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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 403/2005, внесена от Michel Vray, с белгийско гражданство, 
подкрепена със седем подписа, относно екологични проблеми в  близост до 
фабрика 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията живее в близост до фабрика, която произвежда стоманени 
изделия. Той заявява, че условията за живот са станали непоносими през последните 
години, като физическото и умствено здраве на жителите се уврежда от шума и 
вибрациите. Освен това се изпускат отровни химически вещества и частните градини се 
замърсяват с остатъци от отпадъци от изгаряне. Въпреки факта, че токсичните 
продукти се съхраняват в непосредствена близост до жилищни имоти, няма план за 
извънредни ситуации. Вносителят на петицията подозира, че тези обстоятелства са в 
явно нарушение на директивите на ЕС за околната среда и твърди, че разрешението на
предприятието да извършва своята дейност на това място е изтекло на 4 юли 2004 г. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 септември 2005 г. 

3. Отговор на Комисията, получен на 28 март 2006 г.

Петицията

Вносителят на петицията представи на Европейския парламент информация относно 
стоманолеярния завод Duferco в Louvière, Белгия. Този стоманолеярен завод се състои 
основно от електропещ, машина за непрекъснато леене и машина за студено валцоване 
на лентови стомани.
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Вносителят на петицията предостави информация относно въздействието върху 
околната среда и за нарушение на обществения ред (по-специално шум), причинени от 
тези инсталации, които са разположени в непосредствена близост до жилищни райони.
Вносителят на петицията повдига също така въпроси относно точното спазване на 
процедурата за подновяване на разрешителните за въпросните инсталации.

Забележки на Комисията

Стоманолеярният завод Duferco попада в приложното поле на приложение І към 
Директива 96/61/ЕО1 за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. 
Съгласно Директива 96/61/ЕО тези инсталации се смятат за съществуващи инсталации, 
които до 30 октомври 2007 г. трябва да се приведат в съответствие със задълженията,
установени с директивата. По-специално инсталациите трябва да работят в 
съответствие с разрешените условия, основаващи се на най-добрите налични техники.

С други думи инсталациите трябва да имат ново разрешително в съответствие с 
Директивата или първоначалните условия в разрешителните трябва да се преразгледат 
и според случая актуализират навреме, за да позволят пълно съответствие с 
Директивата до 30 октомври 2007 г.

Когато инсталациите претърпят „съществени промени“, преди извършването на тези 
„съществени промени“ се изисква ново разрешително съгласно Директива 96/61/ЕО. В 
момента Комисията няма информация от белгийските органи относно положението на 
инсталациите на Duferco във връзка със задълженията по Директива 96/61/ЕО. Затова 
Комисията ще поиска от белгийските органи информация относно взетите мерки или 
мерките, които ще се вземат, за да се изпълнят задълженията по тази директива.

Проектът попада и в приложното поле на Директива 85/337/ЕИО2 относно оценката на 
въздействие на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с 
Директиви 97/11/ЕО3 и 2003/25/ЕО4. Съгласно тази директива проектите, за които е 
възможно да оказват значително въздействие върху околната среда по силата, наред с 
другото, на своето естество, размери и разположение, са предмет на изискването за 
оценка на техните въздействия преди издаването на. Директива 85/337/ЕИО не е била в 
сила, когато проектът, споменат в петицията, е получил първото си разрешително (т.е.
1974 г. според информацията, предоставена от вносителя на петицията). Промени и 
разширения на проекти, споменати в приложения І и ІІ към директивата, които могат да 
имат значително отрицателно въздействие върху околната среда, обаче също попадат в 
приложното поле на Директивата.

В резултат промените на проекта, които се споменават в петицията, може да изискват 
предварителна оценка на въздействието върху околната среда, ако има вероятност да 
                                               
1 ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26
2 ОВ L 175, 05.07.1985 г.
3 ОВ L 73, 14.03.1997 г.
4 ОВ L 156, 25.06.2003 г.
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оказват значително въздействие върху околната среда.

