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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 403/2005, του Michel Vray, βελγικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από επτά 
υπογραφές, σχετικά με προβλήματα περιβαλλοντικής φύσης κοντά σε εργοστάσιο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμένει κοντά σε ένα εργοστάσιο σιδηρουργίας. Αναφέρει ότι οι συνθήκες 
διαβίωσης κατά τα τελευταία έτη έχουν καταστεί αφόρητες. Η σωματική και ψυχική υγεία 
των κατοίκων έχει επηρεαστεί από τον θόρυβο και τις δονήσεις. Επίσης, έχουν 
απελευθερωθεί ορισμένες τοξικές χημικές ουσίες και οι ιδιωτικές αυλές έχουν μολυνθεί από 
κατάλοιπα καύσεων. Αν και τα τοξικά προϊόντα φυλάσσονται κοντά σε οικήματα, δεν 
υφίσταται κάποιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι περιστάσεις 
αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις σχετικές με τον τομέα του περιβάλλοντος 
ευρωπαϊκές οδηγίες και διαβεβαιώνει ότι η άδεια που χορηγήθηκε στην επιχείρηση για την 
άσκηση των δραστηριοτήτων της στην τοποθεσία αυτή έληξε στις 4 Ιουλίου 2004.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Σεπτεμβρίου 2005. 

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Μαρτίου 2006.

Η αναφορά

Ο αναφέρων διαβίβασε τις πληροφορίες σχετικά με το εργοστάσιο σιδηρουργίας του Duferco
της Louvière στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το βιομηχανικό αυτό σύμπλεγμα αποτελείται 
κυρίως από έναν ηλεκτρικό κλίβανο, μια μονάδα συνεχούς χύτευσης και μια μονάδα ψυχρής 
έλασης.

Ο αναφέρων παρουσιάζει τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
και τις οχλήσεις (κυρίως τον θόρυβο) που προκαλούν οι εν λόγω εγκαταστάσεις, οι οποίες 
βρίσκονται σε άμεση εγγύτητα με τις κατοικημένες ζώνες. Ο αναφέρων εγείρει επίσης 
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ερωτήματα σχετικά με την ορθή έκβαση των διαδικασιών ανανέωσης των αδειών για τις εν 
λόγω εγκαταστάσεις. 

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου σιδηρουργίας Duferco εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 96/61/ΕΚ1 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης. Σύμφωνα με την οδηγία 96/61/ΕΚ, οι εγκαταστάσεις αυτές θεωρούνται 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τους παρέχεται διορία μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2007 για να 
συμμορφωθούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία. Ειδικότερα, οι 
εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους της άδειας που 
βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Ούτως ειπείν, θα πρέπει είτε οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις να διαθέτουν μια νέα άδεια 
σύμφωνη με την οδηγία είτε οι προηγούμενες προϋποθέσεις χορήγησης άδειας να 
επανεξεταστούν και να ενημερωθούν εντός μιας προθεσμίας που να επιτρέπει την πλήρη 
συμμόρφωση στην οδηγία μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2007.

Σε περίπτωση «ουσιαστικής μεταβολής» της εκμετάλλευσης, απαιτείται η χορήγηση νέας 
άδειας, σύμφωνης με την οδηγία 96/61/ΕΚ πριν από την υλοποίηση αυτής της «ουσιαστικής 
μεταβολής».

Το σχέδιο καλύπτεται επίσης από την οδηγία 85/337/ΕΟΚ2 για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε 
από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ3 και 2003/35/ΕΚ4. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, για τα έργα που 
ενδέχεται να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα λόγω της φύσης, του 
μεγέθους ή της θέσεώς τους, πρέπει να πραγματοποιείται εκτίμηση των επιπτώσεων τους 
προτού τους χορηγηθεί άδεια.
Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ δεν ήταν σε ισχύ όταν χορηγήθηκε άδεια στο εν λόγω έργο για πρώτη 
φορά (το 1974 σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασε ο αναφέρων). Ωστόσο, αλλαγές ή 
προεκτάσεις των έργων που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας και που 
μπορεί να έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον καλύπτονται επίσης από την 
οδηγία.

Ως εκ τούτου, οι μεταβολές του εν λόγω έργου μπορεί να πρέπει να υποβληθούν σε εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, σε περίπτωση που ενδέχεται να έχουν σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Βάσει των πληροφοριών που υπέβαλε ο αναφέρων, φαίνεται ότι έχει εκπονηθεί από τον κύριο 
του έργου μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτεινόμενων μεταβολών του 
έργου, συμπεριλαμβανομένης και της εκτίμησης των επιπτώσεων των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων το 2005. Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι περιβαλλοντικές πληροφορίες που 
υπέβαλε ο κύριος του έργου δεν περιλαμβάνουν την εκτίμηση των επιπτώσεων των δονήσεων 

                                               
1 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σελ. 26.
2 ΕΕ L 175 της 5.7.1985.
3 ΕΕ L 73 της 14.3.1997.
4 ΕΕ L 156 της 25.6.2003.
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που προκαλούνται από τις δραστηριότητες του εργοστασίου. Δεν διατίθενται προς το παρόν 
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας, με το εάν η διαδικασία εκτίμησης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ολοκληρώθηκε και εάν τα ερωτήματα που εγείρει ο 
αναφέρων ελήφθησαν υπόψη. Η Επιτροπή θα ζητήσει από τις βελγικές αρχές σχετικές 
διευκρινίσεις.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Ιουλίου 2006.

