
prefekto nutarimuose nėra nei formos, nei turinio klaidų. Kitaip tariant, aukščiausios 
instancijos administracinis teismas nusprendė, kad kompetentingos valdžios institucijos, 
bendrovei EVERE SAS išduodamos leidimus statyti ir eksploatuoti deginimo gamyklą, 
nepadarė jokio šiuo atveju taikomos nacionalinės teisės pažeidimo, taip pat nepažeidė 
nacionalinių priemonių, taikomų perkeliant ES direktyvas (pavyzdžiui, parengtas išsamus 
išankstinis poveikio aplinkai vertinimas, įgyvendinta išsami ir teisinga visuomenės 
informavimo ir konsultacijų su ja procedūra).     

Negalima nustatyti jokio ES aplinkos teisės pažeidimo

Nors Prancūzijos administracinis teismas nusprendė, kad bendrovei EVERE SAS suteikti 
leidimai statyti ir eksploatuoti gamyklą atitinka teisės normas, Europos Komisija (toliau –
Komisija) techniniu ir teisiniu aspektu išnagrinėjo visą informaciją ir dokumentus, kuriuos 
pateikė peticijų pateikėjai ir Prancūzijos valdžios institucijos. Komisija padarė išvadą, kad 
deginimo gamyklos projektu, dėl kurio pateiktos peticijos Nr. 74/2006 ir Nr. 23/2007, ES 
teisė, įskaitant aplinkos teisę, niekaip nepažeista. 

Dėl peticijos pateikėjų argumento, kad deginimo gamyklos projektas nenurodytas DBPAŠP

Priminsime, kad leidimą eksploatuoti deginimo gamyklą prefektas išdavė 2006 m. sausio 
12 d. Tai oficialus administracinis aktas, kuriuo leista įgyvendinti projektą. Peticijų pateikėjai 
tvirtina, kad šiuo leidimu pažeista ES teisė, nes leidimas išduotas nepaisant to, kad DBPAŠP 
tokia gamykla nenumatyta. 

Iš tikrųjų kompetentingos valdžios institucijos pirmąjį DBPAŠP priėmė 1999 m. liepos 26 d.; 
jame buvo aptariama būsimų šalinimo įrenginių statyba. Tačiau 2003 m. birželio 24 d. 
Marselio administracinis teismas šį planą panaikino visų pirma dėl to, kad jame nebuvo 
išvardyti įrenginiai, kurie turi būti pastatyti, bet apsiribota per daug bendrais patarimais ir 
pasiūlymais. Taigi antrasis DBPAŠP parengtas ir priimtas 2006 m. sausio 30 d. Tačiau 
Marselio administracinis teismas šį antrąjį DBPAŠP panaikino 2007 m. spalio 2 d., nes jame 
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nebuvo nurodytas deginimo gamyklos projektas, kurį įgyvendinti vis dėlto leista iki naujojo 
DBPAŠP priėmimo likus beveik dviem savaitėms (2006 m. sausio 12 d.). Šiuo metu 
kompetentingos valdžios institucijos rengia trečiąjį DBPAŠP.    

Taigi atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, patvirtinama, kad leidimas eksploatuoti deginimo 
gamyklą išduotas nesant jokio DBPAŠP. Komisija teigia, kad susidarius panašiai padėčiai ES 
teisė nepažeidžiama, atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau –
Teisingumo Teismas) praktiką. Paminėsime sprendimą C-52/07 ir C-217/02 (sujungtos 
bylos), kuriame Teismas paskelbė, kad leidimas eksploatuoti atliekų šalinimo centrą gali būti 
suteiktas nesant atliekų tvarkymo plano.1 Kitaip tariant, siekiant užtikrinti, kad būtų 
įgyvendinti Direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų2 tikslai (atliekų šalinimas ar panaudojimas 
nesukeliant pavojaus nei žmonių sveikatai, nei aplinkai, integruoto ir tolygaus atliekų 
šalinimo įrenginių tinklo sukūrimas), kompetentingoms valdžios institucijoms pagal šią 
direktyvą negalima drausti išduoti leidimą eksploatuoti atliekų šalinimo gamyklą nesant 
tvarkymo plano. Šiuo tikslu pažymėsime, kad deginimo gamyklos projektas, kaip pabrėžta 
pirmiau, parengtas siekiant pakeisti Entressen sąvartyną, kuris turėjo būti uždarytas, ir 
atitinkamai užtikrinti, kad iš MPMMB surinktos atliekos būtų perdirbamos tinkamai, laikantis 
ES teisės reikalavimų. 

