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Komisja Petycji 
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0023/2007 złożona przez Gerarda Casanovę (Francja), w imieniu stowarzyszenia Port 
Saint Louis du Rhone zrzeszającego przeciwników spalania odpadów, z 52 podpisami, w 
sprawie sprzeciwu wobec dalszego działania spalarni odpadów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się stałemu zanieczyszczaniu powietrza drobnymi 
cząsteczkami emitowanymi przez zakład spalania odpadów toksycznych działający w ramach 
infrastruktury przemysłowej portu; podkreśla on, że zakład jest nie tylko źródłem skażenia 
transgranicznego, lecz również stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia miejscowej ludności, 
a ponadto nie jest niezbędny z ekonomicznego punktu widzenia i mógłby zostać zastąpiony 
poprzez wykorzystanie bardziej zrównoważonych metod usuwania odpadów.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 21 maja 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 27 lipca 2007 r.

Władze miejskie Marsylii rozpoczęły budowę spalarni odpadów miejskich na terenie w Fos-
sur-Mer. Dnia 12 stycznia 2006 r. wydano zatwierdzenie projektu (arrêt d'exploitation). Prace 
zostały wstrzymane w sierpniu 2006 r. przez sąd powszechny pierwszej instancji w Marsylii 
na podstawie informacji o odkryciu na tym terenie gatunków roślin lokalnie chronionych. Sąd 
apelacyjny w Aix-en-Provence uchylił ten wyrok i budowa ponownie ruszyła jesienią 2006 r.

Kwestia ta była już przedmiotem jednej z poprzednich petycji (petycja 74/2000), w sprawie 
której Komisja przekazała odpowiedź dnia 12 grudnia 2006 r. oraz dodatkową odpowiedź 
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dnia 15 czerwca 2007 r.

Ponadto na podstawie skargi lokalnych władz Fos-sur-Mer z dnia 15 maja 2006 r. otwarto 
sprawę dotyczącą spalarni odpadów. Podstawowymi elementami sprawy są: naruszenie prawa 
udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz fakt, że spalanie odpadów 
spowodowałoby zwiększenie zanieczyszczenia na już znacznie zanieczyszczonym obszarze.

W swojej odpowiedzi Komisja poinformowała, że wysłała pismo do francuskich władz dnia 
31 stycznia 2007 r. z prośbą o dostarczenie informacji o poziomie zanieczyszczenia powietrza 
na wspomnianym obszarze oraz o stanie zawansowania budowy spalarni odpadów. Dnia 26 
marca 2007 r. otrzymano odpowiedź, która jest obecnie rozpatrywana.

Komisja zaleca, by Komisja Petycji rozpatrzyła niniejszą petycję wspólnie z petycją 74/2006 
ze względu na zbieżności między nimi. Komisja Petycji będzie na bieżąco informowana o 
wynikach podjętych już działań związanych z przedmiotem tych petycji.”

4. Nowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Przedmiotem obu petycji jest przedsięwzięcie mające na celu budowę spalarni (zwane dalej 
„przedsięwzięciem”, „przedsięwzięciem budowy spalarni” lub „spalarnią”) w miejscowości 
Caban-Sud w obrębie strefy przemysłowej w gminie Fos-sur-Mer (departament Bouches-du-
Rhône). Jako że odnośne petycje opierają się na podobnej argumentacji, obie są przedmiotem 
niniejszego komunikatu pisemnego.

Spalarnia, o której mowa, to zakład kompleksowego przerobu odpadów, którego zadaniem 
jest przetwarzanie przeważającej części odpadów komunalnych i pokrewnych (odpadów 
innych niż niebezpieczne) wytwarzanych w ilości 600 000 ton rocznie przez 18 gmin 
tworzących zespół miejski Marseille Provence Métropole (Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole, CUMPM) liczący blisko 1 milion mieszkańców.1Łączna wydajność 
spalarni, uruchomionej i użytkowanej przez spółkę EVERE SAS (jako podmiot wyznaczony 
do świadczenia usług użyteczności publicznej), wynosi 410 000 ton rocznie. Celem spalarni 
jest wyrównanie strat wynikających z zamknięcia w dniu 31 marca 2010 r. składowiska 
odpadów w Entressen.2Część odpadów komunalnych i pokrewnych wytwarzanych przez ww. 
18 gmin, która nie będzie przetwarzana w spalarni, nadal przewożona będzie na składowiska 
odpadów w Septèmes-les-Vallons, Les Canedeaux (gmina Les Pennes-Mirabeau) i Le 
Mentaure (gmina La Ciotat).