Σε συνέχεια των αιτήσεων της Επιτροπής, οι βελγικές αρχές διαβίβασαν συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με την υπό εξέταση αναφορά.

Οι βελγικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου σιδηρουργίας της 
εταιρείας Duferco στη Louvière εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/61/ΕΚ1

σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης και θεωρούνται 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία. Δίνεται λοιπόν διορία μέχρι τις 
30 Οκτωβρίου 2007 για να συμμορφωθούν οι εγκαταστάσεις αυτές με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την παραπάνω οδηγία. 

Οι βελγικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι ο επιχειρηματίας υπέβαλε τον Μάρτιο του 
2005 αίτηση ανανέωσης της άδειας εκμετάλλευσης, συνοδευόμενη από μελέτη επιπτώσεων. 
Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η μελέτη αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο της οδηγίας 
96/61/ΕΚ και της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ2 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από τις 
οδηγίες 97/11/ΕΚ3 και 2003/35/ΕΚ4.
Βάσει της εν λόγω μελέτης επιπτώσεων, πραγματοποιήθηκε δημόσια έρευνα τον Ιούνιο του 
2005. Ο αναφέρων διαβίβασε κυρίως παρατηρήσεις αναφορικά με το έργο αυτό.

Οι βελγικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι, βάσει της μελέτης επιπτώσεων, των 
λαμβανομένων υπόψη των προβλημάτων που έθεσαν οι αναφέροντες κατά τη δημόσια 
έρευνα (ειδικότερα, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορρύπανση και κίνδυνοι υπερχείλισης) και 
της εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, η αρμόδια αρχή θα τερματίσει τη νέα 
άδεια εκμετάλλευσης λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ, 
προκειμένου να συμμορφωθούν οι εγκαταστάσεις αυτές προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 
μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2007.

Ειδικότερα όσον αφορά τις οχλήσεις από τον θόρυβο, οι βελγικές αρχές ανέφεραν ότι τα 
προβλήματα που προβάλλει ο αναφέρων οδήγησαν τη διοίκηση να ορίσει από κοινού με την 
επιχείρηση ένα σχέδιο εξυγίανσης για τις οχλήσεις αυτές, συνοδευόμενο από ένα 
χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης.

Όσον αφορά το ζήτημα των δονήσεων που έθεσε ο αναφέρων κατά τη δημόσια ακρόαση, οι 
βελγικές αρχές ανέφεραν ότι η περιφερειακή διοίκηση της Βαλονίας διατύπωσε στην αρμόδια 
αρχή, ήτοι το μόνιμο περιφερειακό συμβούλιο του Hainaut, ορισμένες συστάσεις σχετικά με 
τη λήψη των απαραίτητων μέτρων απο τον κύριο του έργου ώστε να διασφαλιστεί ότι η 
                                               
1 ΕΕ L 257 της 10.10.1996.
2 ΕΕ L 175 της 5.7.1985.
3 ΕΕ L 73 της 14.3.1997.
4 ΕΕ L 156 της 25.6.2003.
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λειτουργία των εγκαταστάσεων δεν προκαλεί μηχανικές δονήσεις, οι οποίες ενδέχεται να 
θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των περιοίκων ή προκαλούν οχλήσεις.

Βάσει των παραπάνω, καθώς και των πληροφοριών που διαβίβασαν ο αναφέρων και οι 
βελγικές αρχές και δεδομένου ότι η διαδικασία χορήγησης άδειας βρίσκεται ακόμα σε 
εξέλιξη, η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν υφίσταται στο στάδιο αυτό παραβίαση του κοινοτικού 
δικαίου.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Όπως δηλώθηκε ήδη στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται καμία παραβίαση.

Οι πληροφορίες που περιέχονταν σε CD, το οποίο απέστειλε ο αναφέρων στη διάρκεια του
καλοκαιριού, εξετάστηκαν προσεκτικά από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Το CD περιέχει 
έγγραφα που είχαν ήδη προσκομιστεί προηγουμένως και ένα αντίγραφο της νέας άδειας που 
χορηγήθηκε από τις αρμόδιες αρχές. Δεν παρουσιάζεται κανένα νέο στοιχείο το οποίο να
καταδεικνύει ότι τα προβλήματα που τέθηκαν δεν αντιμετωπίζονταν σε αυτήν τη νέα άδεια. 
Δεν περιέχει καμία πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει την Επιτροπή στην
επανεξέταση της θέσης της.
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