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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0155/2006, του κ. Robert Twiss, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Purcellsinch Business & Residents Group (PBRG)», σχετικά με μόλυνση των 
υδάτων της περιοχής λόγω της δραστηριότητας της μονάδας επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων (PWWTP), πλησίον του Kilkenny (Ιρλανδία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, εξ ονόματος της ένωσης «Purcellsinch Business & Residents Group (PBRG», 
ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να μην επιτρέψει στο 
συμβούλιο της κομητείας Kilkenny (Ιρλανδία) να χορηγήσει άδεια για την επέκταση των 
εγκαταστάσεων της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων Purcellsinch, που βρίσκεται σε 
απόσταση 3 χλμ. από την πόλη. Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τα τοξικά αέρια που 
εκπέμπονται καθημερινά από τη μονάδα και για τις μεγάλες ποσότητες μη επεξεργασμένων 
λυμάτων που απορρίπτονται στον ποταμό Nore, μολύνοντας τα ύδατα της περιοχής. Ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι οι τοπικές αρχές δεν θα πρέπει να χορηγήσουν άδεια, έως ότου η 
μονάδα αποδείξει την ορθή συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Ιουνίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

I.    ΑΝΑΦΟΡΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Η αναφορά εκφράζει ανησυχίες για τις απορρίψεις ανεπεξέργαστων λυμάτων και τις 
ενοχλήσεις λόγω οσμών από τη μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων Purcellsinch
(UWWTP), που εξυπηρετεί την πόλη Kilkenny της νοτιοανατολικής Ιρλανδίας. Η UWWTP
φέρεται να παράγει τακτικά ενοχλητικές οσμές, που προκαλούν σοβαρή ναυτία, εμέτους και
ερεθισμό των ματιών στους κατοίκους της περιοχής, ζημιώνοντας συγχρόνως τις τοπικές
επιχειρήσεις. Φέρεται επίσης να έχει προβλήματα χωρητικότητας, να είναι ανεπαρκώς 
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συντηρημένη και να απορρίπτει μη επεξεργασμένα λύματα στον ποταμό Nore, προκαλώντας
ρύπανση στα κατάντη. Γίνεται αναφορά στην επεξεργασία μεγάλων όγκων βιομηχανικών
λυμάτων από την UWWTP. Οι αναφέροντες κάνουν λόγο για πολυάριθμα ανεπιτυχή
διαβήματα προς την αρμόδια τοπική αρχή και την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας
της Ιρλανδίας (ΕΡΑ) με σκοπό τη λήψη μέτρων.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Τα διαθέσιμα στοιχεία επισημαίνουν προβλήματα δυσοσμίας και ανεπαρκή επεξεργασία 
λυμάτων στην Purcellsinch UWWTP. Αρκετές πράξεις της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής
νομοθεσίας είναι συναφείς με την υπόθεση.

Επεξεργασία λυμάτων

Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων δημιουργεί ένα πλαίσιο για
τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων στην Κοινότητα. Απαιτεί από τα
κράτη μέλη να προσδιορίζουν ευαίσθητες περιοχές1 και να μεριμνούν ώστε τα λύματα που
απορρίπτονται σε αυτές να υποβάλλονται σε αυστηρές απαιτήσεις επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης τόσο της αφαίρεσης θρεπτικών ουσιών όσο και της βιολογικής 
επεξεργασίας2. Ο ποταμός Nore, νότια του Kilkenny, έχει χαρακτηριστεί ευαίσθητος και η
πόλη του Kilkenny απορρίπτει τα λύματά της σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή. Ο όγκος των
απορρίψεων ισοδυναμεί με όγκο λυμάτων 110.000 ανθρώπων (που υποδηλώνει σημαντικό
όγκο βιομηχανικών απορρίψεων στο δίκτυο αποχέτευσης των αστικών λυμάτων, καθώς ο
ανθρώπινος πληθυσμός είναι μικρότερος του ενός τετάρτου αυτού του αριθμού). 
Προκειμένου να είναι σύμμορφες προς αυτή την οδηγία, οι απορρίψεις της πόλης πρέπει να
υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις επεξεργασίας. Οι απορρίψεις βιομηχανικών λυμάτων στο
αποχετευτικό δίκτυο πρέπει επίσης να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις3.

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια «οριζόντια»4 διαδικασία επί παραβάσει της Επιτροπής
κατά της Ιρλανδίας που εξετάζει την έλλειψη αυστηρότερης επεξεργασίας όσον αφορά τις
απορρίψεις του Kilkenny5. Σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες πληροφορίες, που
χρονολογούνται από τον Ιούλιο του 2006, ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί για την πόλη 
αυστηρότερη επεξεργασία των λυμάτων. Η εξασφάλιση μιας τέτοιας επεξεργασίας αποτελεί
αντικείμενο ενός επενδυτικού προγράμματος με ενδεικτική ημερομηνία έναρξης το 2007. 
Στις 21 Μαρτίου 2007, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική
αιτιολογημένη γνωμοδότηση στην Ιρλανδία με θέμα, μεταξύ άλλων, τη μη εξασφάλιση
αυστηρότερης επεξεργασίας στο Kilkenny.