                                               
1Gminy, o których mowa, to: Allauch, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste, Châteauneuf-
les-Martigues, Ensuès la Redonne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, La Ciotat, Le Rove, Marignane, Marsylia, Plan-
de-Cuques, Roquefort la Bédoule, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins i Septèmes-les-Vallons.
2Należy zauważyć, że składowisko odpadów w Entressen zamknięto na wiosnę 2010 r. przede wszystkim 
wskutek postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego przez 
Komisję Europejską w związku z naruszeniem przez składowisko odpadów wymogów technicznych, o których 
mowa w dyrektywie Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. Komisja 
zamknęła postępowanie po tym, jak władze Francji podjęły działania w celu zamknięcia składowiska odpadów i 
dostosowania go do wymogów technicznych.     
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W decyzji prefekta o zezwoleniu na użytkowanie1przewidziano roczny przerób 110 000 ton 
przez jednostkę metanizacji2i kompostowania3w celu wytwarzania energii elektrycznej (13 
GWh/rok), ciepła i nawozu organicznego. Przerób pozostałych 300 000 ton dokonywany 
będzie przez jednostkę spalania z odzyskiem energii (wytwarzanie energii elektrycznej w 
wielkości 240 GW/h rocznie).4Oprócz jednostek metanizacji, odzysku organicznego i 
odzysku energii przedsięwzięcie obejmuje również halę przyjęć (przyjmowanie i czasowe 
składowanie przywożonych odpadów) i sortownię (segregacja przywożonych odpadów w 
celu skierowania ich do poszczególnych jednostek zakładu oraz wyodrębnienia odpadów 
niebędących odpadami komunalnymi, odpadów niebezpiecznych i odpadów ciekłych). 
Należy dodać, że przywóz odpadów w 90% dokonywany będzie koleją.

Argumentacja składających petycje

Argumenty przedstawione przez składających petycje sprzeciwiających się przedsięwzięciu 
budowy spalarni brzmią następująco:

 Plan utylizacji odpadów komunalnych i pokrewnych departamentu Bouches-du-Rhône 
(zwany dalej „PDEDMA”) nie przewidywał budowy spalarni.

 Właściwe władze publiczne zezwoliły na przedsięwzięcie budowy spalarni, choć 
sprzeciwili się mu mieszkańcy, których opinii zasięgnięto w ramach konsultacji 
społecznych przeprowadzonych przed przyjęciem i ogłoszeniem decyzji prefekta 
zezwalających na budowę i użytkowanie spalarni. Mieszkańcy sprzeciwili się pomysłowi 
wybudowania spalarni, zamiast której postulowali rozwiązanie oparte w 100% na 
metanizacji i odzysku organicznym.

 Właściwe władze publiczne miałyby zezwolić na przedsięwzięcie bez przeprowadzenia 
„poważnego” badania skutków zdrowotnych. Tymczasem takie badanie powinno było 
zostać przeprowadzone w celu stwierdzenia, czy budowa kolejnego zakładu 
przemysłowego w obrębie strefy przemysłowej w gminie Fos-sur-Mer doprowadziłaby 
do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w strefie, a co za tym idzie – zagrożeń dla 
zdrowia człowieka.

 Budowa spalarni w obrębie strefy przemysłowej w gminie Fos-sur-Mer powinna zostać 
zakazana w związku z tym, że strefa ta i okoliczni mieszkańcy są już i tak narażeni na 
znaczne zanieczyszczenie powietrza.

