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Aihe: Vetoomus nro 403/2005, Michel Vray, Belgian kansalainen, ja seitsemän 
allekirjoittanutta, ympäristöongelmista tehtaan läheisyydessä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä asuu terästuotteita valmistavan tehtaan läheisyydessä. Hän toteaa, että 
elinolot ovat viime vuosina muuttuneet sietämättömiksi ja että melu ja tärinä ovat 
vahingoittaneet asukkaiden fyysistä ja henkistä terveyttä. Lisäksi ympäristöön on päässyt 
myrkyllisiä kemiallisia päästöjä ja yksityispihoja on saastutettu polttojätteellä. Siitä 
huolimatta, että myrkyllisiä aineita varastoidaan asuinkiinteistöjen välittömässä läheisyydessä, 
mitään pelastussuunnitelmaa ei ole olemassa. Vetoomuksen esittäjä epäilee, että kyseiset 
olosuhteet ilmiselvästi rikkovat EU:n ympäristödirektiivejä ja toteaa, että yrityksen valtuutus 
harjoittaa toimintaansa kyseisessä paikassa päättyi 4. heinäkuuta 2004. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 15. syyskuuta 2005. 

3. Komission vastaus, saatu 28. maaliskuuta 2006.

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä toimitti Euroopan parlamentille tietoja koskien Dufercon terästehdasta 
Louvièressa, Belgiassa. Terästehdas koostuu sähköuunista, valimosta ja valssilaitoksesta.

Vetoomuksen esittäjä antaa tietoja asuinalueiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevien 
laitosten aiheuttamasta ympäristövaikutuksesta ja haitoista, erityisesti meluhaitasta. 
Vetoomuksen esittäjä kysyy myös kyseisten laitosten lupien uusimismenettelyn 
asianmukaisesta noudattamisesta. 
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Komission huomautukset

Dufercon terästehdas kuuluu ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämiseksi annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY liitteen I1 soveltamisalaan. 
Direktiivin 96/61/EY mukaan kyseiset laitokset katsotaan olemassa oleviksi laitoksiksi, jotka 
on saatettava direktiivin velvoitteiden mukaisiksi 30. lokakuuta 2007 mennessä. Laitosten on 
erityisesti toimittava parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan perustuvien lupaehtojen 
mukaisesti.

Toisin sanoen laitoksilla on joko oltava uusi direktiivin mukainen lupa tai alkuperäiset 
lupaehdot on tarkistettava ja tarvittaessa ajanmukaistettava, jotta direktiivin noudattaminen 
kaikilta osin on mahdollista 30. lokakuuta 2007 mennessä.

Mikäli laitoksiin tehdään "olennaisia muutoksia", vaaditaan direktiivin 96/61/EY mukainen 
lupa ennen kyseisten "olennaisten muutosten" toteuttamista. Tällä hetkellä komissiolla ei ole 
hallussaan  Belgian viranomaisilta saatuja tietoja siitä, noudatetaanko Dufercon laitoksissa 
direktiivin 96/61/EY mukaisia velvoitteita.  Näin ollen komissio pyytää Belgian 
viranomaisilta tietoja direktiivin velvoitteiden noudattamiseksi tehdyistä tai tehtävistä 
toimenpiteistä.

Direktiivi 85/337/ETY2 tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 97/11/EY3 ja 2003/25/EY4, koskee 
vetoomuksessa esitettyä hanketta. Kyseisen direktiivin mukaan ennen luvan myöntämistä on 
arvioitava niiden hankkeiden vaikutukset, joilla etenkin laatunsa, kokonsa tai sijaintinsa 
vuoksi todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Direktiivi 85/337/ETY ei ollut 
voimassa kun vetoomuksessa viitatulle hankkeelle myönnettiin alun perin lupa (eli 
vuonna 1974 vetoomuksen esittäjän ilmoituksen mukaisesti). Hankkeiden muutokset ja 
laajennukset, joihin viitataan direktiivin liitteissä I ja II ja joilla voi olla merkittävä haitallinen 
ympäristövaikutus, kuuluvat myös direktiivin soveltamisalaan.

Tämän seurauksena vetoomuksessa mainitun hankkeen muutosten ympäristövaikutuksia voi 
olla tarpeen arvioida etukäteen, jos niiden ympäristövaikutukset todennäköisesti ovat 
merkittäviä.

