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Angående: Framställning 0403/2005, ingiven av Michel Vray (belgisk medborgare), och 

undertecknad av ytterligare sju personer, om miljöproblem i närheten av en fabrik

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är bosatt i närheten av en fabrik som tillverkar stålprodukter. Han uppger att 
levnadsvillkoren har blivit oacceptabla under de senaste åren och att befolkningens fysiska 
och mentala hälsa skadas av buller och vibrationer. Dessutom har giftiga kemiska ämnen 
släppts ut och privata trädgårdar har blivit förorenade med restprodukter av 
förbränningsavfall. Trots att giftiga produkter lagras i omedelbar närhet till bostäder, finns det 
ingen räddningsplan. Framställaren misstänker att dessa omständigheter tydligt strider mot 
EU:s miljödirektiv och hävdar att företagets tillstånd för att bedriva verksamheten på denna 
plats upphörde den 4 juli 2004.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 15 september 2005. 

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 mars 2006.

Framställningen

Framställaren har lämnat information till Europaparlamentet som gäller Dufercos stålverk i 
Louvière (Belgien). Detta stålverk omfattar huvudsakligen en elektrisk ugn, en 
stränggjutningsanläggning och ett kallbandverk.

Framställaren informerar om den miljöinverkan och de olägenheter (särskilt buller) som 
orsakas av anläggningen, som är belägen i omedelbar närhet till bostadsområden. 
Framställaren tar också upp frågor som gäller efterlevnad av förfarandet för 
tillståndsförnyelse för den berörda anläggningen.
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Kommissionens kommentarer

Dufercos stålverk omfattas av bilaga I av direktiv 96/61/EG1 om samordnade åtgärder för att 
förebygga och begränsa föroreningar. Enligt direktiv 96/61/EG ses dessa anläggningar som 
befintliga anläggningar som senast den 30 oktober 2007 måste uppfylla de skyldigheter som 
fastställs genom detta direktiv. Särskilt måste anläggningarna drivas i enlighet med 
tillståndsvillkor som bygger på bästa tillgängliga teknik.

Med andra ord måste anläggningarna antingen ha ett nytt tillstånd i enlighet med direktivet, 
eller så måste de ursprungliga tillståndsvillkoren ses över och vid behov uppdateras för att 
möjliggöra fullständig efterlevnad av direktivet senast den 30 oktober 2007.

Där anläggningarna ska undergå en ”väsentlig förändring”, krävs enligt direktiv 96/61/EG ett 
nytt tillstånd innan man genomför denna ”väsentliga förändring”. För tillfället har 
kommissionen ingen information från belgiska myndigheter om hur Dufercos anläggningar 
förhåller sig till kraven enligt direktiv 96/61/EG. Kommissionen kommer därför att begära 
information från belgiska myndigheter om vilka åtgärder som vidtagits eller ska vidtas för att 
uppfylla de skyldigheter som följer av detta direktiv.

Projektet omfattas också av direktiv 85/337/EEG2 om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt, ändrat genom direktiven 97/11/EG3 och 2003/25/EG4. 
Enligt detta direktiv är projekt som riskerar att ha en betydande inverkan på miljön, bland 
annat på grund av projektens karaktär, omfattning eller placering, föremål för en bedömning 
av deras effekter innan tillstånd beviljas. Direktiv 85/337/EEG var inte i kraft när det projekt 
som behandlas i framställningen först beviljades tillstånd (det vill säga 1974 enligt den 
information som tillhandahållits av framställaren). Emellertid omfattar direktivet också 
förändringar och utvidgningar av projekt som behandlas i bilagorna I och II i direktivet, som 
kan ha en betydande negativ inverkan på miljön.

Därför kan förändringar i det projekt som framställaren hänvisar till kräva att man först 
genomför en miljökonsekvensbedömning, om dessa förändringar riskerar att ha en betydande 
inverkan på miljön.