Dėl antrajame DBPAŠP nenurodyto Pajūrio Foso deginimo gamyklos projekto priminsime, 
kad dėl šio trūkumo, kaip nurodyta pirmiau, priimtas Marselio administracinio teismo 
sprendimas minėtą planą panaikinti. Be to, Komisija priduria, jog esant šiam trūkumui nekyla 
abejonių, kad pagal ES teisę prefekto nutarimas leisti eksploatuoti deginimo gamyklą yra 
teisėtas. Keliamas klausimas ne dėl šio leidimo teisėtumo, bet dėl atliekų šalinimo plano, 
priimto išdavus minėtą leidimą, turinio (nenurodytas „esamas“ įrenginys – deginimo gamykla, 
kurią eksploatuoti jau leista). 

Galų gale Komisija daro išvadą, kad deginimo gamyklos projektu, dėl kurio pateiktos 
peticijos Nr. 74/2006 ir Nr. 23/2007, ES atliekų teisė nepažeista. 

Dėl peticijų pateikėjų argumento, kad deginimo gamyklos projektui priešinasi gyventojai

Priminsime, kad pagal jokią tinkamą ES teisės nuostatą, taikomą šiuo atveju, kompetentingos 
valdžios institucijos neįpareigojamos visiškai atsižvelgti į visuomenės nuomonę. Kitaip 
tariant, minėtos valdžios institucijos šiuo atveju neprivalėjo atsisakyti leisti eksploatuoti 
deginimo gamyklą tik dėl to, kad projektui priešinosi gyventojai, su kuriais konsultuotasi. 
Šiuo tikslu paminėsime Direktyvą 85/337/EEB dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau –
PAV)3 ir Direktyvą 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – IPPC 
direktyva)4, kurios taikomos šiuo atveju. Nors šiose direktyvose nurodoma, kad visuomenė 
                                               
1 2004 m. baland˛io 1 d. Teisingumo Teismo sprendimas (sujungtos bylos C-53/02 ir C-
217/02) Bren le Šato komuna (C-53/02) ir Michel Tillieut e.a. (C-217/02) prieš Valonijos 
regioną. OL C 109, 2002 5 4; OL C 191, 2002 8 10.
2 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 75/442/EEB dėl atliekų. Ji panaikinta ir pakeista 
2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/12/EB dėl atliekų.
3 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo (su pakeitimais).
4 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, panaikinta ir 
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turi teisę dalyvauti priimant sprendimus ir gauti visą tinkamą informaciją, jose taip pat 
patikslinama, kad kompetentingos valdžios institucijos turi tik „atsižvelgti“ į konsultacijų 
rezultatus. Taigi nors minėtos valdžios institucijos turi užtikrinti dalyvavimo teisę, jos vis 
dėlto nėra įpareigotos paisyti visuomenės nuomonės. Būtent dėl šios priežasties direktyvose 
85/337/EEB ir 96/61/EB visuomenei suteikiama teisė kreiptis į teismą, kad ji galėtų ginčyti 
sprendimą išduoti leidimą (pavyzdžiui, dėl to, kad projektą leista įgyvendinti iš anksto 
nepasikonsultavus su visuomene). 

Todėl kompetentingos valdžios institucijos ne tik neprivalėjo atmesti projektą dėl to, kad jam 
priešinosi gyventojai, bet ir neturėjo tenkinti gyventojų pageidavimo vietoj deginimo 
pirmenybę teikti metano gavybai.    

Šiomis aplinkybėmis taip pat pabrėžiame, kad kompetentingos valdžios institucijos, 
vykdydamos leidimo statyti deginimo gamyklą išdavimo procedūrą, surengė konsultacijas su 
visuomene, kurios visiškai atitiko ES teisės reikalavimus (konsultacijos vykdytos anksti ir 
prieš priimant prefekto nutarimą išduoti leidimą, visuomenei suteikta visa tinkama 
informacija ir pan.). Iš tikrųjų visuomenės apklausa vykdyta 2005 m. rugsėjo 19 d.–2005 m. 
lapkričio 3 d. Pajūrio Foso, Port Saint-Louis du Rhône ir Sen Marten de Kro komunų 
teritorijoje, taip suteikiant galimybę visiems suinteresuotiesiems gyventojams laisvai pareikšti 
nuomonę (kaip rodo 800 klausimų, užduotų per susitikimus su visuomene). Be to, 2004–
2008 m. MPMMB surengė beveik 60 konsultacijų su visuomene. Šiuo tikslu pažymėsime, jog 
Klasifikuotų įrenginių inspekcija savo 2005 m. gruodžio 10 d. ataskaitoje paskelbė, kad 
visuomenės apklausa vykdyta „įprastomis ir teisės aktuose nustatytomis sąlygomis“.     