Vetoomuksen esittäjän toimittaman tiedon mukaan näyttäisi siltä, että hankkeen toteuttaja 
suoritti ehdotettujen muutosten ympäristövaikutusten arvioinnin vuonna 2005 olemassa 
olevan laitoksen vaikutuksen arviointi mukaan luettuna. Vetoomuksen esittäjä on sitä mieltä, 
että hankkeen toteuttajan toimittamat ympäristötiedot eivät sisältäneet alueella tapahtuvasta 
toiminnasta aiheutuvasta tärinästä aiheutuvien vaikutusten arviointia. Tällä hetkellä ei ole 
tietoa lupamenettelyn tilanteesta; onko ympäristövaikutusten arviointi suoritettu tai onko 
vetoomuksen esittäjän kysymykset otettu huomioon. Komissio pyytää yksityiskohtaiset tiedot 
näistä seikoista Belgian viranomaisilta.

                                               
1 EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 EYVL L 175, 5.7.1985.
3 EYVL L 73, 14.3.1997.
4 EUVL L 156, 25.6.2003.
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4. Komission täydentävä vastaus, saatu 3. heinäkuuta 2006.

Vastauksena komission pyyntöön Belgian viranomaiset ovat lähettäneet lisätietoja 
vetoomuksen aiheesta.

Belgian viranomaiset ovat vahvistaneet, että Dufercon terästehdas Louvièressä kuuluu 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun 
neuvoston direktiivin 96/61/EY1 soveltamisalaan, jonka mukaan se katsotaan olemassa 
olevaksi laitokseksi ja täten sen edellytetään noudattavan direktiivin säännöksiä 30. lokakuuta 
2007 mennessä.

Belgian viranomaiset tiedottivat komissiolle, että maaliskuussa 2005 tehtaan 
toiminnanharjoittaja anoi toimilupansa uusimista ja sisällytti hakemukseensa 
ympäristövaikutusten arvioinnin, joka on ilmeisesti tehty noudattaen direktiiviä 96/61/EY ja 
direktiiviä 85/337/ETY2 tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 97/11/EY3 ja 2003/35/EY4.

Julkinen selvitys tehtiin kesäkuussa 2005 kyseisen ympäristövaikutusten arvioinnin 
perusteella. Vetoomuksen esittäjä on lähettänyt useita huomautuksia.

Belgian viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella, 
ottaen huomioon vetoomuksen esittäjien mainitsemat ongelmat julkisen selvityksen aikana 
(erityisesti koskien ilmaston saastumista, meluhaittaa ja vahingossa tapahtuvaa vuotoriskiä), 
ja käyttäen parhaita käytettävissä olevia keinoja, viranomainen päättäisi myönnetäänkö uusi 
toimilupa direktiivin 96/61/EY mukaisesti sen varmistamiseksi, että laitokset ovat direktiivin 
vaatimusten mukaisia 30. lokakuuta 2007 mennessä.

Kiinnittäen erityistä huomiota melusta aiheutuvaan haittaan Belgian viranomaiset ilmaisivat, 
että vetoomuksen esittäjän mainitsemat ongelmat olivat saaneet heidät yhdessä yhtiön kanssa 
laatimaan suunnitelman noudatettavine aikatauluineen ongelman korjaamiseksi. 

Vetoomuksen esittäjän julkisen selvityksen aikana mainitsemaan tärinästä aiheutuvaan 
ongelmaan liittyen Belgian viranomaiset osoittivat, että Vallonian aluehallinto oli esittänyt 
suosituksia Hainautin pysyvälle valtuuskunnalle, joka on asiasta vastaava elin koskien 
toimenpiteitä, jotka toiminnan harjoittajan olisi tehtävä varmistaakseen, että tehdas ei aiheuta 
mekaanista tärinää, joka on todennäköisesti vaarallista paikallisten asukkaiden terveydelle tai 
turvallisuudelle tai aiheuttaa heille muuta haittaa.

Ottaen huomioon edellä mainitut seikat sekä vetoomuksen esittäjän että Belgian 
viranomaisten esille tuomat tiedot ja sen, että lupamenettely on yhä käynnissä, komission 
näkemyksen mukaan yhteisön oikeutta ei ole tässä vaiheessa rikottu. 

                                               
1EYVL L 257, 10.10.1996.
2 EYVL L 175, 5.7.1985.
3 EYVL L 73, 14.3.1997.
4 EUVL L 156, 25.6.2003.
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5. Komission täydentävä vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008.

Kuten aikaisemmassa tiedonannossa jo mainittiin, komissio päätti, että rikkomista ei 
tapahtunut. 

Komission yksiköt ovat tutkineet huolellisesti vetoomuksen esittäjän kesän aikana 
lähettämällä CD-levyllä olevat tiedot. CD-levy sisältää aiemmin toimitettuja asiakirjoja sekä 
kopion toimivaltaisten viranomaisten myöntämästä uudesta luvasta. Mitään uutta 
todistusaineistoa ei esitetä sen osoittamiseksi, että esiintuotuja ongelmia ei olisi käsitelty tässä
uudessa luvassa. Se ei sisällä mitään tietoja, joiden perusteella komissio voisi harkita 
uudelleen kantaansa.
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