                                               
1Prefekt regionu Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe i departamentu Bouches-du-Rhône, decyzja zezwalająca 
na użytkowanie przez spółkę EVERE SAS zakładu kompleksowego przerobu odpadów komunalnych z 
odzyskiem energii na terenie gminy Fos-sur-Mer, 12 stycznia 2006 r.    
2Metanizacja: przekształcanie odpadów biodegradowalnych w biogaz i nawóz organiczny w zamkniętych 
komorach, gdzie reakcje fermentacji podlegają optymalizacji i kontroli. Z biogazu można następnie odzyskiwać 
energię elektryczną lub ciepło.
3Odzysk organiczny: pozyskiwanie nawozu z odpadów organicznych (część odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych podlegająca fermentacji) w celu poprawy jakości gleby. 
4Odzysk energii: spalanie odpadów wykorzystywanych jako paliwo – pozyskiwanie energii w postaci pary 
wodnej wytwarzanej w kotłach parowych przylegających do pieców, przekształcanej w energię elektryczną. 
Wytwarzana energia może również zasilać sieci ciepłownicze dostarczające ciepło do odbiorców 
przemysłowych lub komunalnych.
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Postępowania sądowe wszczęte na szczeblu krajowym, potwierdzające zgodność zezwoleń na 
budowę i użytkowanie spalarni z prawem

Tytułem wstępu należy przypomnieć, że na szczeblu krajowym przedsięwzięcie było 
przedmiotem ponad 40 postępowań sądowych wszczętych przed sądem administracyjnym w 
Marsylii (pierwsza instancja), apelacyjnym sądem administracyjnym w Marsylii 
(postępowanie odwoławcze) i Radą Stanu (ostatnia instancja) na wniosek różnych 
przeciwników spalarni, którzy domagali się przede wszystkim unieważnienia decyzji prefekta 
zezwalających spółce EVERE SAS na budowę i użytkowanie spalarni.

W tym kontekście należy dodać, że sędzia sądu administracyjnego jest we Francji sędzią 
prawa powszechnego uprawnionym (i zobowiązanym) do interpretowania prawa krajowego w 
świetle prawa Unii i egzekwowania tego ostatniego. Tymczasem, ogólnie rzecz biorąc, należy 
podkreślić, że Komisja nie uważa się za uprawnioną do zastępowania sędziego krajowego, 
który zobowiązany jest zapewniać należyte wdrażanie prawa Unii. W tym kontekście 
Komisja zauważa, że jej stanowisko wyjściowe jest tożsame z tym przyjętym przez 
Parlament Europejski, wyrażonym w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 
2010 r. w sprawie obrad Komisji Petycji w roku 2009 (2009/2139(INI)), której pkt K 
stanowi, co następuje:

„K. mając na uwadze, że obywatele powinni mieć świadomość, że zgodnie z 
uznaną przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich decyzją z grudnia 
2009 r. zamykającą postępowanie w sprawie skargi 822/2009/BU wniesionej 
przeciwko Komisji Europejskiej postępowania toczące się przed sądami 
krajowymi stanowią część procesu wdrażania europejskiego prawodawstwa w 
państwach członkowskich oraz że Komisja Petycji nie może zajmować się 
sprawami podlegającymi sądom krajowym ani dokonywać przeglądu wyników 
takich postępowań”.

Należy zauważyć, że we wszystkich przypadkach sędzia sądu administracyjnego orzekł 
jednakowo: decyzje prefekta nie były obarczone błędami formalnymi ani błędami 
merytorycznymi. Innymi słowy, najwyższy organ sądownictwa administracyjnego orzekł, że 
właściwe władze nie dopuściły się żadnego naruszenia prawa krajowego mającego 
zastosowanie w tej sprawie, w tym środków krajowych transponujących dyrektywy UE 
(np. uprzednie przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania na środowisko, pełne i należyte 
wdrożenie procedury informowania i zasięgania opinii mieszkańców), odnośnie do zezwoleń 
na budowę i użytkowanie spalarni udzielonych spółce EVERE SAS.

Nie można stwierdzić żadnego naruszenia prawa Unii w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego

Mimo że francuski sędzia sądu administracyjnego orzekł, że zezwolenia na budowę i 
użytkowanie udzielone spółce EVERE SAS są zgodne z prawem, Komisja Europejska (zwana 
dalej „Komisją”) dokonała analizy technicznej i prawnej całości informacji i dokumentów 
przekazanych przez składających petycje i władze Francji. W wyniku analizy Komisja 
stwierdziła, że przedsięwzięcie budowy spalarni, będące przedmiotem petycji 74/2006 i 
23/2007, nie narusza w żaden sposób prawa Unii, w tym prawa w zakresie ochrony 
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środowiska naturalnego.

