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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 403/2005 af Michel Vray, belgisk statsborger, og 7 
medunderskrivere, om miljømæssige problemer i nærheden af en fabrik

1. Sammendrag

Andrageren bor i nærheden af en fabrik, der producerer stålprodukter. Han hævder, at 
levevilkårene de seneste år er blevet utålelige, og at beboernes fysiske og mentale helbred 
lider skade grundet støj og rystelser. Der udledes endvidere giftige kemiske stoffer, og 
beboernes haver forurenes med rester fra affaldsforbrænding. På trods af at der opbevares 
giftige produkter i umiddelbar nærhed af et beboelsesområde, er der ikke indført nogen 
nødplaner. Andrageren mener, at disse omstændigheder udgør en tydelig overtrædelse af EU's 
miljødirektiver og fastholder, at fabrikkens tilladelse til at udføre sine opgaver på området 
udløb den 4. juli 2004.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. september 2005). 

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. marts 2006.

"Andragendet

Andrageren fremsendte oplysninger til Europa-Parlamentet om Dufercostålværket i Louvière 
(Belgien). Dette stålværk består hovedsageligt af en elektrisk smelteovn, et 
strengstøbningsanlæg og et koldvalseværk.

Andrageren har fremsendt oplysninger om de miljømæssige indvirkninger og andre gener 
(navnlig støj) i forbindelse med stålværket, som er placeret i nærheden af et beboelsesområde.
Andrageren sætter også spørgsmålstegn ved, om fornyelsen af tilladelsen vedrørende de 
pågældende anlæg er i overensstemmelse med den gældende procedure.
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Kommissionens bemærkninger

Dufercostålværket er omfattet af bilag I i direktiv 96/61/EF1 om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening. I henhold til direktiv 96/61/EF betragtes sådanne anlæg som 
eksisterende anlæg, der skal bringes i overensstemmelse med direktivets bestemmelser inden 
30. oktober 2007. Anlæggene skal især drives i overensstemmelse med visse 
godkendelsesbetingelser baseret på de bedste tilgængelige teknikker.

Anlæggene skal med andre ord enten have en ny tilladelse i overensstemmelse med direktivet, 
eller også skal de oprindelige godkendelsesbetingelser fornys og om nødvendigt opdateres for 
dermed at muliggøre fuldstændig overensstemmelse med direktivet inden 30. oktober 2007.

Hvis der skal foretages "væsentlige ændringer", skal der foreligge en ny tilladelse i 
overensstemmelse med direktiv 96/61/EF, inden de "væsentlige ændringer" gennemføres. På 
nuværende tidspunkt har Kommissionen ikke modtaget oplysninger fra de belgiske 
myndigheder vedrørende situationen for Dufercostålværket i henhold til bestemmelserne i 
direktiv 96/61/EF. Kommissionen vil derfor anmode de pågældende myndigheder om 
yderligere oplysninger med henblik på de foranstaltninger, som er eller vil blive truffet for at 
overholde direktivets bestemmelser.

Projektet er ligeledes omfattet af direktiv 85/337/EØF2 om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved direktiv 97/11/EF3 og direktiv 
2003/25/EF4. I henhold til sidstnævnte direktiv skal projekter, der sandsynligvis får en 
væsentlig indvirkning på miljøet i kraft af bl.a. deres natur, størrelse og beliggenhed, gøres til 
genstand for en vurdering af deres indvirkninger forud for godkendelsen. Direktiv 
85/337/EØF var ikke trådt i kraft, da det omtalte projekt først blev godkendt (dvs. i 1974 
ifølge oplysninger fra andrageren). Ændringer og udvidelser af projekter, der er nævnt i 
direktivets bilag I og II, og som kan have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet, er 
ligeledes omfattet af direktivet.

Ændringer i forbindelse med det projekt, som andrageren henviser til, skal derfor underlægges 
en forudgående miljøkonsekvensvurdering, hvis de skønnes at have en væsentlig indvirkning 
på miljøet.

