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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

2.9.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiția nr. 0023/2007, adresată de Gerard Casanova, de naționalitate franceză, în numele „Port 
Saint Louis du Rhone Anti-incineration Collective”, însoțită de 52 de semnături, împotriva 
funcționării în continuare a unui incinerator de deșeuri

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva poluării permanente a aerului provocată de particulele fine 
emise de o instalație de incinerare a deșeurilor toxice conectată la instalații portuare 
industriale; acesta subliniază că, pe lângă faptul că este o sursă de poluare transfrontalieră, 
instalația este foarte dăunătoare sănătății populației locale și nu prezintă niciun avantaj 
economic, putând fi înlocuită prin metode de eliminare mai durabile.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 mai 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iulie 2007

Municipalitatea din Marsilia a început construirea unui incinerator pentru deșeurile 
municipale pe un amplasament situat în Fos-sur-Mer. La 12 ianuarie 2006 a fost emisă o
autorizație pentru proiect (încetarea lucrărilor). Lucrările au fost oprite în august 2006 de către 
Tribunal de Grande Instance de Marseille deoarece fusese descoperită o specie de plantă 
protejată pe plan local. Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a casat această hotărâre și se pare că 
construcția a fost reluată în toamna anului 2006.

Problema face deja obiectul unei petiții anterioare (petiția nr. 74/2000) pentru care Comisia a 
emis o comunicare la 12 decembrie 2006 și o comunicare suplimentară la 15 iunie 2007.
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În plus, în baza unei reclamații a autorităților locale din Fos-sur-Mer din data de 15 mai 2006, 
a fost deschis un dosar în privința incineratorului de deșeuri. Principalele puncte ale dosarului 
sunt încălcarea dreptului la participare publică și faptul că incinerarea ar mări poluarea într-o 
zonă deja foarte poluată.

În comunicarea sa, Comisia a explicat că la 31 ianuarie 2007 a fost transmisă o scrisoare 
autorităților franceze, solicitându-se informații privind situația poluării atmosferice din zonă și 
starea lucrurilor în ceea ce privește construcția incineratorului. La 26 martie 2007 a fost primit 
un răspuns care este în curs de analizare.

Comisia recomandă Comisiei pentru petiții să examineze prezenta petiție împreună cu petiția 
nr. 74/2006, datorită similarității acestora. Comisia va fi ținută la curent cu rezultatul 
acțiunilor deja întreprinse cu privire la obiectul acestor petiții.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petițiile au în comun faptul că denunță proiectul de instalare a unui incinerator (numit în 
continuare „proiectul ”, „proiectul de incinerator” sau „incineratorul”) într-un loc denumit 
Caban-Sud, în zona industrială a comunei Fos-sur-Mer (departamentul Bouches-du-Rhône). 
Având în vedere faptul că petițiile menționate mai sus se bazează pe argumente similare, 
prezenta comunicare scrisă le tratează ca ansamblu.

Incineratorul în cauză este un centru de prelucrare multi-filieră, destinat tratării majorității 
celor 600 000 de tone de deșeuri menajere și similare (deșeuri nepericuloase) produse anual 
de cele 18 municipalități ale Comunității urbane Marseille Provence Métropole (CUMPM), 
care are aproape 1 milion de locuitori1. Incineratorul, instalat și 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 din Entressen2. Cantitatea de deșeuri menajere și similare provenite de la cele 18 
municipalități care nu poate fi prelucrată de incinerator va continua să fie deversată în 
depozitele din Septèmes-les-Vallons, Cadenaux (municipalitatea Pennes-Mirabeau) și 
Mentaure (municipalitatea Ciotat).

Hotărârea prefectorală de autorizare a exploatării3 prevede tratarea a 110 000 de tone anual 
                                               
