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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Robert Twiss, ír állampolgár által a Purcellsinch Business & Residents Group 
(PBRG) nevében benyújtott, 0155/2006 sz. petíció a Kilkenny (Írország) melletti 
Purcellsinch szennyvízkezelő telep (PWWTP) tevékenysége eredményeként a helyi vizek 
szennyezéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Purcellsinch Business & Residents Group (PBRG) nevében kéri az 
Európai Parlament beavatkozását annak megakadályozása érdekében, hogy a Kilkenny 
megyei önkormányzat (Írország) kiadja az engedélyt a várostól 3 km-re fekvő Purcellsinch 
szennyvízkezelő telep kapacitásbővítéséhez. A petíció benyújtója kifogásolja a telepről 
kibocsátott mérgező gázok napi mennyiségét és a nagy mennyiségű kezeletlen 
szennyvíziszapot, amit beleengednek a Nore folyóba, ezáltal a helyi vizek szennyezését 
okozva. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a helyi hatóságoknak nem kellene megadniuk 
az engedélyt mindaddig, amíg a telepen nem áll helyre a megfelelő karbantartás, irányítás és 
működés.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. június 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott válasz.

I. PETÍCIÓ – A TÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot a délkelet-írországi Kilkenny várost ellátó 
Purcellsinch települési szennyvízkezelő telepből (UWWTP) származó kezeletlen 
kibocsátásokkal és a telep által okozott szagterheléssel kapcsolatban. Állítása szerint az 
UWWTP rendszeresen káros szagterhelést bocsát ki, amely súlyos émelygést, hányást és 
szemirritációt vált ki a helyi lakosok körében, és károkat okoz a helyi vállalkozásoknak is. 
Állítása szerint a telepnek kapacitásproblémái is vannak, továbbá karbantartása nem 
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megfelelő, és kezeletlen szennyvizet bocsát ki a Nore folyóba, ami a szennyezőforrástól 
kezdve vízszennyezést okoz. A petíció benyújtója rámutat arra, hogy az UWWTP nagy 
mennyiségben kezel ipari szennyvizet. A petíció benyújtói megemlítik, hogy számos 
sikertelen beadványt nyújtottak be a helyi hatóságnak és Írország Környezetvédelmi 
Ügynökségének (EPA) kérve, hogy tegyenek intézkedéseket.

II. A Bizottság megállapításai a petícióval kapcsolatban

A rendelkezésre álló bizonyítékok szagterhelési problémákra és nem megfelelő 
szennyvízkezelésre engednek következtetni a Purcellsinch UWWTP-nél. Az adott esetben 
több európai környezetvédelmi jogszabály is irányadó. 

Szennyvízkezelés

A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv megteremti a települési 
szennyvíz összegyűjtésére és kezelésére vonatkozó keretet. Megköveteli a tagállamoktól, 
hogy jelöljék ki az érzékeny területeket1, és biztosítsák, hogy az ilyen területekre kibocsátott 
szennyvizet szigorú kezelési követelményeknek vetik alá, beleértve mind a tápanyagok 
eltávolítását, mind pedig a biológiai kezelést2. A Nore folyót Kilkennytől délre érzékeny 
területnek jelölték ki, Kilkenny városa pedig erre az érzékeny területre bocsátja ki 
szennyvízét. A kibocsátási mennyiség 110 000 emberével egyenértékű (ami nagyon jelentős 
ipari kibocsátást tükröz a települési szennyvízgyűjtő rendszerbe, mivel a lakosság ennek a 
számadatnak kevesebb mint egynegyedét teszi ki). Az irányelv követelményeinek teljesítése 
érdekében a város kibocsátását szigorú kezelési követelményeknek kell alávetni. A 
szennyvízgyűjtő rendszerbe való ipari szennyvízkibocsátásnak is teljesítenie kell bizonyos 
követelményeket3.

A Bizottság által Írország ellen indított „horizontális”4 jogsértési eljárás jelenleg is 
folyamatban van, és a szigorúbb szennyvízkezelés elmulasztásával foglalkozik Kilkenny
város kibocsátásai tekintetében5. A legutóbbi rendelkezésre álló – 2006. júliusi – információ 
szerint a városnak még gondoskodnia kell a szigorúbb szennyvízkezelésről. A szigorúbb 
szennyvízkezelést egy befektetési programon keresztül kívánják biztosítani, amely 
valószínűleg 2007-ben indul. 2007. március 21-én a Bizottság úgy határozott, hogy egy újabb 
indokolással ellátott véleményt küld Írországnak, amely más ügyek mellett arra is kiterjed, 
hogy Kilkennyben elmulasztották biztosítani a szigorúbb szennyvízkezelést.