På grundval av information som lämnats av framställaren, förefaller det som om en 
miljökonsekvensbedömning för de föreslagna ändringarna, inklusive en bedömning av den 
befintliga anläggningens påverkan, genomfördes av operatören 2005. Framställaren anser att 
den miljöinformation som operatören lämnat inte inkluderade en bedömning av effekterna av 
de vibrationer som uppkommer genom verksamheten på platsen. Ingen information finns för
närvarande om hur det förhåller sig med tillståndsförfarandet, huruvida 
miljökonsekvensbedömningen har slutförts och huruvida de frågor som framställaren har tagit 
upp har beaktats. Kommissionen kommer att begära detaljerad information från belgiska 
myndigheter i fråga om dessa punkter.

                                               
1 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 EGT L 175, 5.7.1985.
3 EGT L 73, 14.3.1997.
4 EUT L 156, 25.6.2003.
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4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 3 juli 2006.

Som svar på kommissionens begäran har belgiska myndigheter lämnat ytterligare information 
om innehållet i framställningen.

De belgiska myndigheterna har bekräftat att Dufercos stålverk i Louvière faller inom ramen 
för direktiv 96/61/EG1 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, 
enligt vilket det betraktas som en befintlig anläggning, och därför senast den 30 oktober 2007 
behöver följa bestämmelserna i detta direktiv.

De belgiska myndigheterna informerade kommissionen om att den operatör som driver 
anläggningen i mars 2005 ansökte om förnyat drifttillstånd, och inkluderade en 
miljökonsekvensbedömning som till synes upprättats utifrån direktiv 96/61/EG och 
direktiv 85/337/EEG2 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata 
projekt, ändrat genom direktiven 97/11/EG3 och 2003/35/EG4.

Ett offentligt samråd genomfördes i juni 2005 på grundval av denna 
miljökonsekvensbedömning. Framställaren har bidragit med några observationer.

De belgiska myndigheterna informerade kommissionen om att myndigheten, på grundval av 
miljökonsekvensbedömningen och med beaktande av de problem som framställaren tagit upp 
under det offentliga samrådet (särskilt i fråga om luft- och bullerförorening och risken för 
oavsiktligt läckage) och med de bästa tillgängliga metoderna, skulle besluta om man skulle 
utfärda det nya drifttillståndet enligt direktiv 96/61/EG, för att säkra att anläggningen senast 
den 30 oktober 2007 uppfyller kraven i detta direktiv.

När det mer specifikt gäller bullerförorening, angav de belgiska myndigheterna att de problem 
som tagits upp av framställaren hade föranlett dem att i samarbete med företaget upprätta en 
plan för att åtgärda problemet, åtföljd av en tidsplan för genomförandet.

När det gäller problemet med vibrationer som togs upp av framställaren under det offentliga 
samrådet, uppgav de belgiska myndigheterna att Valloniens regionala regering hade lämnat 
rekommendationer till Hainauts permanenta utskott, det ansvariga organet, om åtgärder som 
skulle vidtas av operatören för att se till att anläggningen inte orsakade mekaniska vibrationer 
som kunde visa sig vara skadliga för lokalbefolkningens hälsa eller säkerhet eller besvära 
dem.

Mot bakgrund av detta och den information som lämnats av framställaren och de belgiska 
myndigheterna och med tanke på att tillståndsförfarandet fortfarande pågår, anser 
kommissionen att ingen kränkning av gemenskapsrätten har skett på detta stadium.

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 21 oktober 2008.

Såsom kommissionen redan har uppgett i sitt tidigare meddelande, drog den slutsatsen att det 
inte förelåg någon överträdelse. 
                                               
1 EGT L 257. 10.10.1996.
2 EGT L 175, 5.7.1985.
3 EGT L 73, 14.3.1997.
4 EUT L 156, 25.6.2003.
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Kommissionens tjänsteavdelningar har noga undersökt informationen på den cd som 
översändes av framställaren under sommaren. Denna innehåller dokument som redan tidigare 
tillhandahållits samt en kopia av det nya tillstånd som utfärdats av behöriga myndigheter. Inga 
nya bevis har framlagts för att visa att de problem som tagits upp inte skulle ha beaktats i 
detta nya tillstånd. Den innehåller inte någon information som skulle föranleda kommissionen 
att ompröva sitt ställningstagande.
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