1 Orașele care fac parte din aceasta 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 și Septemes les Vallons.
2 Depozitul din Entressen a fost închis în primăvara lui 2010 în special ca urmare a procedurii 
pentru încălcarea dreptului comunitar deschisă de Comisie pe motiv că acesta nu respecta 
indicațiile tehnice prevăzute în Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind 
depozitele de deșeuri. În urma acțiunilor întreprinse de autoritățile franceze în vederea 
închiderii și refacerii acestui depozit, Comisia a închis cauza.     
3 Prefectul Regiunii Provence, Alpes, Côtes d'Azur și al departamentului Bouches-du-Rhône, 
hotărâre de autorizare a societății EVERE SAS să exploateze un centru de prelucrare multi-
filiere a deșeurilor menajere cu valorizare energetică, pe teritoriul municipalității Fos-sur-mer, 
12 ianuarie 2006.
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prin instalația de metanizare1 și compostare2, care produce electricitate (13 GWh/an), căldură 
și compost. În ceea ce privește restul de 300 000 de tone, acestea vor fi tratate de către 
instalația de incinerare cu valorizare energetică (producție anuală de electricitate de 240 
GW/h)3. Pe lângă instalațiile de metanizare, de valorizare biologică și de valorizare 
energetică, proiectul include și o hală de recepție (pentru recepția și depozitarea temporară a 
deșeurilor primite la sit) și o instalație de triere (pentru trierea deșeurilor care urmează să 
ajungă la sit în funcție de diferitele filiere de prelucrare și pentru a separa deșeurile 
neasimilabile deșeurilor menajere, deșeurile periculoase și deșeurile lichide). În plus, 90% din 
deșeuri vor fi transportate pe cale ferată.

Argumentele petiționarilor

Argumentele petiționarilor împotriva proiectului de incinerator sunt următoarele: 

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

 Proiectul de incinerator a fost autorizat de către autoritățile publice competente, deși 
populația, consultată printr-o anchetă publică anterioară adoptării și publicării hotărârilor 
prefectorale de autorizare a construcției și exploatării acestuia, s-a opus. Populația s-a 
opus în principiu incineratorului, optând pentru o soluție bazată în întregime pe 
metanizare și valorizare biologică.

 Proiectul ar fi fost autorizat de autoritățile publice competente fără a efectua un studiu 
sanitar „serios”. Efectuarea unui astfel de studiu ar fi fost necesară pentru a determina 
dacă crearea unei noi instalații industriale în zona industrială din Fos-sur-mer poate 
conduce la creșterea poluării atmosferice din zona respectivă, și, implicit, riscurile la 
adresa sănătății umane. 

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

Procedurile judiciare inițiate la nivel național, care au confirmat legalitatea autorizațiilor de 
construcție și de exploatare a incineratorului 

Pentru început, amintim că proiectul a făcut obiectul, la nivel național, a peste 40 de proceduri 
judiciare deschise de către diferiții săi oponenți la Tribunalul administrativ Marsilia (în primă 
                                               
1 Metanizare: transformarea deșeurilor biodegradabile în biogaz și în compost, în spații 
închise, în care reacțiile de fermentare sunt optimizate și controlate. Biogazul poate fi folosit 
la producerea de electricitate și/sau căldură.
2 Valorizare biologică: recuperarea elementelor fertilizante din deșeurile organice (fragmente 
fermentabile ale deșeurilor menajere, ale deșeurilor verzi etc.) pentru a ameliora calitatea 
solului. 
3 Valorizare energetică: incinerarea deșeurilor utilizate drept combustibil - recuperarea de 
energie sub formă de vapori, produși în boilere legate la cuptoare, care sunt transformați în 
electricitate. Energia produsă poate alimenta și rețelele de încălzire industriale sau urbane.
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instanță), la Curtea de apel administrativă din Marsilia (în apel) și la Consiliul de Stat (ca 
ultimă cale de atac), în special cu scopul de a obține anularea hotărârilor prefectorale care 
acordau societății EVERE SAS autorizația de construcție și exploatare a incineratorului în 
cauză. 

În această privință, precizăm că, în Franța, instanța administrativă este judecătorul de drept 
comun, care are competența (și datoria) de a interpreta dreptul național în lumina dreptului 
Uniunii, pentru a-l aplica pe acesta din urmă. De manieră generală, subliniem că opinia 
Comisiei este că ea nu se poate substitui judecătorului național, care trebuie să garanteze 
aplicarea corectă a dreptului Uniunii. În acest context, Comisia observă că această poziție de 
principiu este similară poziției Parlamentului European exprimate în Rezoluția Parlamentului 
European din 6 iulie 2010 privind deliberările Comisiei pentru petiții în 2009 
(2009/2139(INI), în care, la considerentul K, se precizează următoarele:

