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Vetoomus nro 0155/2006 Robert Twiss, Irlannin kansalainen, Purcellsinch Business & 
Residents Group (PBRG) -yhtymän puolesta, Irlannissa Kilkennyn lähellä sijaitsevan 
Purcellsinchin jätevedenpuhdistamon (PWWTP) toiminnan aiheuttamasta paikallisten 
vesien saastumisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää Purcellsinch Business & Residents Group (PBRG) -yhtymän 
puolesta Euroopan parlamenttia ryhtymään toimiin estääkseen Kilkennyn 
kreivikunnanvaltuustoa Irlannissa myöntämästä lupaa kapasiteetin lisäämiseen Purcellsinchin 
jätevedenpuhdistamolle, joka sijaitsee 3 km kaupungin ulkopuolella. Vetoomuksen esittäjä 
valittaa, että puhdistamolta pääsee ilmaan päivittäin myrkyllisiä kaasuja ja suuret määrät 
puhdistamatonta jätevettä Nore-jokeen, mikä saastuttaa paikallisia vesiä. Vetoomuksen 
esittäjän mielestä paikallisviranomaisten ei pidä myöntää lupaa ennen kuin puhdistamo laatii 
asiakirjan, jossa se vahvistaa puhdistamon moitteettoman kunnossapidon, hoidon ja 
toiminnan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 27. kesäkuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007.

I.    VETOOMUS - TIIVISTELMÄ TOSISEIKOISTA

Vetoomuksessa ollaan huolestuneita Kaakkois-Irlannissa sijaitsevassa Kilkennyn kaupungissa 
toimivan Purcellsinchin yhdyskuntajätevedenpuhdistamon (UWWTP) käsittelemättömistä
päästöistä ja puhdistamon aiheuttamista hajuhaitoista. UWWTP:n väitetään tuottavan 
säännöllisesti haitallisia hajuja, jotka aiheuttavat voimakasta pahoinvointia, oksentelua ja 
silmä-ärsytystä paikallisille asukkaille ja haittaavat paikallisten yritysten toimintaa. Sen 
väitetään myös kärsivän kapasiteettiongelmista ja puutteellisesta huollosta ja johtavan 
puhdistamattomia jätevesiä Nore-jokeen, mikä aiheuttaa joen alavirran saastumista. 
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UWWTP:n kerrotaan käsittelevän suuria määriä teollisuuden jätevesiä. Vetoomuksen esittäjät 
kertovat ottaneensa lukuisia kertoja turhaan yhteyttä paikallisviranomaisiin ja Irlannin 
ympäristönsuojeluvirastoon (EPA), jotta nämä ryhtyisivät toimiin.

II. Komission huomautukset vetoomuksesta

Käytettävissä olevat todisteet osoittavat, että Purcellsinchin yhdyskuntajätevedenpuhdistamo 
aiheuttaa hajuongelmia ja että puhdistamon jätevesien käsittely on puutteellista. Asiaan 
voidaan soveltaa useita EU:n ympäristösäädöksiä. 

Jätevedenkäsittely

Yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetussa direktiivissä 91/271/ETY luodaan puitteet 
yhdyskuntajätevesien kokoamiselle ja käsittelylle yhteisössä. Siinä vaaditaan, että jäsenvaltiot 
määrittelevät haavoittumiselle alttiit alueet1 ja huolehtivat siitä, että niihin johdettavien 
jätevesien käsittelyssä noudatetaan tiukkoja vaatimuksia siten, että käsittelyyn sisältyy sekä 
ravinteiden poistoa että biologista käsittelyä2. Etelä-Kilkennyssä virtaava Nore-joki on 
määritelty haavoittumiselle alttiiksi, ja Kilkennyn kaupunki johtaa jätevetensä tälle 
haavoittumiselle alttiille alueelle. Päästöjen määrä vastaa 110 000 ihmisen päästöjä (mikä 
osoittaa, että teollisuus laskee merkittävän määrän päästöjä yhdyskuntajäteveden 
keräysjärjestelmään, sillä kaupungin väkiluku on alle neljäsosan tästä luvusta). Jotta 
kaupungin päästöt olisivat direktiivin mukaisia, niiden käsittelyssä on noudatettava tiukkoja 
vaatimuksia. Myös keräysjärjestelmään johdettavien teollisuuden jätevesien on täytettävä 
tiettyjä vaatimuksia3.

Komissio on aloittanut Irlantia vastaan määräysten rikkomisesta johtuvan ns. horisontaalisen4

menettelyn, joka kattaa Kilkennyn päästöjen tehokkaamman käsittelyn laiminlyönnin5. 
Käytettävissä olevat viimeisimmät tiedot heinäkuulta 2006 osoittavat, että käsittelyä ei ole 
vieläkään tehostettu kaupungissa. Tarkoituksena on aloittaa vuonna 2007 investointiohjelma, 
jonka yhteydessä pyritään tällaisen käsittelyn tarjoamiseen. Komissio päätti 21. maaliskuuta 
2007 lähettää Irlannille perustellun lausunnon, jossa käsitellään muun muassa tehokkaamman 
käsittelyn puuttumista Kilkennyssä. 