Odnośnie do argumentu składających petycje dotyczącego braku wzmianki o przedsięwzięciu 
budowy spalarni w PDEDMA

Należy przypomnieć, że zezwolenie na użytkowanie spalarni zostało wydane przez prefekta w 
dniu 12 stycznia 2006 r. Mowa o formalnym akcie administracyjnym, na mocy którego 
udzielono zezwolenia na przedsięwzięcie. Składający petycje twierdzą, że zezwolenie to stoi 
w sprzeczności z prawem Unii, ponieważ zostało udzielone, mimo że PDEDMA nie 
przewidywał takiego zakładu. 

W rzeczywistości w pierwszym PDEDMA, który właściwe władze przyjęły w dniu 26 lipca 
1999 r., była mowa o utworzeniu w przyszłości zakładów utylizacji odpadów. W dniu 24 
czerwca 2003 r. sąd administracyjny w Marsylii unieważnił jednak ten plan, uzasadniając to 
głównie tym, że nie zawiera on wyszczególnienia planowanych zakładów, ale jedynie dość 
ogólne sugestie i propozycje. Opracowano wówczas drugi PDEDMA, przyjęty w dniu 30 
stycznia 2006 r. Jednak w dniu 2 października 2007 r. sąd administracyjny w Marsylii 
unieważnił drugi PDEDMA, a w uzasadnieniu stwierdził, że nie zawiera on wzmianki o 
przedsięwzięciu budowy spalarni, na które jednak udzielono zezwolenia blisko 2 tygodnie 
(12 stycznia 2006 r.) po przyjęciu nowego PDEDMA. Właściwe władze kontynuują obecnie 
prace nad trzecim PDEDMA.        

Jak wynika z powyższego, zezwolenie na użytkowanie spalarni wydano bez obowiązującego 
PDEDMA. Zdaniem Komisji taka sytuacja nie skutkuje naruszeniem prawa Unii, o czym 
mowa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej 
„Trybunałem”). Należy odnieść się do wyroku C-53/02 i C-217/02 (sprawy połączone), w 
którym sędzia oświadczył, że zezwolenie na użytkowanie zakładu utylizacji odpadów może 
zostać udzielone bez obowiązującego planu zagospodarowania odpadów.1Innymi słowy, w 
celu zapewnienia osiągnięcia celów dyrektywy 75/442/EWG w sprawie 
odpadów2(unieszkodliwianie lub przetwarzanie odpadów bez narażania zdrowia 
człowieka i środowiska naturalnego, utworzenie zintegrowanej i odpowiedniej sieci 
zakładów utylizacji odpadów) dyrektywa ta nie mogłaby zakazywać właściwym 
władzom zezwolenia na użytkowanie zakładu utylizacji odpadów bez obowiązującego 
planu zagospodarowania odpadów. W tym kontekście, jak już podkreślono, należy 
zauważyć, że przedsięwzięcie budowy spalarni opracowano jako rozwiązanie zastępcze 
wobec składowiska odpadów w Entressen, które miało zostać zamknięte, a co za tym 
idzie – w celu zapewnienia odpowiedniego zagospodarowania odpadów wytwarzanych 
przez CUMPM zgodnie z wymogami prawa Unii. 

Co się tyczy braku wzmianki o przedsięwzięciu budowy spalarni w gminie Fos-sur-Mer 
w drugim PDEDMA, należy przypomnieć, że uchybienie to, o którym mowa powyżej, 

                                               
1Wyrok Trybunału z dnia 1 kwietnia 2004 r., sprawy połączone C-53/02 i C-217/02, Commune de Braine-le-
Château (C-53/02) i Michel Tillieut i in. (C-217/02) przeciwko Région wallonne. Dz.U. C 109 z 4.5.2002, Dz.U. 
C 191 z 10.8.2002.
2Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów. Dyrektywa ta została uchylona i 
zastąpiona dyrektywą 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
odpadów.
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było przedmiotem orzeczenia sądu administracyjnego w Marsylii, na mocy którego plan 
ten został unieważniony. Ponadto Komisja stwierdza, że uchybienie to nie ma wpływu na 
zgodność decyzji prefekta o zezwoleniu na użytkowanie spalarni z prawem Unii. 
Problem nie dotyczy zgodności zezwolenia z prawem, ale treści planu utylizacji odpadów 
(brak wzmianki o „istniejącym” zakładzie, a mianowicie spalarni, na której 
użytkowanie udzielono już zezwolenia) przyjętego po wydaniu zezwolenia. 

