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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Michel Vray, belga állampolgár és hét társa által benyújtott 403/2005. számú petíció egy 
üzem közelében környezetvédelmi problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy kohászati üzem közelében lakik. Állítása szerint az életkörülmények 
az utóbbi években elviselhetetlenné váltak. A környéken lakók fizikai és lelki egészségét 
kikezdte a zaj és a rezgések. Továbbá állítása szerint mérgező kémiai anyagok is kerülnek a 
levegőbe, és a kerteket az elégetett hulladék maradványai szennyezik be. Annak ellenére, 
hogy mérgező anyagokat raktároznak lakóházak közelében, nem létezik semmilyen 
sürgősségi intézkedési terv. A petíció benyújtója szerint a körülmények egyáltalán nem 
felelnek meg az európai környezetvédelmi irányelvekben foglaltaknak, és hozzáteszi, hogy a 
vállalkozás e telephelyének működési engedélye 2004. július 4-én lejárt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. szeptember 15. 

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. március 28.

A petíció

A petíció benyújtója információkat küldött az Európai Parlamentnek a Duferco Louvière-ben 
(Belgium) található kohászati telephelyével kapcsolatban. A kohászati komplexum egy 
elektromos kemencéből, egy folyamatos öntőműből és egy hideghengerműből áll.

A petíció benyújtója információkkal szolgál a lakóövezetek közvetlen közelében található 
berendezések által okozott környezeti hatásokról és ártalmakról (különösen zajártalom). A 
petíció benyújtója arra vonatkozó kérdéseket is feltesz, hogy a szóban forgó berendezések 
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engedélyeinek megújítási eljárása megfelelő volt-e.

A Bizottság észrevételei

A Duferco kohászati üzemei a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről 
szóló 96/61/EK irányelv1 I. mellékletének hatálya alá tartoznak. A 96/61/EK irányelv szerint 
ezek a berendezések már meglévő berendezésnek minősülnek, és 2007. október 30-ig 
mentesülnek az irányelvben foglalt kötelezettségek alól. E berendezéseknek a legjobb elérhető 
technológián alapuló engedélyben foglalt feltételeknek megfelelően kell működniük.

Azaz a meglévő berendezéseknek vagy új, az irányelvnek megfelelő engedéllyel kell 
rendelkezniük, vagy felül kell vizsgálni, és szükség esetén aktualizálni kell korábbi működési 
engedélyeiket egy olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi, hogy teljes mértékben 
megfeleljenek az irányelvnek legkésőbb 2007. október 30-ig.

A működés „jelentős megváltozása” esetén egy új, a 96/61/EK irányelvnek megfelelő 
engedélyt kell szerezni a „jelentős megváltozás” véghezvitele előtt. Jelenleg nem áll a 
Bizottság rendelkezésére a belga hatóságok arra vonatkozó tájékoztatása, hogy a Duferco 
berendezései megfelelnek-e a 96/61/EK irányelvben foglalt előírásoknak. A Bizottság 
szolgálatai ezért tájékoztatást fognak kérni a belga hatóságoktól az irányelv rendelkezéseinek 
való megfelelés érdekében tett vagy tenni tervezett lépésekről.

A projektre vonatkozik a 97/11/EK2 és a 2003/35/EK3 irányelvvel módosított, az egyes állami 
és magánprojektek környezetvédelmi hatástanulmányának készítésére vonatkozó 
85/337/EGK4 irányelv is.  Ezen irányelv értelmében a környezetet természetük, méreteik vagy 
telepítésük helyszíne miatt súlyosan károsító projektekről az engedély megadása előtt 
környezetvédelmi hatástanulmányt kell készíteni. A 85/337/EGK irányelv még nem volt 
hatályos a petíció tárgyát képező projekt első alkalommal történő engedélyezésekor (1974-
ben, a petíció benyújtójának tájékoztatása szerint). Ugyanakkor az irányelv I. és II. 
mellékletében szereplő, jelentős negatív környezeti hatások veszélyét hordozó változtatásokra 
vagy bővítésekre szintén vonatkozik az irányelv.

Ebből következik, hogy a petíció tárgyát képező módosítások környezetvédelmi 
hatástanulmányhoz köthetők, amennyiben jelentős hatást gyakorolnak a környezetre.

