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Lūgumrakstu komiteja

7.05.2007.

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0155/2006, ko Purcellsinch Business & Residents Group (PBRG) vārdā 
iesniedza Īrijas valstspiederīgais Robert Twiss, par vietējo ūdeņu piesārņošanu pie 
Kilkenny pilsētas (Īrija) Purcellsinch notekūdeņu attīrīšanas uzņēmuma (PWWTP) 
darbības dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs Purcellsinch Business & Residents Group (PBRG) vārdā aicina 
Eiropas Parlamentu iejaukties, lai nepieļautu, ka Kilkenny grāfistes Padome (Īrija) izdod 
licenci, kas ļautu Purcellsinch notekūdeņu attīrīšanas uzņēmumam, kurš atrodas 3 km ārpus 
pilsētas, paplašināt jaudu. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka katru dienu šajā 
uzņēmumā notiek toksisku gāzu emisija un neattīrīti notekūdeņi lielā daudzumā ieplūst Nore
upē, piesārņojot vietējos ūdeņus. Lūgumraksta iesniedzējs uzstāj, ka vietējās varas iestādes 
nedrīkst izdot licenci, kamēr uzņēmums nav nodrošinājis iekārtu pienācīgu apkalpošanu, 
pārvaldīšanu un ekspluatāciju.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 27. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

I.    LŪGUMRAKSTS — FAKTU KOPSAVILKUMS

Lūgumrakstā ir paustas bažas par neattīrītu notekūdeņu noplūdināšanu un nepatīkamo smaku, 
kas rodas ap Purcellsinch komunālo notekūdeņu attīrīšanas uzņēmumu (PWWTP), ko izmanto 
Kilkenny pilsēta Īrijas dienvidaustrumu daļā. Kā apgalvo lūgumraksta iesniedzējs, PWWTP
regulāri izplata kaitīgas smakas, kas iedzīvotājiem izraisa nelabu dūšu, vemšanu un acu 
iekaisumu, kā arī kaitē vietējiem uzņēmumiem. Lūgumraksta iesniedzējs vēl apgalvo, ka 
uzņēmumam ir nepietiekama jauda, nav nodrošināta pienācīga apkalpošana un tas ieplūdina 
neattīrītus notekūdeņus Nore upē, radot piesārņojumu lejtecē. Viņš norāda, ka PWWTP lielā 
daudzumā apstrādā rūpnieciskos notekūdeņus. Lūgumraksta iesniedzēji atsaucas uz to, ka viņi 
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jau vairākkārt velti aicinājuši atbildīgo pašvaldību un Īrijas Vides aizsardzības aģentūru 
(VAA) uz rīcību.

II. Komisijas piezīmes par šo lūgumrakstu

Pieejamās liecības norāda uz to, ka pastāv smaku problēma un Purcellsinch PWWTP
nepietiekami attīra notekūdeņus. Šos jautājumus Eiropas Savienībā regulē vairāki tiesību akti 
vides jomā.

Notekūdeņu attīrīšana

Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu reglamentē pilsētas notekūdeņu 
savākšanu un attīrīšanu Kopienā. Tā ietver prasību dalībvalstīm noteikt jutīgas zonas 1 un 
nodrošināt, ka tur noplūdinātie notekūdeņi atbilst stingrām attīrīšanas prasībām, kas paredz 
uzturvielu atdalīšanu un bioloģisku apstrādi 2. Nore upe uz dienvidiem no Kilkenny ir noteikta 
kā jutīga zona, un Kilkenny pilsēta izvada notekūdeņus šajā zonā. Izvadīto notekūdeņu 
tilpums atbilst 110 000 iedzīvotāju skaitam (kas liecina par to, ka rūpnieciskie notekūdeņi 
veido visai prāvu īpatsvaru pilsētas notekūdeņu kanalizācijas sistēmā, jo patiesais iedzīvotāju 
skaits pat nesasniedz ceturto daļu). Saskaņā ar šo direktīvu pilsētas notekūdeņiem ir jāatbilst 
stingrām attīrīšanas prasībām. Arī uz rūpniecisko notekūdeņu ievadīšanu kanalizācijas sistēmā 
attiecas dažas prasības 3.

Pašlaik vēl nav pabeigta Komisijas ierosinātā pienākumu neizpildes “horizontālā” 4 procedūra 
pret Īriju par to, ka nav nodrošināta Kilkenny notekūdeņu rūpīgāka attīrīšana 5. Pamatojoties 
uz jaunāko pieejamo informāciju, kas iegūta 2006. gada jūlijā, pilsētā vēl nav nodrošināta 
rūpīgāka notekūdeņu attīrīšana. Šādas attīrīšanas nodrošināšana ir ietverta ieguldījumu 
programmā, kurā kā sākumdatums norādīts 2007. gads. 2007. gada 21. martā Komisija 
pieņēma lēmumu nosūtīt Īrijai vēl vienu argumentētu atzinumu, cita starpā norādot, ka nav 
nodrošināta rūpīgāka notekūdeņu attīrīšana Kilkenny pilsētā. 