Galiausiai Komisija daro išvadą, kad deginimo gamyklos projektu, dėl kurio pateiktos 
peticijos Nr. 74/2006 ir Nr. 23/2007, ES teisė, susijusi su visuomenės informavimu ir 
dalyvavimu priimant sprendimus dėl veiklos, galinčios turėti poveikį aplinkai, nepažeista.

Dėl peticijų pateikėjų argumento, kad neatliktas „rimtas“ poveikio sveikatai vertinimas, t. y. 
vertinimas, kuriame atsižvelgiama į deginimo gamyklos pavojų sveikatai, keliamą Pajūrio 
Foso pramoninėje teritorijoje

Kitaip nei tvirtina peticijų pateikėjai, poveikio sveikatai vertinimai, susiję su (i) pavojumi 
sveikatai visoje Pajūrio Foso pramoninėje teritorijoje ir (ii) deginimo gamyklos keliamu 
pavojumi sveikatai, atlikti. 

Aptardami pavojų sveikatai, kurį gali kelti šis atskiras projektas, visų pirma paminėsime 
poveikio aplinkai vertinime, atliktame rengiant deginimo gamyklos projektą, pateiktą 
poveikio sveikatai vertinimą (galimas pavojus sveikatai, susijęs su nuotekomis ir į orą 
išmetamais teršalais).1 Šiame poveikio sveikatai vertinime orientuotasi į Pajūrio Foso bei Port 
Saint-Louis du Rhône gyventojus ir gretimų įmonių darbuotojus ir atsižvelgta į veiksnius, 
laikomus keliančiais didelę grėsmę vietos gyventojų gyvenimo būdui. Minėtame vertinime 
padaryta išvada, kad deginimo gamykla negali kelti jokio didelio pavojaus gyventojų 

                                                                                                                                                  
pakeista 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės.
1 Prašymo leisti eksploatuoti kelių padalinių buitinių atliekų perdirbimo centrą, kuriame 
gaminama energija, byla. Poveikio vertinimo II tomo priedas „Pavojaus sveikatai vertinimas“. 
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sveikatai, susijusio su oru ar vandeniu, ir kad eksploatuojant šią gamyklą dabartinė padėtis, 
susijusi su pavojumi sveikatai, nelabai pasikeis. Šiuo klausimu priminsime, kad deginimo 
gamykla suprojektuota tiksliai laikantis geriausių turimų technologijų ir kad jai taikomi 
techniniai reikalavimai atitinka visus ES teisėje nustatytus standartus, susijusius su į orą 
išmetamais teršalais.

Aptardami visoje Pajūrio Foso pramoninėje teritorijoje keliamo pavojaus sveikatai vertinimą 
paminėsime naujausią poveikio sveikatai vertinimą „Pavojaus sveikatai Ronos deltos Pajūrio 
Foso pramoninėje teritorijoje vertinimas“, kurį įmonė BURGEAP atliko Provanso, Alpių ir 
Žydrojo Kranto regiono pramonės, tyrimų ir aplinkos regioninės direkcijos užsakymu.1 Šiame 
vertinime, kuriame atsižvelgiama į deginimo gamyklos projektą, taip pat daroma išvada, kad 
didelio pavojaus aplinkinių gyventojų sveikatai, įskaitant pavojų susirgti vėžiu, nėra, ir 
pabrėžiama, kad Pajūrio Foso pramoninėje teritorijoje bendri mirtingumo duomenys 
nesiskiria nuo vietos ir regiono duomenų.  

Galiausiai pažymėtina, kad kompetentingų valdžios institucijų prašymu ne tik atlikti poveikio 
sveikatai vertinimai2, susiję su galimu deginimo gamyklos keliamu pavojumi sveikatai visoje 
Pajūrio Foso pramoninėje teritorijoje, bet ir visuose šiuose vertinimuose padaryta išvada, kad 
didelio pavojaus nėra.3

Dėl peticijų pateikėjų argumento, kad deginimo gamyklos projektas turėjo būti uždraustas dėl 
to, kad deginimo gamykla yra teritorijoje, kurioje oras jau teršiamas 

Visų pirma pažymėsime, kad Pajūrio Foso pramoninėje teritorijoje iš deginimo gamyklos į 
orą bus išmetama nedaug teršalų, kaip nurodyta deginimo gamyklos projekto poveikio 
aplinkai vertinime, – visų pirma 2,4 % sieros dioksido (SO2), 2,6 % azoto oksido (NOx), 
1,6 % lakiųjų organinių junginių (LOJ) ir 1,33 % dioksinų ir furanų.  

