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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 403/2005, którą złożył Michel Vray (Belgia) z 7 podpisami, w sprawie 
problemów środowiskowych w sąsiedztwie fabryki

1. Streszczenie petycji

Składający petycję mieszka w pobliżu zakładów metalurgicznych. Twierdzi, że w ostatnich 
latach warunki życia stały się nie do zniesienia wskutek szkodliwego wpływu hałasu 
i wibracji na fizyczne i psychiczne zdrowie mieszkańców. Ponadto zakłady uwalniają do 
środowiska trujące substancje chemiczne, a prywatne ogródki zanieczyszczane są odpadami 
z procesu spopielania. Pomimo faktu składowania toksycznych produktów w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynków mieszkalnych, nie istnieje plan działań na wypadek awarii. Składający 
petycję wnioskuje, że okoliczności te stanowią rażące naruszenie dyrektyw środowiskowych 
UE oraz twierdzi, że prawo przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w dotychczasowym 
miejscu wygasło dnia 4 lipca 2004 r.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 września 2005 r. 

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 marca 2006 r.

Petycja

Składający petycję przekazał Parlamentowi Europejskiemu informacje dotyczące zakładów 
metalurgicznych Duferco w Louvière w Belgii. Powyższy kompleks składa się głównie 
z pieca elektrycznego, instalacji do stałego odlewania oraz walcowni zimnej.

Składający petycję przedstawia informacje dotyczące wpływu na środowisko naturalne 
i szkód (zwłaszcza hałasu) powodowanych przez instalacje usytuowane w bezpośrednim 
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sąsiedztwie stref mieszkalnych. Składający petycję przedstawia również zastrzeżenia co do 
prawidłowego przebiegu procedur odnowienia pozwoleń w odniesieniu do przedmiotowych 
instalacji.

Uwagi Komisji

Do instalacji metalurgicznych Duferco ma zastosowanie załącznik I do dyrektywy 96/61/WE1

dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich ograniczania. Zgodnie 
z dyrektywą 96/61/WE uznaje się, że instalacje te istnieją i w terminie do 30 października 
2007 r. zakład musi dostosować się do wymogów wynikających z tej dyrektywy. 
W szczególności instalacje te powinny działać zgodnie z warunkami udzielania pozwoleń, 
opartymi na najlepszych z dostępnych technik.

Innymi słowy zakład powinien posiadać nowe pozwolenie zgodne z dyrektywą, bądź też 
warunki, na których wydano wcześniejsze pozwolenie powinny zostać ponownie zbadane i –
w razie konieczności – uaktualnione, w terminie umożliwiającym pełne dostosowanie do 
dyrektywy, a zatem do 30 października 2007 r.

W przypadku „istotnej zmiany” działania instalacji należy przed realizacją owej „istotnej 
zmiany” uzyskać nowe pozwolenie zgodne z dyrektywą 96/61/WE. Komisja nie posiada na 
tym etapie informacji od władz belgijskich dotyczących stopnia realizacji wymogów 
wynikających z dyrektywy 96/61/WE w przypadku instalacji Duferco. Służby Komisji 
zwrócą się zatem do władz belgijskich o udzielenie informacji dotyczących środków 
podjętych lub środków, które należy podjąć w celu dostosowania do wymogów wynikających 
z tej dyrektywy.

Projekt jest również objęty dyrektywą 85/337/EWG2 w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w wersji 
zmienionej przez dyrektywy 97/11/WE3 oraz 2003/35/WE4. Zgodnie z tą dyrektywą, 
przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, z uwagi 
zwłaszcza na ich charakter, rozmiar lub lokalizację, powinny podlegać przez uzyskaniem 
pozwolenia wymogowi oceny wpływu.
Dyrektywa 85/337/EWG nie obowiązywała w momencie, gdy wydawano pierwsze 
pozwolenie dotyczące projektu, o którym mowa w petycji (czyli, zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez składającego petycję, w 1974 r.). Jednakże zmiany lub poszerzenia 
projektu, o których mowa w załącznikach I i II dyrektywy, oraz które mogą mieć znaczący 
negatywny wpływ na środowisko naturalne, również objęte są dyrektywą.

W związku z powyższym zmiany dotyczące projektu, o którym mowa w petycji, mogą 
wymagać oceny wpływu na środowisko, jeśli mogą one znacząco oddziaływać na środowisko 
naturalne.