Päästöluvat

Tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta 
pilaantumisesta annetussa direktiivissä 76/464/ETY6 esitetään puitteet valvonnalle, joka 
koskee tiettyjen vaarallisten aineiden päästöjä pintaveteen. Tällaisia aineita esiintyy muun 
muassa yhdyskuntajätevesissä. Direktiivi 76/464/EY on kumottu tiettyjen yhteisön 
vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta 15 päivänä 
helmikuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/11/EY (ks. 
13 artikla). Olennaiset velvoitteet on kuitenkin säilytetty. 

                                               
1 5 artiklan 1 kohta.
2 Ks. 5 artiklan 2, 3 ja 4 kohta.
3 Direktiivin 11 artikla.
4 Menettelyn aloittamisen tarkoituksena oli poistaa yleisiä ongelmia, jotka liittyvät haavoittumiselle alttiiden 
alueiden nimeämättä jättämiseen ja tehokkaamman jätevedenkäsittelyn puuttumiseen.
5 2000/2047.
6 EYVL L 129/1976, s. 23.
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Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoi asiassa C-282/02, komissio vastaan Irlanti, että 
Irlanti ei noudata direktiiviä, koska sillä ei ole käytössä tietyistä alueellisista yhteisöistä 
peräisin olevia päästöjä koskevaa lupajärjestelmää. Irlanti on ilmoittanut, että se aikoo ottaa 
käyttöön lupajärjestelmän, jonka mukaan vastuu yksittäisten alueellisten yhteisöjen – kuten 
Kilkennyn – päästöluvista annetaan Irlannin ympäristönsuojeluvirastolle (EPA) direktiivin 
mukaisesti. Näin se ei ole kuitenkaan vielä tehnyt. Juuri tämä on syynä meneillään oleviin 
komission oikeudellisiin toimiin. Komissio päätti 21. maaliskuuta 2007 lähettää Irlannille 
perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla perustellun lausunnon, koska Irlanti ei noudata 
tuomiota.

Hajujen hallinta

Direktiivit 91/271/ETY ja 76/464/ETY koskevat veden pilaantumisen valvontaa. Niissä ei 
käsitellä jätevesien käsittelystä tai sen puuttumisesta johtuvia hajuhaittoja. Jätteistä annetussa 
direktiivissä 2006/12/EY – entisessä direktiivissä 75/442/ETY1 – luodaan puitteet jätteiden 
käsittelylle myös hajujen osalta. Siihen sisältyy muun muassa velvoite, että jätteet on 
hävitettävä ilman, että siitä aiheutuu melu- tai hajuhaittoja2. Se kattaa myös jätevedet, mikäli 
niistä ei ole säädetty jossain muussa EU:n tai jäsenvaltion lainsäädännössä.

Saatuaan irlantilaisten jätevedenpuhdistamojen aiheuttamista hajuhaitoista useita valituksia, 
Purcellsinchiä koskeva valitus mukaan luettuna, komissio aloitti Irlantia vastaan määräysten 
rikkomisesta johtuvan menettelyn3, koska Irlanti ei ole toteuttanut riittäviä toimenpiteitä 
direktiivin 75/442/ETY täytäntöönpanemiseksi. Irlanti antoi menettelyn johdosta vuoden 2005 
lopulla uuden säädöksen, jossa paikallisviranomaisille asetettiin jätevedenpuhdistamojen 
aiheuttamien hajujen hallintaa koskevia tehtäviä ja EPA:lle valvontatehtävä. 

III. Päätelmät

Komissio on parhaillaan ryhtynyt oikeudellisiin toimiin osana laajempaa ns. horisontaalista 
asiaa, koska Irlannin viranomaiset eivät ole tehostaneet Kilkennyn jätevesipäästöjen 
käsittelyä. Se toivoo näin varmistavansa, että kyseisessä kaupungissa otetaan käyttöön 
tiukemmat jäteveden käsittelyvaatimukset. 
Komissio on myös ryhtynyt toimiin varmistaakseen, että Irlannissa otettaisiin käyttöön 
lainsäädäntöä Irlannin jätevedenpuhdistamojen aiheuttamien päästöjen ja hajujen hallintaa 
koskevien riippumattomien tarkastusten lisäämiseksi. Tämän johdosta Irlannissa on annettu 
uutta lainsäädäntöä, jossa säädetään hajujen hallinnasta yhdyskuntajätevedenpuhdistamoissa. 

                                               
1 Direktiivillä 2006/12/EY kodifioitiin direktiivi 75/442/ETY.
2 4 artikla.
3 Rikkomistapaus 2000/4158.