På grundlag af andragerens oplysninger foretog operatøren tilsyneladende en 
miljøkonsekvensvurdering af de foreslåede ændringer, herunder en vurdering af de 
eksisterende anlægs indvirkning, tilbage i 2005. Andrageren mener ikke, at de miljømæssige 
oplysninger, som operatøren har fremsendt, indeholder en vurdering af de virkninger, som 
forårsages af de rystelser, der skabes af fabrikkens aktiviteter. På nuværende tidspunkt 
foreligger der ingen oplysninger om situationen i forbindelse med godkendelsesproceduren, 
hvorvidt der er foretaget en miljøkonsekvensvurdering, eller om der er taget hensyn til 
andragerens spørgsmål. Kommissionen agter at anmode de belgiske myndigheder om 
yderligere oplysninger."

                                               
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26
2 EFT L 175 af 5.7.1985.
3 EFT L 73 af 14.3.1997.
4 EUT L 156 af 25.6.2003.
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4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 3. juli 2006.

"Som svar på Kommissionens anmodning fremsendte de belgiske myndigheder yderligere 
oplysninger vedrørende andragendet.

De belgiske myndigheder bekræftede, at Dufercostålværket i Louvière er omfattet af direktiv 
96/61/EF1 om integreret bekæmpelse og forebyggelse af forurening, og at værket betragtes 
som et eksisterende anlæg, som skal opfylde direktivets bestemmelser inden 30. oktober 2007.

Myndighederne oplyste Kommissionen om, at operatøren i marts 2005 ansøgte om en 
fornyelse af værkets tilladelse og vedføjede en miljøkonsekvensvurdering, som var 
gennemført i henhold til direktiv 96/61/EF og direktiv 85/337/EØF2 om vurdering af visse 
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet som ændret ved direktiv 97/11/EF3 og 
direktiv 2003/35/EF4.

Der blev foretaget en offentlig undersøgelse i juni 2005 på grundlag af 
miljøkonsekvensvurderingen. Andrageren har fremsendt en række bemærkninger.

De belgiske myndigheder meddelte Kommissionen, at de på grundlag af 
miljøkonsekvensvurderingen, som vedrører de problemer, der er anført af andragerne i 
forbindelse med den offentlige undersøgelse (navnlig vedrørende luft- og støjforurening og 
risikoen for utilsigtede udslip) og under anvendelse af de bedste tilgængelige metoder, vil 
beslutte, om der skal gives en ny tilladelses i overensstemmelse med direktiv 96/61/EF for 
dermed at sikre, at anlæggene overholder bestemmelserne inden 30. oktober 2007.

Hvad angår støjforurening, nævnte de belgiske myndigheder, at problemet, som var anført af 
andrageren, havde fået dem til i samarbejde med fabrikken at udarbejde en plan til 
afhjælpning af problemet samt indføre en tidsplan for overholdelsen.

Hvad angår problemerne med rystelser, som andrageren nævnte under den offentlige høring, 
meddelte de belgiske myndigheder, at de regionale myndigheder i Wallonien havde fremsendt 
henstillinger til Hainaut Permanent Deputation, som er det ansvarlige organ, vedrørende 
foranstaltninger, som skal træffes af operatøren for at sikre, at stålværket ikke medfører 
mekaniske rystelser, som kan være skadelige eller ubehagelige for de lokale beboere.

I lyset deraf og på grundlag af de oplysninger, der var fremsendt af andrageren og de belgiske 
myndigheder samt den igangværende godkendelsesprocedure, mener Kommissionen ikke, at 
der er tale om en overtrædelse af fællesskabslovgivningen."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Som fastslået i tidligere meddelelser mener Kommissionen ikke, at der er tale om en 
overtrædelse.

                                               
1EFT L 257 af 10.10.1996. 
2EFT L 175 af 5.7.1985.
3EFT L 73 af 14.3.1997.
4EUT L 156 af 25.6.2003.
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I løbet af sommeren sendte andrageren en cd, og Kommissionens tjenestegrene har undersøgt 
indholdet nøje. Cd'en indeholder dokumenter, der allerede er fremlagt tidligere, samt en kopi 
af den nye tilladelse, som er udstedt af de kompetente myndigheder. Der er ikke fremlagt nye 
beviser, der kan pointere, at der ikke er taget behørigt hensyn til de rejste problemer i 
forbindelse med den nye tilladelse. Cd'en indeholder ikke oplysninger, der kan få 
Kommissionen til at genoverveje sin holdning."
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