Na postawie informacji przedstawionych przez składającego petycję wydaje się, że badanie 

                                               
1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26.
2 Dz.U. L 175 z 5.07.1985.
3 Dz.U. L 73 z 14.03.1997.
4 Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
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środowiskowych skutków zmian proponowanych w odniesieniu do projektu, obejmujące 
ocenę skutków środowiskowych istniejących instalacji, zostało zrealizowane przez 
kierownika robót w 2005 r. Składający petycję uważa, że przedstawione przez niego
informacje środowiskowe nie zawierały oceny skutków wibracji wywoływanych przez 
działalność zakładów. Obecnie nie są dostępne informacje dotyczące stanu procedury 
wydawania pozwolenia, oraz tego, czy procedura oceny wpływu na środowisko została 
doprowadzona do końca oraz czy zostały uwzględnione kwestie podniesione przez 
składającego petycję. Komisja zwróci się do władz belgijskich o dostarczenie szczegółowych 
informacji w tych kwestiach.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 lipca 2006 r. 

W odpowiedzi na wezwanie Komisji władze belgijskie przekazały dodatkowe informacje 
dotyczące niniejszej petycji.

Władze belgijskie potwierdziły, że instalacje metalurgiczne spółki Duferco w Louvière 
wchodzą w zakres dyrektywy 96/61/WE1 dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli, w której świetle uznaje się je za instalacje istniejące. 
Powyższe instalacje muszą zostać dostosowane do wymogów wynikających z tej dyrektywy 
do 30 października 2007 r.

Władze belgijskie poinformowały Komisję, że przedsiębiorstwo złożyło w marcu 2005 r. 
wniosek o odnowienie zezwolenia na eksploatację wraz z oceną oddziaływania. Z dostępnych 
informacji wynika, że powyższa ocena została opracowana na mocy dyrektywy 96/61/CE 
i dyrektywy 85/337/EWG2 w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne 
i prywatne przedsięwzięcia na środowisko po poprawkach wprowadzonych przez dyrektywy
97/11/WE3 i 2003/35/CE4. 

Na podstawie tejże oceny oddziaływania w czerwcu 2005 r. przeprowadzono konsultację 
publiczną. Składający petycję przekazał uwagi dotyczące tego projektu. 

Władze belgijskie poinformowały Komisję, że właściwe władze na podstawie oceny 
oddziaływania i biorąc pod uwagę problemy, które składający petycję poruszył podczas 
konsultacji publicznej (zwłaszcza zanieczyszczenie powietrza, zagrożenie hałasem i ryzyko 
nieprzewidzianego przelania) oraz fakt, że dostępne są już lepsze rozwiązania techniczne, 
przez wzgląd na dyrektywę 96/61/WE wstrzymają wydanie nowego zezwolenia na 
eksploatację, tak aby odpowiednie instalacje zostały dostosowane do wymogów powyższej 
dyrektywy do 30 października 2007 r.

Konkretnie w sprawie obciążenia hałasem władze belgijskie wskazały, że problemy, 
zasygnalizowane przez składającego petycję, skłoniły władze do sporządzenia wspólnie 
z przedsiębiorstwem stosownego planu naprawczego z terminami realizacji. 

                                               
1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996.
2 Dz.U. L 175 z 05.07.1985.
3 Dz.U. L 73 z 14.03.1997.
4 Dz.U. L 156 z 25.06.2003.
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Odnosząc się do problemu wibracji, o którym składający petycję informował podczas 
konsultacji publicznej, władze belgijskie wskazały, że zarząd regionu Walonia zaproponował 
właściwemu organowi, tj. Stałej Delegacji Rady Prowincji Hainaut, warunki eksploatacji, 
zgodnie z którymi eksploatujący musi zapewnić funkcjonowanie urządzeń, które nie będzie 
powodowało wibracji mechanicznych szkodzących zdrowiu, zagrażających bezpieczeństwu 
osób mieszkających w sąsiedztwie lub dla nich uciążliwych.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej informacje przekazane przez składającego petycję 
i władze belgijskie oraz zważywszy na to, że procedura wydawania zezwoleń jest w toku, 
Komisja uważa, że na tym etapie nie zachodzi naruszenie prawa wspólnotowego.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Jak już stwierdzono we wcześniejszym komunikacie, Komisja nie uznała, że nie miało 
miejsca żadne naruszenie.

Informacje zawarte na płycie CD przesłanej przez składającego petycję w okresie letnim 
zostały dokładnie przeanalizowane przez służby Komisji. Płyta ta zwiera dokumenty 
dostarczone wcześniej oraz kopię nowego pozwolenia wydanego przez właściwe władze. Nie 
przedstawiono żadnych nowych dowodów na to, że we wspomnianym nowym pozwoleniu 
nie uwzględniono poruszonych wcześniej kwestii. Płyta ta nie zwiera żadnych informacji, 
które skłoniłyby Komisję do ponownego rozpatrzenia swojego stanowiska.
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