Antra, priminsime, kad ES teisėje kompetentingoms valdžios institucijoms nedraudžiama 
leisti statyti pramoninį pastatą, pavyzdžiui, deginimo gamyklą, teritorijoje, kurios oras jau 
teršiamas, jeigu įgyvendinamos būtinos priemonės siekiant užtikrinti, kad pats projektas 
atitiktų ES teisėje nustatytus standartus ir šių standartų būtų laikomasi visos teritorijos mastu. 

Dėl Pajūrio Foso teritorijos oro taršos patikslinsime, jog šiuo metu (2010 m. liepos mėn.) 
Prancūzija turi užtikrinti, kad nebūtų viršyta didžiausia sieros dioksido (SO2), azoto oksido 
(NOx), azoto dioksido (NO2), PM10 dalelių, švino, anglies monoksido (CO) ir benzeno 

                                               
1 „Pavojaus sveikatai Ronos deltos Pajūrio Foso pramoninėje teritorijoje vertinimas“ 
(BURGEAP, 2008 05 06), pateikiamas šioje interneto svetainėje: 
http://www.paca.drire.gouv.fr/environnement/ERS/Fos/ERS_Fos_2008_05_26.pdf
2 Pažymėsime, kad abu poveikio sveikatai vertinimai grindžiami bendra Prancūzijos 
metodika, aprašyta naujausiuose vadovuose, kuriuos paskelbė Nacionalinis sveikatos 
priežiūros institutas (pranc. Institut national de Veille Sanitaire) ir Nacionalinis pramonės ir 
rizikos institutas (pranc. Institut national de l'Environnement industriel et des Risques).
3 Pavojaus sveikatai rodikliai, įvertinti poveikio sveikatai vertinimuose, daug mažesni už ribas 
ir (arba) pamatines vertes, kurias Pasaulio sveikatos organizacija nustatė kaip pavojaus 
sveikatai veiksnius. 
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koncentracija ore, nustatyta Direktyvoje 2008/50/EB.1

Prancūzijos valdžios institucijų pateikti teršalų koncentracijos minėtos teritorijos ore 
duomenys rodo, kad 2007 ir 2008 m. laikytasi visų ES teisėje nustatytų NO2, benzeno2, CO ir 
švino standartų, o nuo 2008 m. – SO2 ir PM10 standartų. 

Pridursime, kad didžiausios kitų teršalų koncentracijos ore, nustatytos direktyvose 
2004/107/EB3 ir 2008/105/EB, jau laikomasi nuo 2007 m., nors privaloma ji taps tik 2012 m. 
gruodžio 31 d. (arseno, kadmio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių 
koncentracija) arba 2015 m. sausio 1 d. (PM2.5 koncentracija). 

Galiausiai ES teisėje, susijusioje su oro kokybe, kompetentingoms valdžios institucijoms ne 
tik netrukdoma leisti statyti ir eksploatuoti deginimo gamyklą pramoninėje teritorijoje, bet ir 
įrodyta, kad Pajūrio Foso pramoninėje teritorijoje teršalų koncentracija ore atitiko minėtos ES 
teisės reikalavimus. 

Nors ES teisėje nenustatyta didžiausia dioksinų ir furanų koncentracija ore, aptardami iš
deginimo gamyklos į orą išmetamų teršalų klausimą pažymėsime, kad specifikacijos, kurių 
privalo laikytis veiklos vykdytoja EVERE SAS, (pateiktos 2006 m. sausio 12 d. prefekto 
nutarime išduoti leidimą) atitinka visus ES teisėje nurodytus reikalavimus, įskaitant 
išdėstytuosius Direktyvoje 2000/76/EB dėl atliekų deginimo4.

Galiausiai Komisija patvirtina, kad deginimo gamyklos projektu, dėl kurio pateiktos peticijos 
Nr. 74/2006 ir Nr. 23/2007, su oro kokybe susijusi ES teisė nepažeista. 

Be to, kadangi leidimų statyti ir eksploatuoti deginimo gamyklą teisėtumą patvirtino 
administracinis teismas, tyrimas neturi būti tęsiamas.“

                                               
1 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos 
oro kokybės ir švaresnio oro Europoje. 
2 Pažymėsime, kad benzenas – vienintelis lakusis organinis junginys, kurio didžiausia 
koncentracija šiuo metu nustatyta ES teisėje. 
3 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/107/EB dėl arseno, 
kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore. 
4 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/76/EB dėl atliekų deginimo.


