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Petiţia 403/2005 adresată de Michel Vray de naţionalitate belgiană, însoţită de şapte 
semnături, privind probleme de mediu în vecinătatea unei fabrici.

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul locuieşte în vecinătatea unei fabrici care produce produse din oţel. Acesta afirmă 
că în ultimii ani condiţiile de viaţă au devenit intolerabile, iar sănătatea fizică şi mintală a 
rezidenţilor este afectată de zgomot şi vibraţii. În plus, au fost emise substanţe chimice 
otrăvitoare şi grădinile private au fost poluate cu reziduuri rezultate din deşeurile de 
incinerare. În ciuda faptului că produsele toxice sunt depozitate în imediata vecinătate a 
proprietăţilor rezidenţiale, nu există niciun plan de urgenţă. Petiţionarul suspectează că aceste 
circumstanţe reprezintă o încălcare flagrantă a directivelor de mediu ale UE şi susţine că 
autorizaţia întreprinderii pentru a-şi continua activităţile în această locaţie a expirat la 4 iulie 
2004. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 septembrie 2005.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 martie 2006.

Petiţia 

Petiţionarul a depus la Parlamentul European informaţii privind uzina de oţel Duferco din 
Louvière (Belgia). Uzina de oţel include în primul rând un cuptor electric, o turnătorie
continuă şi o presă de prelucrare la rece. 

Petiţionarul furnizează informaţii privind impactul asupra mediului şi inconvenientele (în 
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special zgomotul) cauzate de instalaţii, care sunt situate în imediata vecinătate a zonelor 
rezidenţiale. Petiţionarul pune de asemenea întrebări cu privire la respectarea adecvată a 
procedurii de reînnoire a autorizaţiilor pentru instalaţiile în discuţie. 

Observaţiile Comisiei

Uzina de oţel Duferco este reglementată de anexa I la Directiva 96/61/CE1 privind prevenirea 
si controlul integrat al poluării. Sub incidenţa Directivei 96/61/CE, instalaţiile sunt 
considerate a fi instalaţii existente care trebuie să respecte obligaţiile stabilite prin directivă
până la 30 octombrie 2007. În special, instalaţiile trebuie să funcţioneze în concordanţă cu 
condiţiile de autorizare bazate pe cele mai bune tehnici disponibile. 

Cu alte cuvinte, fie instalaţiile trebuie să aibă o nouă autorizaţie în conformitate cu directiva, 
fie condiţiile permisului original trebuie să fie revizuite şi, dacă sunt corespunzătoare, să fie 
actualizate la timp pentru  a permite respectarea totală a directivei până la 30 octombrie 2007. 

În cazurile în care instalaţiile trebuie să treacă prin „modificări substanţiale”, este necesară o 
nouă autorizaţie în conformitate cu Directiva 96/61/CE înainte de realizarea „modificărilor 
substanţiale”. În prezent, Comisia nu deţine nicio informaţie din partea autorităţilor belgiene 
în legătură cu situaţia instalaţiilor Duferco faţă de obligaţiile în temeiul Directivei 96/61/CE. 
În consecinţă, Comisia va solicita informaţii din partea autorităţilor belgiene în legătură cu
măsurile luate sau cele care urmează să fie luate pentru a respecta obligaţiile în temeiul 
directivei. 

De asemenea, proiectul se încadrează în domeniul de aplicare a Directivei 85/337/CEE2

privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, astfel cum a 
fost modificată prin Directivele 97/11/CE3 şi 2003/25/CE4. În conformitate cu directiva, 
proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, între altele prin natura, 
dimensiunea, sau locaţia lor, sunt supuse unei evaluări a efectelor lor înainte de aprobare. 
Directiva 85/337/CEE nu era în vigoare la momentul în care proiectul la care se face referire 
în petiţie a primit prima autorizare (şi anume 1974 potrivit informaţiilor furnizate de către 
petiţionar). Cu toate acestea, modificările şi extinderile la proiecte menţionate în anexele I şi 
II din directivă care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sunt, de 
asemenea, incluse în directivă.

În consecinţă, modificările proiectului menţionate în petiţie pot necesita în prealabil o 
evaluare a impactului asupra mediului în cazul în care acestea pot avea un efect semnificativ 
asupra mediului.