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

În orice caz, instanța administrativă a judecat constant că hotărârile prefectorale respective nu 
prezintă nici erori de formă, nici erori de fond. Cu alte cuvinte, jurisdicția administrativă cea 
mai înaltă a hotărât că autoritățile competente nu au comis nici o infracțiune în raport cu 
dreptul național aplicabil în speță, și nici în raport cu măsurile naționale de transpunere a 
directivelor UE (de exemplu, elaborarea unui studiu prealabil complet de impact asupra 
mediului, desfășurarea unei campanii complete și corecte de informare și consultare a 
publicului) prin faptul că au acordat societății EVERE SAS autorizația de construcție și de 
exploatare a incineratorului.

Nu a putut fi identificată nici o încălcare a dreptului Uniunii în domeniul mediului

Deși instanța administrativă a hotărât că autorizația de construcție și exploatare acordată 
societății EVERE SAS este conformă legii, Comisia Europeană („Comisia”) a examinat din 
punct de vedere tehnic și juridic informațiile și documentele transmise de petiționari și de 
autoritățile franceze. Comisia a concluzionat că proiectul de incinerator, care a făcut obiectul 
petițiilor 74/2006 și 23/2007, nu încalcă dreptul Uniunii, inclusiv cel în domeniul mediului. 

Argumentul petiționarilor privind nemenționarea proiectului de incinerator în PDEDMA

Amintim că autorizația 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. 
Petiționarii susțin că această autorizație constituie o încălcare a dreptului Uniunii întrucât a 
fost acordată fără ca instalarea incineratorului să fie prevăzută în PDEDMA.

De fapt, autoritățile competente au adoptat inițial, la 26 iulie 1999, un PDEDMA în care se 
menționa posibilitatea creării unor instalații de eliminare a deșeurilor. Tribunalul 
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administrativ Marsilia a anulat, însă, aceste planuri la 20 iunie 2003, în principal pe motiv că 
în acesta nu se menționau instalațiile ce trebuiau create, ci se prezentau sugestii și 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 Marsilia a anulat și acest al doilea 
PDEDMA, la 2 octombrie 2007, pe motiv că nu menționa proiectul de incinerator care fusese 
totuși autorizat la aproximativ 2 săptămâni (pe 12 ianuarie 2006) după adoptarea noului 
PDEDMA. În prezent, autoritățile competente elaborează un al treilea PDEDMA.

Din cele prezentate până acum, rezultă că autorizația de exploatare a incineratorului a fost 
emisă în absența unui PDEDMA. Comisia consideră că o astfel de situație nu constituie o 
încălcare a dreptului Uniunii, având în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene („Curtea”). Trimitem la hotărârea C-52/07 și C-217/02 (cauze comune), în care 
judecătorul a declarat că o autorizație de a exploata un centru de eliminare a deșeurilor poate 
fi acordată fără un plan de gestionare a deșeurilor1. Cu alte cuvinte, în vederea realizării 
obiectivelor Directivei 75/442/CE privind deșeurile2 (eliminarea sau valorizarea deșeurilor 
fără a pune în pericol sănătatea umană și mediul, crearea unei rețele integrate și adecvate de 
instalații de eliminare), aceasta nu interzice autorităților competente să autorizeze exploatarea 
unei instalații de eliminare a deșeurilor în lipsa unui plan de gestionare. În acest context, 
subliniem încă o dată că proiectul de incinerator a fost dezvoltat ca soluție de înlocuire a 
depozitului din Entressen, care urma să fie închis și, în consecință, avea drept scop garantarea 
faptului că deșeurile generate de CUMPM sunt prelucrate în mod adecvat, în conformitate cu 
cerințele dreptului Uniunii.

În ceea ce privește faptul că cel de-al doilea PDEDMA nu menționează proiectul de 
incinerator din Fos-sur-Mer, menționăm că această lipsă, după cum s-a precizat anterior, a 
făcut obiectul unei hotărâri a Tribunalului administrativ Marsilia, care a condus la anularea 
planului menționat. Comisia adaugă, de asemenea, că această lipsă nu este de natură să pună 
sun 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 autorizației, ci de conținutul planului de eliminare a deșeurilor (nemenționarea unei 
instalații „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 petițiilor 
74/2006 și 23/2007, nu a condus la nici o încălcare a dreptului Uniunii în materie de deșeuri.