Kibocsátások engedélyezése

A Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről 
szóló 76/464/EGK irányelv6 meghatározza az egyes veszélyes anyagok felszíni vizekbe való 
kibocsátásának ellenőrzési keretét. A szóban forgó anyagok között szerepelnek a települési 
                                               
1 5. cikk (1) bekezdés
2 Lásd az 5. cikk (2), (3) és (4) bekezdését.
3 Az irányelv 11. cikke.
4 Az eljárást azzal a céllal indították, hogy kezeljék az érzékeny területek kijelölésére és a szigorúbb 
szennyvízkezelésre vonatkozó követelmények elmulasztásából eredő általános problémákat.
5 2000/2047
6 HL L 129., 1976., 23. o.
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szennyvízben kimutatott anyagok is. A 76/464/EK irányelvet a Közösség vízi környezetébe 
bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló, 2006. február 15-i 
2006/11/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv helyezte hatályon kívül (lásd a 13. cikket). 
Azonban a vonatkozó lényegi kötelezettségeket átemelték ebbe az irányelvbe.

A C-282/02. számú Bizottság kontra Írország ügyben az Európai Bíróság megállapította, hogy 
Írország annyiban nem teljesítette az irányelv követelményeit, hogy nem léptetett életbe 
engedélyezési rendszert a helyhatóságok kibocsátásai tekintetében. Írország jelezte, hogy 
olyan engedélyezési rendszert kíván életbe léptetni, amely szerint Írország Környezetvédelmi 
Ügynöksége (EPA) lesz felelős az egyes helyhatóságok – köztük Kilkenny hatóságai –
kibocsátásainak engedélyezéséért az irányelvvel összhangban. Azonban ezt még nem tette 
meg. Ez képezi a Bizottság folyamatban lévő keresetének tárgyát. 2007. március 21-én a 
Bizottság úgy határozott, hogy a Szerződés 228. cikke alapján az ítéletben foglaltak 
nemteljesítése miatt indokolással ellátott véleményt küld Írországnak.

A szagterhelés kezelése

A 91/271/EGK és 76/464/EGK irányelv a vízszennyezés ellenőrzését érintik. Nem 
foglalkoznak azonban a szennyvízkezelésből vagy a szennyvízkezelés elmulasztásából adódó 
szagterheléssel. A hulladékokról szóló 2006/12/EK irányelv – korábban 75/442/EGK 
irányelv1 – létrehozza a hulladékkezelés keretét, a szagterheléssel kapcsolatban is. Egyebek 
mellett előírja, hogy a hulladékot zaj- és szagterhelés nélkül kell ártalmatlanítani2. 
Szabályozza a szennyvízzel kapcsolatos kérdéseket is, amennyiben azzal a többi európai vagy 
nemzeti jogszabály nem foglalkozik.

Miután számos panasz érkezett az ír szennyvízkezelő telepek által okozott szagterhelés miatt
– köztük a Purcellsinch tekintetében benyújtott panasz is –, a Bizottság jogsértési eljárást 
indított Írországgal szemben3 a 75/442/EGK irányelv megfelelő végrehajtási intézkedéseinek 
elmulasztása miatt. Ezen eljárás eredményeképpen Írország 2005 végén új jogszabályt 
fogadott el, amely kötelezi a helyi hatóságokat a szennyvízkezelő telepeken a szagterhelés 
kezelésére, emellett pedig felügyeleti szerepet ruház az EPA-ra. 

III. Következtetések

A szélesebb körű „horizontális” ügy részeként folyamatban van a Bizottság keresete az ír 
hatóságokkal szemben, amelyet abból az okból indított, hogy azok elmulasztották a szigorúbb 
követelmények bevezetését a Kilkenny-ből származó szennyvízkibocsátás kezelésére. Ezzel 
azt reméli, hogy magasabb szintű szennyvízkezelést biztosít a városban.
A Bizottság annak érdekében is intézkedéseket tett, hogy biztosítsa olyan jogszabályok 
elfogadását, amelyek fokozottabb független ellenőrzést írnak elő az írországi szennyvízkezelő 
telepek kibocsátásának és szagterhelésének kezelése tekintetében. Mindez olyan új ír 
jogszabályokat eredményezett, amelyek már foglalkoznak a települési szennyvízkezelő 
telepek okozta szagterhelés kérdésével.

                                               
1 A 2006/12/EK irányelv a 75/442/EGK irányelv egységes szerkezetbe foglalása.
2 4. cikk
3 2000/4158 jogsértési eljárás.