                                               
1 JO L 257, 10.10.1996, p. 26
2 JO L 175, 5.7.1985
3 JO L 73, 14.3.1997
4 JO L 156, 25.6.2003
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În temeiul informaţiilor depuse de către petiţionar, se pare că o evaluare a impactului asupra 
mediului pentru modificările propuse, inclusiv o evaluare a impactului instalaţiei existente, a 
fost realizată de către proiectant în 2005. Petiţionarul consideră că informaţiile despre mediu 
depuse de către proiectant nu includ o evaluare a efectelor provocate de vibraţiile generate de 
activităţile desfăşurate în locaţie. În prezent, nu sunt disponibile informaţii cu privire la 
situaţia procedurilor de autorizare, dacă evaluarea impactului asupra mediului a fost încheiată 
sau dacă întrebările ridicate de către petiţionar au fost luate în considerare. Comisia va solicita 
informaţii detaliate din partea autorităţilor belgiene cu privire la aceste puncte.

4. Răspuns suplimentar al Comisiei, primit la 3 iulie 2006.

Ca răspuns la solicitarea Comisiei, autorităţile belgiene au transmis informaţii suplimentare cu 
privire la fondul petiţiei.

Autorităţile belgiene au confirmat faptul că fabrica  de oţel Duferco din Louvière se 
încadrează în domeniul de aplicare a Directivei 96/61/CE1 privind prevenirea şi controlul 
integrat al poluării, în temeiul căreia aceasta se consideră instalaţie existentă, fiind astfel 
necesar prevederile directivei să fie respectate până la 30 octombrie 2007.

Autorităţile belgiene au informat Comisia că, în martie 2005, operatorul instalaţiei a depus o 
cerere pentru reînnoirea autorizaţiei sale de operare, ataşând un studiu privind impactul asupra 
mediului, realizat aparent în temeiul Directivei 96/61/CE şi al Directivei 85/337/CEE2 privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, astfel cum a fost 
modificată prin Directivele 97/11/CE3 şi 2003/35/CE4.

O consultare publică a fost realizată în iunie 2005 în temeiul respectivului studiu privind 
impactul asupra mediului. Petiţionarul a transmis o serie de observaţii.

Autorităţile belgiene au informat Comisia că, în temeiul studiului privind impactul asupra 
mediului, având în vedere problemele ridicate de către petiţionari în timpul consultării publice 
(în special în ceea ce priveşte poluarea atmosferică şi fonică şi riscurile scurgerilor 
accidentale) şi folosind cele mai bune metode disponibile, autoritatea va decide dacă va 
elibera un nou permis de operare în conformitate cu Directiva 96/61/CE, astfel încât să se 
asigure că instalaţiile sunt în conformitate cu cerinţele directivei menţionate până la 30 
octombrie 2007.

În ceea ce priveşte poluarea fonică în special, autorităţile belgiene au indicat faptul că 
problemele ridicate de către petiţionar au necesitat acţiuni imediate, în colaborare cu 
întreprinderea, în vederea creării unui plan pentru remedierea problemei, împreună cu un orar 
al termenelor limită.

În ceea ce priveşte problema vibraţiilor ridicată de către petiţionar în timpul audierii publice, 
autorităţile belgiene au indicat faptul că guvernul local din Wallonia a trimis recomandări 
                                               
1JO L 257. 10.10.1996 
2 JO L 175, 5.7.1985.
3 JO L 73, 14.3.1997.
4 JO L 156, 25.6.2003.
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Delegaţiei Permanente Heinaut, organismul responsabil, cu privire la măsurile care trebuie să 
fie luate de către operator pentru a asigura că instalaţia nu a provocat vibraţii mecanice care se 
pot dovedi dăunătoare pentru sănătatea şi securitatea localnicilor sau care ar putea să îi 
incomodeze pe aceştia. 

Având în vedere cele menţionate şi informaţiile transmise de către petiţionar şi de către 
autorităţile belgiene şi având în vedere că procedura de autorizare este încă în curs de 
desfăşurare, Comisia este de părere că la această etapă nu este vorba despre nicio încălcare a 
legislaţiei comunitare.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Astfel cum a menţionat deja în comunicarea anterioară, Comisia a concluzionat că nu este 
vorba despre nicio încălcare în acest caz.

Informaţia inclusă pe un CD trimis de către petiţionar în timpul verii a fost examinată cu 
atenţie de către serviciile Comisiei. Acesta conţine documente deja transmise anterior şi o 
copie a noului permis eliberat de către autorităţile competente. Nu s-a prezentat nicio dovadă 
pentru a arăta că problemele ridicate nu ar fi fost abordate în noul permis. Acesta nu conţine 
nicio informaţie care ar putea determina Comisia să îşi revizuiască poziţia.
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