Tytułem podsumowania Komisja oznajmia, że przedsięwzięcie budowy spalarni, będące 
przedmiotem petycji 74/2006 i 23/2007, nie doprowadziło do naruszenia prawa Unii w 
zakresie gospodarki odpadami. 

Odnośnie do argumentu składających petycje dotyczącego sprzeciwu mieszkańców wobec 
przedsięwzięcia budowy spalarni

Należy przypomnieć, że ani jeden z przepisów prawa Unii mających zastosowanie w tej 
sprawie nie zobowiązuje właściwych władz do ścisłego poszanowania opinii wyrażonych 
przez mieszkańców. Innymi słowy, władze nie miały w tej sprawie obowiązku odmówić 
udzielenia zezwolenia na użytkowanie spalarni tylko i wyłącznie ze względu na sprzeciw 
mieszkańców, których opinii zasięgnięto, wobec przedsięwzięcia. W tym kontekście należy 
odnieść się do dyrektywy 85/337/EWG w sprawie ocen oddziaływania na środowisko 
(zwanych dalej „OOŚ”)1i dyrektywy 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (zwanej dalej „dyrektywą IPPC”) mających zastosowanie w 
tej sprawie.2O ile dyrektywy te stanowią, że mieszkańcy mają prawo do udziału w procesie 
decyzyjnym i dostępu do wszelkich istotnych informacji, o tyle przewidują również, że 
właściwe władze muszą jedynie „uwzględnić” wynik konsultacji. Tym samym władze muszą 
zapewnić prawo do udziału w procesie decyzyjnym, ale opinie wyrażone przez mieszkańców 
nie są dla nich wiążące. To dlatego dyrektywy 85/337/EWG i 96/61/WE przyznają 
mieszkańcom prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości, aby umożliwić im zaskarżenie 
decyzji o udzieleniu zezwolenia (np. w związku z zezwoleniem na przedsięwzięcie bez 
uprzedniego przeprowadzenia konsultacji społecznych).

W związku z tym właściwe władze nie były zobowiązane ani do rezygnacji z przedsięwzięcia 
w związku ze sprzeciwem mieszkańców, ani do spełnienia ich postulatu dotyczącego wyboru 
metanizacji zamiast spalania.

W tym kontekście należy również podkreślić, że w ramach postępowania o udzielenie 
zezwolenia na spalarnię właściwe władze zorganizowały konsultacje społeczne w ścisłym 
poszanowaniu wymogów prawa Unii (przeprowadzenie konsultacji na wczesnym etapie przed 
wydaniem zezwolenia przez prefekta, przekazanie mieszkańcom wszelkich istotnych 
informacji itp.). Konsultacje społeczne przeprowadzono mianowicie na terenie gmin Fos-sur-
Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône i Saint-Martin-de-Crau w dniach od 19 września 2005 r. do 
3 listopada 2005 r., tak aby wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogli się swobodnie 

                                               
1Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (zmieniona).
2Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli, uchylona i zastąpiona dyrektywą 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.
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wypowiedzieć (o czym świadczy 800 pytań zadanych podczas zebrań publicznych). Ponadto 
w latach 2004–2008 CUMPM zorganizował blisko 60 zebrań publicznych mających na celu 
osiągnięcie porozumienia. W tym kontekście należy podkreślić, że w sprawozdaniu 
francuskiego urzędu odpowiedzialnego za inspekcję infrastruktury oddziałującej na 
środowisko naturalne (Inspection des Installations Classées) z dnia 10 grudnia 2005 r. 
stwierdzono, że konsultacje społeczne odbyły się „w warunkach normalnych i zgodnych z 
przepisami prawa”.

Tytułem podsumowania Komisja oznajmia, że przedsięwzięcie budowy spalarni będące 
przedmiotem petycji 74/2006 i 23/2007 nie doprowadziło do naruszenia prawa Unii w 
zakresie informowania i udziału mieszkańców w procesach decyzyjnych dotyczących 
działań potencjalnie wpływających na środowisko naturalne.