A petíció benyújtójának tájékoztatása szerint a beruházó 2005-ben elkészítette a javasolt 
változtatások környezetvédelmi hatástanulmányát, amely magában foglalta a meglévő 
berendezések környezetre gyakorolt hatásainak értékelését. A petíció benyújtója szerint a 
beruházó által nyújtott környezetvédelemre vonatkozó tájékoztatás nem tartalmazta a 
telephelyen folytatott tevékenységek okozta rezgések hatásainak értékelését. Jelenleg nem 
állnak rendelkezésre információk az engedélyezési eljárás állásáról, és arról, hogy a 
                                               
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
2 HL L 73., 1997.3.14.
3 HL L 156., 2003.6.25.
4 HL L 175., 1985.7.5.
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környezetvédelmi hatástanulmány értékelése befejeződött-e, illetve, hogy figyelembe vették-e 
a petíció benyújtója által felvetett kérdéseket. A Bizottság erre vonatkozóan tájékoztatást fog 
kérni a belga hatóságoktól.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. július 3.

A Bizottság kérésére a belga hatóságok kiegészítő tájékoztatást adtak a petíció tárgyával 
kapcsolatban.

A belga hatóságok elismerték, hogy a Duferco társaság la Louvière-i kohászati üzemei a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK1 irányelv 
hatálya alá tartoznak és ezen irányelv alapján már meglévő berendezéseknek minősülnek. E 
berendezések tehát 2007. október 30-ig mentesülnek az irányelvben foglalt kötelezettségek 
alól.

A belga hatóságok tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy az üzemeltető 2005. márciusában 
kérelmezte üzemeltetési engedélye meghosszabbítását melyhez egy hatásvizsgálatot 
mellékelt. A rendelkezésre álló információk alapján e tanulmány a 97/11/EGK2 és 
35/2003/EK3 irányelvvel módosított az egyes állami és magánprojektek környezetvédelmi 
hatástanulmányának készítésére vonatkozó 96/61/EK és 85/337/EGK4 irányelvek szerint 
készült.

E hatástanulmány alapján 2005 júniusában egy nyilvános vizsgálatra került sor. A petíció 
benyújtója e projekttel kapcsolatban nyújtotta be észrevételeit.

A belga hatóságok tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy a hatásvizsgálat, a nyilvános 
vizsgálat során a petíció benyújtói által jelzett problémák (különösen a légkör szennyezése, a 
zajártalom és a véletlen kiszivárgás kockázata), valamint a rendelkezésre álló legjobb
technikák alkalmazása alapján határoz az illetékes hatóság az új üzemeltetési engedély 
kiadásáról, tekintettel a 96/61/EK irányelvben foglalt kötelezettségekre, annak érdekében, 
hogy e létesítmények 2007. október 30-ig megfeleljenek az irányelv követelményeinek.

A zajártalom tekintetében a belga hatóságok jelezték, hogy a petíció benyújtója által jelzett 
problémák arra ösztönözték a közigazgatást, hogy az üzemmel együtt egy zajmentesítő 
programot határozzon meg, melyhez egy megfelelési naptár tartozik.

A petíció benyújtója által a nyilvános vizsgálat során felvetett rezgésekkel kapcsolatos 
kérdéseket illetően a belga hatóságok jelezték, hogy a vallon regionális közigazgatás 
üzemeltetési feltételeket javasolt az illetékes hatóságnak, vagyis Hainaut állandó 
küldöttségének, hogy az üzemeltető tegye meg az annak biztosításához szükséges lépéseket, 
hogy a berendezések működése ne legyen a környéken lakók egészségének és biztonságának 

                                               
1 HL L 257., 1996.10.10.
2 HL L 73., 1997.3.14.
3 HL L 156., 2003.6.25.
4 HL L 175., 1985.7.5.
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veszélyeztetésére alkalmas mechanikai rezgések forrása, illetve ne lehessen ártalmas az ott 
lakókra nézve.

Az ismertetettek, valamint a petíció benyújtójától és a belga hatóságoktól kapott információk 
alapján, valamint mivel az engedélyezési eljárás még folyamatban van, a Bizottság megítélése 
szerint e szakaszban a közösségi jog megsértésére nem került sor.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. október 21.

Amint azt korábbi közleményében is kifejtette, a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy 
nem történt jogsértés.

A Bizottság szolgálatai alaposan megvizsgálták a petíció benyújtója által a nyár folyamán 
megküldött, további információkat tartalmazó CD-t. A CD olyan dokumentumokat tartalmaz, 
amelyeket már korábban is benyújtottak, valamint az illetékes hatóságok által kiállított új 
engedély egy példányát. Nem ismertet arra utaló új bizonyítékot, hogy a felvetett 
problémákkal az új engedély keretében nem foglalkoztak. A CD nem tartalmaz olyan
információkat, amelyek alapján a Bizottság szükségesnek találná álláspontja újragondolását.
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