
CM\667749NL.doc PE 388.741

Externe Vertaling

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie verzoekschriften

7.05.2007

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 155/2006, ingediend door Robert Twiss (Ierse nationaliteit), namens de 
Purcellsinch Business & Residents Group (PBRG), over vervuiling van plaatselijk water 
als gevolg van de activiteit van de Purcellsinch Waste Water Treatment Plant 
(PWWTP), nabij Kilkenny (Ierland)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement namens de Purcellsinch Business & Residents 
Group (PBRG) op te treden om te voorkomen dat het graafschapbestuur van Kilkenny 
(Ierland) een vergunning verstrekt aan de Purcellsinch Waste Water Treatment Plant, die 
3 km buiten de stad ligt, om zijn capaciteit uit te breiden. Indiener klaagt over de dagelijkse 
uitstoot van giftige gassen van de installatie en over de grote hoeveelheden onbehandeld 
afvalwater die in de rivier de Nore worden geloosd en zo het plaatselijke water vervuilen. 
Indiener beweert dat de plaatselijke overheden de vergunning niet zouden moeten verstrekken 
totdat de installatie bewijs levert van correcte handhaving, beheer en werking.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 juni 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

I. VERZOEKSCHRIFT: SAMENVATTING VAN DE FEITEN

Indiener spreekt bezorgdheid uit over de lozing van onbehandeld water en stankoverlast die 
wordt veroorzaakt door de Purcellsinch Urban Waste Water Treatment Plant (UWWTP), die 
de afvalwaterzuivering verzorgt voor de stad Kilkenny in het zuidoosten van Ierland. De 
UWWTP zou regelmatig stinkende dampen uitstoten die bij de plaatselijke bevolking leiden 
tot ernstige misselijkheid, braken en oogirritaties en die het plaatselijke bedrijfsleven schaden. 
Ook zou de UWWTP capaciteitsproblemen hebben, slecht onderhouden worden en 
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onbehandeld afvalwater in de rivier de Nore lozen, waardoor stroomafwaarts vervuiling 
ontstaat. Er wordt gewezen op het feit dat de UWWTP grote hoeveelheden industrieel 
afvalwater verwerkt. Indiener verwijst naar talrijke vergeefse verzoeken aan de 
verantwoordelijke plaatselijke overheid en de Ierse milieudienst EPA om op te treden.

II. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Het beschikbare bewijsmateriaal duidt op stankproblemen en tekortschietende behandeling 
van afvalwater bij Purcellsinch UWWTP. Hierbij zijn verschillende Europese
milieubepalingen relevant. 

Afvalwaterzuivering

Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater schept een kader voor 
de inzameling en zuivering van stedelijk afvalwater in de Gemeenschap. De richtlijn verplicht 
de lidstaten kwetsbare gebieden aan te wijzen1 en te waarborgen dat in die gebieden geloosd 
afvalwater wordt onderworpen aan strikte behandelingseisen die zowel de verwijdering van 
voedingsstoffen als biologische behandeling omvatten2. De rivier de Nore, ten zuiden van 
Kilkenny, is aangewezen als kwetsbaar en de stad Kilkenny loost haar afvalwater in dit 
kwetsbare gebied. De omvang van de lozingen komt overeen met die van 110 000 mensen 
(hetgeen betekent dat er zeer aanzienlijke industriële lozingen in het stedelijke 
afvalwaterstelsel terechtkomen, want de bevolkingsomvang is minder dan een kwart van dit 
getal). Om te voldoen aan de richtlijn moeten de stedelijke lozingen worden onderworpen aan 
strikte behandelingseisen. Ook industriële afvalwaterlozingen in het zuiveringsstelsel moeten 
aan bepaalde eisen voldoen.3

Er loopt op het ogenblik een ‘horizontale’4 inbreukprocedure van de Commissie tegen Ierland 
over het ontbreken van een striktere behandeling met betrekking tot de lozingen van de stad 
Kilkenny.5 De laatste beschikbare informatie, die dateert uit juli 2006, luidt dat een striktere 
behandeling van het stedelijk afvalwater nog niet is gerealiseerd. De realisering van een 
dergelijke behandeling is het onderwerp van een investeringsprogramma met een indicatieve 
begindatum in 2007. Op 21 maart 2007 besloot de Commissie een aanvullend met redenen 
omkleed advies aan Ierland uit te brengen waarin onder meer de niet gerealiseerde striktere 
afvalwaterbehandeling in Kilkenny aan de orde komt. 