На базата на информацията, представена от вносителя на петицията, изглежда че през 
2005 г. възложителят е извършил проучване на въздействието върху околната среда за 
предлаганите промени, в т.ч. оценка на въздействието на съществуващата инсталация. 
Вносителят на петицията смята, че информацията за околната среда, представена от 
възложителя, не включва оценка на въздействията, причинени от вибрациите, 
създавани от дейността на площадката. Понастоящем няма налична информация 
относно положението с разрешителната процедура, извършена ли е оценка на 
въздействието върху околната среда и дали въпросите, повдигнати от вносителя на 
петицията, са взети предвид. Комисията ще поиска от белгийските органи подробна 
информация относно тези аспекти.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 3 юли 2006 г.

В отговор на искането на Комисията белгийските органи изпратиха допълнителна 
информация относно съдържанието на петицията.

Белгийските органи потвърдиха, че стоманолеярният завод Duferco в Louvière попада в 
приложното поле на Директива 96/61/ЕО1 за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването, съгласно която той се смята за съществуваща инсталация и затова за 
него се е изисквало до 30 октомври 2007 г. да бъде приведен в съответствие с 
разпоредбите на директивата.

Белгийските органи информираха Комисията, че през март 2005 г. операторът на завода 
е подал заявление за подновяване на своя лиценз за работа, към което е приложил 
проучване на въздействието върху околната среда очевидно изготвено съгласно 
Директива 96/61/ЕО и Директива 85/337/ЕИО2 относно оценката на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с директиви
97/11/ЕО3 и 2003/35/ЕО4.

През юни 2005 г. е проведено обществено допитване на базата на това проучване на 
въздействието върху околната среда. Вносителят на петицията е направил редица 
забележки.

Белгийските органи информираха Комисията, че въз основа на проучването на 
въздействието върху околната среда, отчитайки проблемите, повдигнати от 
вносителите на петицията по време на общественото допитване (по-специално относно 
замърсяването на атмосферата и шумовото замърсяване и рисковете от случайно 
изтичане) и използвайки най-добрите налични методи, органът ще реши дали да издаде 
ново разрешително за работа в съответствие с Директива 96/61/ЕО, за да се гарантира, 
че до 30 октомври 2007 г. инсталациите са приведени в съответствие с изискванията на 

                                               
1ОВ L 257. 10.10.1996 г.
2 ОВ L 175, 05.07.1985 г.
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същата.

Що се отнася по-специално до шумовото замърсяване, белгийските органи посочиха, че 
проблемите, повдигнати от вносителя на петицията, са им подсказали да изготвят в 
сътрудничество с дружеството план за справяне с проблема, придружен с график за 
изпълнение.

Относно проблема с вибрациите, повдигнат от вносителя на петицията по време на 
общественото изслушване, белгийските органи посочиха, че регионалното 
правителство на Валония е представило на Hainaut Permanent Deputation (органът, 
който отговаря за това) препоръки относно мерките, които да се предприемат от 
оператора за да се гарантира, че заводът не причинява механични вибрации, които 
могат да се окажат вредни за здравето и безопасността на местните жители или да им 
причинят неудобство.

Предвид на това и на информацията, представена от вносителя на петицията и 
белгийските органи, и предвид на това, че процедурата по издаване на разрешително 
все още тече, Комисията е на мнение, че на този етап няма нарушение на общностното 
право.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Както вече заяви в предишното си съобщение, Комисията стигна до заключение, че 
няма нарушение. 

Изпратената от вносителя през лятото информация, съдържаща се на CD, бе 
внимателно проучена от службите на Комисията. Тя съдържа документи, които са 
представени преди и копие от новото разрешително, издадено от компетентните 
органи. Не са представени нови доказателства, които да показват, че повдигнатите 
проблеми не са решени в това ново разрешително. То не съдържа информация, която би 
могла да накара Комисията да преразгледа своето становище.
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