                                               
1 Άρθρο 5, παράγραφος 1
2 Βλ. άρθρο 5, παράγραφοι 2, 3 και 4
3 Άρθρο 11 της οδηγίας.
4 Η διαδικασία κινήθηκε με σκοπό να αντιμετωπίσει γενικά προβλήματα μη χαρακτηρισμού ευαίσθητων
περιοχών και έλλειψης αυστηρότερης επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
5 2000/2047
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Αδειοδότηση των απορρίψεων

Η οδηγία 76/464/ΕΟΚ περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες
που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας1 θεσπίζει ένα πλαίσιο για τον έλεγχο
της απόρριψης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα επιφανειακά ύδατα. Οι εν λόγω ουσίες
περιλαμβάνουν τις ουσίες που περιέχονται στα αστικά λύματα. Η οδηγία 76/464/ΕΟΚ
καταργείται από την οδηγία 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 15ης Φεβρουαρίου 2006 για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες 
ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας (βλ. άρθρο 13). Ωστόσο, οι
σχετικές ουσιαστικές υποχρεώσεις μεταφέρονται.

Στην υπόθεση C-282/02, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η
Ιρλανδία δεν συμμορφώνεται προς την οδηγία, καθώς δεν έχει θέσει σε εφαρμογή ένα
σύστημα χορήγησης αδειών όσον αφορά ορισμένες απορρίψεις προερχόμενες από τοπικές 
αρχές. Η Ιρλανδία επεσήμανε ότι σκοπεύει να θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα χορήγησης
αδειών σύμφωνα με το οποίο η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος της Ιρλανδίας
(ΕΡΑ) καθίσταται αρμόδια για την αδειοδότηση μεμονωμένων απορρίψεων προερχόμενων 
από τις τοπικές αρχές –συμπεριλαμβανομένων αυτών του Kilkenny σύμφωνα με την οδηγία.
Ωστόσο, δεν το έχει ακόμη πράξει. Αυτό αποτελεί αντικείμενο συνεχιζόμενης προσφυγής της
Επιτροπής. Στις 21 Μαρτίου 2007, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Ιρλανδία
αιτιολογημένη γνώμη δυνάμει του άρθρου 228 της Συνθήκης για μη συμμόρφωση με την 
απόφαση.

Διαχείριση των οσμών

Οι οδηγίες 91/271/ΕΟΚ και 76/464/ΕΟΚ αφορούν τον έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων. Δεν
εγκύπτουν σε θέματα ενόχλησης λόγω οσμών από την επεξεργασία ή την έλλειψη 
επεξεργασίας λυμάτων. Η οδηγία 2006/12/ΕΚ –πρώην οδηγία 75/442/ΕΟΚ2 περί των 
στερεών αποβλήτων δημιουργεί ένα πλαίσιο για τη διαχείριση των οσμών. Μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνει μια υποχρέωση διάθεσης των αποβλήτων χωρίς να προκαλούνται ενοχλήσεις
από τον θόρυβο ή τις οσμές3. Καλύπτει τα λύματα όπου αυτά δεν καλύπτονται από άλλη 
ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία.

Κατόπιν αρκετών καταγγελιών για ενόχληση λόγω οσμών από ιρλανδικές μονάδες
επεξεργασίας λυμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας καταγγελίας για την Purcellsinch, η
Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιρλανδίας4 λόγω απουσίας κατάλληλων
μέτρων εφαρμογής για την οδηγία 75/442/ΕΟΚ. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, η
Ιρλανδία ενέκρινε νέα νομοθεσία στα τέλη του 2005, επιβάλλοντας υποχρεώσεις στις τοπικές
αρχές σε σχέση με τη διαχείριση των οσμών από τις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και
εκχωρώντας εποπτικό ρόλο στην ΕΡΑ.

                                               
1 ΕΕ 1976 L 129, σελ. 23
2 Η οδηγία 2006/12/ΕΚ αποτελεί κωδικοποίηση της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ
3 Άρθρο 4
4 Διαδικασία επί παραβάσει 2000/4158
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III. Συμπεράσματα

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης «οριζόντιας» υπόθεσης, η Επιτροπή έχει δώσει συνέχεια στις 
διαδικασίες για τη μη υποβολή των απορρίψεων λυμάτων του Kilkenny σε αυστηρότερη 
επεξεργασία από τις ιρλανδικές αρχές. Ελπίζει με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσει
υψηλότερα πρότυπα επεξεργασίας λυμάτων σε αυτή την πόλη.
Η Επιτροπή έχει επίσης λάβει μέτρα για τη διασφάλιση μιας νομοθεσίας που προβλέπει 
ευρύτερους ανεξάρτητους ελέγχους της διαχείρισης των απορρίψεων και των οσμών από τις
ιρλανδικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Αυτό έχει οδηγήσει στη θέσπιση νέας ιρλανδικής
νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των οσμών στις μονάδες επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων.