Argumentul petiționarilor referitor la faptul că populația nu era de acord cu proiectul de 
incinerator

Menționăm că nici o dispoziție din dreptul Uniunii aplicabilă în speță nu obligă autoritățile 
competente să urmeze întru totul opiniile exprimate de public. Cu alte cuvinte, autoritățile 
                                               
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 și JO C 191, 10.08.2002.
2 Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile periculoase. Această 
directivă a fost între timp abrogată și înlocuită de Directiva 2006/12/CE privind deșeurile a 
Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006.
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respective nu aveau obligația de a refuza autorizația de exploatare a incineratorului pentru 
simplul motiv că populația consultată se opunea. În acest sens, cităm Directiva 85/337/CEE 
privind studiile de impact asupra mediului („Directiva SIM”)1 și Directiva 96/61/CE privind 
prevenirea și controlul integrat al poluării („Directiva PCIP”), aplicabile în cazul de față2. 
Aceste directive prevăd că publicul are dreptul să participe la procesul decizional și să aibă 
acces la toate informațiile relevante, însă precizează că autoritățile competente au doar 
obligația de „a lua în considerare” rezultatele consultărilor. Astfel, deși autoritățile trebuie să 
garanteze un drept de participare, opiniile exprimate de public nu au, prin aceasta, valoare 
obligatorie pentru autorități. Acesta este motivul pentru care Directivele 85/337/CEE și 
96/61/CE acordă publicului dreptul de acces la justiție pentru a contesta o decizie a 
autorităților (pe baza faptul că, de exemplu, un proiect a fost autorizat fără consultarea 
prealabilă a opiniei publice).

În consecință, autoritățile competente nu numai că nu aveau obligația de a abandona proiectul 
pe motiv că populația s-a opus, dar nu o aveau nici pe aceea de a respecta preferința populației 
pentru metanizare în locul incinerării.

În acest context, subliniem, de asemenea, că autoritățile competente au organizat, în cadrul 
procedurii de autorizare a incineratorului, o consultare publică în perfectă conformitate cu 
cerințele dreptului Uniunii (consultarea a fost realizată într-un stadiu timpuriu și a precedat 
hotărârea prefectorală de autorizare, toate informațiile relevante au fost comunicate publicului 
etc.). Ancheta publică s-a desfășurat pe teritoriile municipalităților Fos-sur-Mer, de Port 
Saint-Louis du Rhône și Saint Martin de Crau, între 19 septembrie 2005 și 3 noiembrie 2005, 
astfel încât să se permită întregii populații implicate să se exprime liber (așa cum 
demonstrează cele 800 de întrebări puse în timpul reuniunilor publice). În plus, CUMPM a 
organizat, între 2004 și 2008, peste 60 de reuniuni publice consultative. Subliniem, în acest 
sens, faptul că Inspection des Installations Classées a declarat, în raportul său din 10 
decembrie 2005, că ancheta publică s-a desfășurat „în condiții normale și conform legii”.

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

Argumentul petiționarilor referitor la absența unui studiu sanitar „serios”, prin aceasta 
înțelegându-se un studiu care ia în considerare contribuția incineratorului la riscul sanitar 
reprezentat de zona industrială Fos-sur-Mer

În ciuda afirmațiilor petiționarilor, au fost realizate studii sanitare referitoare (i) la riscurile 
sanitare în zone industrială Fos-sur-Mer în ansamblu și (ii) la contribuția incineratorului la 
aceste riscuri.  

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului (modificată).
2 Directiva 96/61/Ce a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, 
abrogată și înlocuită de Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 
privind prevenirea și controlul integrat al poluării 
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În ceea ce privește riscurile sanitare care ar putea fi cauzate de proiectul ca atare, trimitem în 
special la studiul sanitar inclus în studiul impactului asupra mediului realizat pentru proiectul 
de incinerator (risc sanitar potențial decurgând din reziduurile lichide și atmosferice)1. Acest 
studiu sanitar a avut ca referință locuitorii din Fos-sur-Mer și din Port Saint-Louis du Rhône, 
precum și lucrătorii din societățile învecinate, și ținut seama factorii de expunere considerați 
majoranți în raport cu modul de viață al populației locale. Rezultatul acestui studiu a fost că 
incineratorul nu prezintă nici un risc sanitar semnificativ, prin inhalare sau ingestie, pentru 
sănătatea populației și că nu va determina modificări semnificative ale situației actuale în 
materie de riscuri sanitare. În această privință, 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 privește 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 Bouches-du-Rhône” și comandat de Direcția 
regională Industrie, cercetare și mediu a Regiunii Provence-Alpes-Côtes d'Azur2. Acest 
studiu, care a luat în considerare proiectul de incinerator, a concluzionat de asemenea că nu 
există riscuri sanitare semnificative, inclusiv cancerigene, pentru populațiile din zonă și a 
subliniat că zona industrială Fos-sur-Mer nu prezintă nici o particularitate din punct de vedere 
al moralității generale în raport cu datele locale și regionale.