Atļaujas notekūdeņu izvadīšanai

Direktīvā 76/464/EEK par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada 
Kopienas ūdens vidē 6, ir izklāstīta sistēma, kas regulē dažu bīstamu vielu izvadīšanu 
virszemes ūdeņos. Minētās vielas ietver vielas, kas sastopamas komunālajos notekūdeņos. 
Direktīva 76/464/EEK ir atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. februāra 
Direktīvu 2006/11/EK par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada 
Kopienas ūdens vidē (skatīt 13. pantu), bet attiecīgās pamatsaistības ir saglabātas. 

Lietā C-282/02, Komisija pret Īriju, Eiropas Kopienu Tiesa konstatējusi, ka Īrija neievēro šo 
direktīvu, jo nepastāv atļauju piešķiršanas sistēma saistībā ar atsevišķu pašvaldību notekūdeņu 

                                               
1 Direktīvas 5. panta 1. punkts.
2 Skatīt 5. panta 2., 3. un 4. punktu.
3 Direktīvas 11. pants.
4 Šī procedūra ir uzsākta, pievēršoties plašākām problēmām — nepietiekamai jutīgas zonas statusa piešķiršanai 
un nepietiekami rūpīgai notekūdeņu attīrīšanai.
5 2000/2047.
6 OV 1976., L 129, 23. lpp.
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izvadīšanu. Īrijas pārstāvis norādīja, ka valsts grasās ieviest atļauju piešķiršanas sistēmu, 
saskaņā ar kuru par atsevišķu pašvaldību notekūdeņu izvadīšanas licencēšanu — arī Kilkenny
pilsētā — būs atbildīga Īrijas Vides aizsardzības aģentūra (VAA) atbilstīgi šai direktīvai. Bet 
tas joprojām nav izdarīts. Tas ir izskatāmās Komisijas prasības pamats.2007. gada 21. martā 
Komisija pieņēma lēmumu nosūtīt Īrijai argumentētu atzinumu atbilstīgi Līguma 228. pantam 
sakarā ar sprieduma nepildīšanu.

Smaku novēršana

Direktīvas 91/271/EEK un 76/464/EEK attiecas uz ūdens piesārņojuma kontroli. Tās nerisina 
jautājumus par nepatīkamām smakām, kas rodas, attīrot vai nepietiekami attīrot notekūdeņus. 
Direktīva 2006/12/EK — agrāk Direktīva 75/442/EEK 1 — par atkritumiem rada sistēmu, kas 
regulē atkritumu apsaimniekošanu, arī saistībā ar smakām. Tā, cita starpā, uzliek par 
pienākumu, apglabājot atkritumus, neradīt traucējošus trokšņus un smakas 2. Direktīva 
attiecas uz notekūdeņiem, ja uz tiem neattiecas citi Eiropas vai attiecīgās valsts tiesību akti.

Pēc vairākām sūdzībām par nepatīkamām smakām, ko izplata Īrijas notekūdeņu attīrīšanas 
uzņēmumi, tostarp par Purcellsinch uzņēmumu, Komisija uzsāka pienākumu neizpildes 
procedūru pret Īriju 3, jo tā nav ieviesusi pienācīgus īstenošanas pasākumus Direktīvai 
75/442/EEK. Šīs procedūras rezultātā Īrija 2005. gada beigās pieņēma jaunus tiesību aktus, 
kuros noteikti pašvaldību pienākumi sakarā ar smaku novēršanu notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtās un piešķirtas uzraudzības funkcijas Vides aizsardzības aģentūrai. 

III. Secinājumi

Plašākas „horizontālas” lietas ietvaros Komisija turpina uzturēt prasību tiesā sakarā ar Īrijas 
iestāžu nespēju nodrošināt Kilkenny pilsētas notekūdeņu rūpīgāku attīrīšanu pirms to 
izvadīšanas. Tā cer tādējādi panākt stingrākus notekūdeņu attīrīšanas standartus šajā pilsētā. 
Komisija arī veikusi pasākumus, lai tiktu pieņemti tiesību akti, kas paredz plašākas 
neatkarīgas uzraudzības iespējas attiecība uz notekūdeņu izvadīšanu un smakām Īrijas 
notekūdeņu attīrīšanas uzņēmumos. Tā rezultātā Īrija ir pieņēmusi jaunus tiesību aktus, kas 
reglamentē smaku novēršanu komunālo notekūdeņu attīrīšanas uzņēmumos. 

                                               
1 Direktīva 2006/12/EK ir Direktīvas 75/442/EEK kodificēta versija.
2 Direktīvas 4. pants.
3 Pārkāpums 2000/4158.