Odnośnie do argumentu składających petycje dotyczącego braku „poważnego” badania 
skutków zdrowotnych, tj. badania uwzględniającego wpływ spalarni na zwiększenie ryzyka 
zdrowotnego spowodowanego istnieniem strefy przemysłowej w gminie Fos-sur-Mer

Wbrew twierdzeniom składających petycje przeprowadzono badania skutków zdrowotnych 
dotyczące zarówno (i) ryzyka zdrowotnego w obrębie całej strefy przemysłowej w gminie 
Fos-sur-Mer, jak i (ii) wpływu spalarni na zwiększenie ryzyka zdrowotnego.

Jeśli chodzi o potencjalne ryzyko zdrowotne wynikające z realizacji samego przedsięwzięcia, 
należy przede wszystkim odnieść się do badania skutków zdrowotnych zawartego w ocenie 
oddziaływania na środowisko dokonanej na potrzeby przedsięwzięcia budowy spalarni 
(potencjalne ryzyko zdrowotne będące skutkiem zrzutów i emisji do środowiska 
naturalnego).1W badaniu skutków zdrowotnych próbę stanowili mieszkańcy gmin Fos-sur-
Mer i Port-Saint-Louis-du-Rhône oraz pracownicy okolicznych przedsiębiorstw, a pod uwagę 
wzięto czynniki narażenia uznane za istotne ze względu na tryb życia miejscowej ludności. W 
wyniku badania stwierdzono, że spalarnia nie wiąże się z żadnym znacznym ryzykiem 
zdrowotnym dla mieszkańców – czy to drogą oddechową, czy pokarmową – ani nie 
doprowadzi do znaczącej zmiany obecnej sytuacji w zakresie ryzyka zdrowotnego. W tym 
kontekście należy przypomnieć, że spalarnię zaprojektowano właśnie w oparciu o najlepsze 
dostępne rozwiązania techniczne i że obowiązujące ją wymogi techniczne są zgodne z ogółem 
norm emisji zawartych w prawie Unii.

Co się tyczy badania ryzyka zdrowotnego w obrębie całej strefy przemysłowej w gminie Fos-
sur-Mer, należy przywołać badanie skutków zdrowotnych Ocena ryzyka zdrowotnego w 
obrębie strefy przemysłowej w gminie Fos-sur-Mer, w departamencie Bouches-du-Rhône
przeprowadzone niedawno przez BURGEAP dla Regionalnej Dyrekcji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Środowiska Naturalnego Regionu Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe.2W 
badaniu tym, w którym uwzględniono przedsięwzięcie budowy spalarni, również nie 
                                               
1Dokumentacja wniosku o zezwolenie na użytkowanie zakładu kompleksowego przerobu odpadów 
komunalnych z odzyskiem energii – załącznik Badanie ryzyka zdrowotnego do tomu II oceny oddziaływania na 
środowisko. 
2Evaluation des risques sanitaires dans la Zone Industrielle de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône [Ocena 
ryzyka zdrowotnego w obrębie strefy przemysłowej w gminie Fos-sur-Mer, w departamencie Bouches-du-
Rhône], BURGEAP (6.05.2008 r.), dostępne w Internecie pod adresem: 
http://www.paca.drire.gouv.fr/environnement/ERS/Fos/ERS_Fos_2008_05_26.pdf.
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wykazano znacznego ryzyka zdrowotnego, w tym działania rakotwórczego, dla miejscowej 
ludności, a także podkreślono, że strefa przemysłowa w gminie Fos-sur-Mer nie wyróżnia się 
na tle danych lokalnych i regionalnych pod względem śmiertelności ogólnej.

Tytułem podsumowania właściwe władze zleciły przeprowadzenie badań skutków 
zdrowotnych1dotyczących potencjalnego ryzyka zdrowotnego związanego ze spalarnią i 
całą strefą przemysłową w gminie Fos-sur-Mer, które to badania nie wykazały 
znacznego ryzyka.2

Odnośnie do argumentu składających petycje, których zdaniem przedsięwzięcie budowy 
spalarni powinno było zostać zakazane z uwagi na jego umiejscowienie w strefie już i tak 
narażonej na zanieczyszczenie powietrza 

Po pierwsze należy zauważyć, że wpływ spalarni na wzrost emisji w obrębie strefy 
przemysłowej w gminie Fos-sur-Mer, jak wskazano w ocenie oddziaływania na 
środowisko przedsięwzięcia budowy spalarni, będzie niewielki, a mianowicie wynosić 
będzie 2,4% dla dwutlenku siarki (SO2), 2,6% dla tlenków azotu (NOx), 1,6% dla 
lotnych związków organicznych i 1,33% dla dioksyn i furanów.