În concluzie, autoritățile competente au realizat studii sanitare3 privind riscurile sanitare 
potențiale legate de incinerator și de zona industrială Fos-sur-Mer în ansamblu, iar rezultatele 
tuturor acestor studii au indicat că nu există riscuri semnificative4.

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

În primul rând, contribuția incineratorului la emisiile atmosferice în zona industrială Fos-sur-
Mer, indicată în studiul impactului 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 componenții organici volatili (COV) și 1,33% pentru dioxine și furani.

În al doilea rând, dreptul Uniunii nu interzice autorităților competente să autorizeze crearea 
unor instalații industriale, precum incineratorul, într-o zonă deja afectată de poluarea 
atmosferică, în măsura în care acestea iau măsurile necesare pentru a garanta respectarea 
                                               
1 Dosar de cerere de autorizare a unui centru de prelucrare multi-filiere a deșeurilor menajere 
cu valorizare energetică - Anexa „Etude du risque sanitaire” din volumul II al studiului de 
impact. 
2 „Evaluation des risques sanitaires dans la Zone Industrielle de Fos-sur-Mer dans les 
Bouches-du-Rhône”, BURGEAP (06/05/2008), 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 „Institut national de Veille Sanitaire” și „Institut national de 
l'Environnement industriel et des Risques”.
4 Indicii de risc sanitar estimați în aceste studii sunt net inferiori pragurilor/valorilor de 
referință definite ca riscuri sanitare de către Organizația Mondială a Sănătății.
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normelor dreptului Uniunii de către proiect și în ceea ce privește zona în ansamblu.

În ceea ce privește poluarea atmosferică a zonei Fos-sur-Mer, subliniem că în prezent (iulie 
2010), Franța trebuie să asigure respectarea concentrațiilor maxime în atmosferă pentru SO2, 
NOx, dioxidul de azot (NO2), particulele PM10, plumb, le monoxid de carbon (CO) și benzen, 
stabilite în Directiva 2008/50/CE1. 

Datele raportate de autoritățile franceze cu privire la concentrațiile atmosferice de poluanți în 
zona în cauză arată că toate normele din dreptul Uniunii au fost respectate în 2007 și 2008 
pentru NO2, benzen2, CO și plumb și, începând cu 2008, pentru SO2 și PM10.

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

În concluzie, dreptul Uniunii în materie de calitatea aerului nu împiedică autoritățile să 
autorizeze construcția și exploatarea unui incinerator într-o zonă industrială, iar concentrațiile 
atmosferice de poluanți din zona industrială din Fos-sur-Mer sunt conforme cerințelor 
dreptului Uniunii.

În ceea ce privește emisiile atmosferice ale incineratorului, deși dreptul Uniunii nu stabilește 
concentrații atmosferice maxime pentru dioxine și furani, precizăm că caietul de sarcini al 
societății EVERE SAS (reprodus în hotărârea prefectorală de autorizare din 12 ianuarie 2006) 
respectă toate cerințele care decurg din dreptul Uniunii, inclusiv cele din Directiva 200/76/CE 
referitoare la incinerarea deșeurilor4.

În concluzie, Comisia consideră că proiectul de incinerator, care a făcut obiectul petițiilor 
74/2006 și 23/2007, nu a condus la nici o încălcare a dreptului Uniunii în materie de calitatea 
aerului. 

În plus, legalitatea autorizației de construcție și de exploatare a incineratorului fiind 
confirmată de jurisdicția administrativă, continuarea investigațiilor nu își mai are rostul.

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