Po drugie należy przypomnieć, że prawo Unii nie zakazuje właściwym władzom 
zezwolenia na budowę zakładu przemysłowego, takiego jak spalarnia, w strefie już 
narażonej na zanieczyszczenie powietrza, o ile wdrożą one środki niezbędne do 
zapewnienia zgodności samego przedsięwzięcia i całej strefy z normami zawartymi w 
prawie Unii.

Co się tyczy zanieczyszczenia powietrza w obrębie strefy w gminie Fos-sur-Mer, należy 
nadmienić, że obecnie (lipiec 2010 r.) Francja musi zapewnić zgodność z maksymalnymi 
wartościami stężenia w atmosferze ustalonymi dla SO2, NOx, dwutlenku azotu (NO2), 
pyłu zawieszonego PM10, ołowiu, tlenku węgla (CO) i benzenu, zgodnie z dyrektywą 
2008/50/WE.3

Tymczasem dane dotyczące stężenia zanieczyszczeń w atmosferze w obrębie strefy 
przekazane przez władze Francji wskazują, że wszystkie normy zawarte w prawie Unii 
zostały spełnione w 2007 r. i 2008 r. dla NO2, benzenu4, CO i ołowiu oraz, od 2008 r., dla 
SO2 i PM10. 

Należy dodać, że maksymalne wartości stężenia w atmosferze ustalone dla innych 
                                               
1Należy zauważyć, że oba badania skutków zdrowotnych opierały się na francuskiej metodologii ogólnej, 
opisanej w przewodnikach wydanych niedawno przez krajowy Instytut Nadzoru Sanitarnego (Institut de Veille 
Sanitaire) i Krajowy Instytut Środowiska Przemysłowego i Zagrożeń (Institut National de l'Environnement 
Industriel et des Risques).
2Wskaźniki ryzyka zdrowotnego poddane ocenie w badaniach skutków zdrowotnych osiągają wartość znacznie 
niższą od progów i wartości odniesienia wyznaczonych jako czynnik ryzyka zdrowotnego przez Światową 
Organizację Zdrowia. 
3Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i 
czystszego powietrza dla Europy. 
4Należy zauważyć, że benzen to jedyny lotny związek organiczny, dla którego w prawie Unii ustalono 
dotychczas maksymalną wartość stężenia. 
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zanieczyszczeń w dyrektywach 2004/107/WE1i 2008/105/WE są spełnione już od 2007 r., 
choć wiążące staną się dopiero od dnia 31 grudnia 2012 r. (arsen, kadm, nikiel i 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) lub 1 stycznia 2015 r. (PM2,5).

Podsumowując, prawo Unii w zakresie jakości powietrza nie zakazuje właściwym 
władzom zezwolenia na budowę i użytkowanie spalarni w strefie przemysłowej, a 
ponadto wartości stężenia zanieczyszczeń w atmosferze w obrębie strefy przemysłowej w 
gminie Fos-sur-Mer okazują się zgodne z wymogami ww. prawa Unii.

Jeśli chodzi o przewidywane emisje ze spalarni, zważywszy na brak ustalenia w prawie 
Unii maksymalnych wartości stężenia w atmosferze dla dioksyn i furanów należy 
zaznaczyć, że specyfikacja obowiązująca spółkę EVERE SAS (zawarta w zezwoleniu 
wydanym przez prefekta z dnia 12 stycznia 2006 r.) jest zgodna ze wszystkimi 
wymogami wynikającymi z prawa Unii, w tym określonymi w dyrektywie 2000/76/WE w 
sprawie spalania odpadów.2

Podsumowując, Komisja stwierdza, że przedsięwzięcie budowy spalarni będące 
przedmiotem petycji 74/2006 i 23/2007 nie doprowadziło do naruszenia prawa Unii w 
zakresie jakości powietrza. 

Ponadto organ sądownictwa administracyjnego potwierdził zgodność zezwoleń na 
budowę i użytkowanie spalarni z prawem, w związku z czym brak podstaw do 
kontynuacji postępowania.

                                               
1Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, 
kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.  
2 Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania 
odpadów.