Toestemming voor lozingen

Richtlijn 76/464/EEG betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke 
stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd6 definieert een kader 
voor de beheersing van de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater. 
De desbetreffende stoffen omvatten ook stoffen die worden aangetroffen in stedelijk 

                                               
1 Artikel 5, lid 1
2 Zie artikel 5, leden 2, 3 en 4.
3 Artikel 11 van de richtlijn
4 De procedure werd aangespannen om de algemene problemen van het niet aanwijzen van kwetsbare gebieden 
en het gebrek aan een striktere afvalwaterbehandeling aan te pakken.
5 2000/2047
6 PB 1976 L 129, blz. 23
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afvalwater. Richtlijn 76/464/EEG is vervangen door Richtlijn 2006/11/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door 
bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd 
(zie artikel 13). Relevante materiële verplichtingen zijn echter van kracht gebleven. 

In zaak C-282/02, Commissie v Ierland, bepaalde het Europese Hof van Justitie dat Ierland 
niet voldeed aan de richtlijn voor zover het niet over een vergunningstelsel beschikte met 
betrekking tot bepaalde lozingen door plaatselijke overheden. Ierland heeft aangegeven dat 
het voornemens is een vergunningstelsel in te voeren waarbinnen de Ierse milieudienst 
Environmental Protection Agency (EPA) verantwoordelijk wordt voor de afgifte van 
vergunningen voor lozingen door afzonderlijke plaatselijke overheden – met inbegrip van die 
van Kilkenny – overeenkomstig de richtlijn. Het heeft dit voornemen echter nog niet 
uitgevoerd. De Commissie voert hierover nog een juridische procedure. Op 21 maart 2007
besloot de Commissie aan Ierland vanwege het niet voldoen aan het arrest een met redenen 
omkleed advies uit te brengen krachtens artikel 228 van het EG-Verdrag.

Beheersing van stankoverlast

De Richtlijnen 91/271/EEG en 76/464/EEG hebben betrekking op de beheersing van 
watervervuiling. Ze gaan niet in op de stankoverlast die het gevolg kan zijn van de 
behandeling of het gebrek aan behandeling van afvalwater. Richtlijn 2006/12/EG – voorheen 
Richtlijn 75/442/EEG1 – betreffende afvalstoffen schept een kader voor het beheer van 
afvalstoffen, ook met betrekking tot stank. Zij verplicht onder meer afvalstoffen te lozen 
zonder dat overlast wordt veroorzaakt door geluid of geuren2. Zij strekt zich uit tot 
afvalwaterstoffen waar dat in andere Europese of nationale wetgeving niet het geval is.

Na een aantal klachten over stankoverlast van Ierse afvalwaterzuiveringsinstallaties, 
waaronder een klacht over Purcellsinch, begon de Commissie een inbreukprocedure tegen 
Ierland3 op grond van het ontbreken van adequate uitvoeringsmaatregelen voor 
Richtlijn 75/442/EEG. Als gevolg van deze procedure heeft Ierland eind 2005 nieuwe 
wetgeving ingevoerd die aan plaatselijke overheden bepaalde verplichtingen oplegt met 
betrekking tot de beheersing van stankoverlast door afvalwaterzuiveringsinstallaties en een 
toezichthoudende taak toebedeelt aan de EPA. 

III. Conclusies

Als onderdeel van een bredere ‘horizontale’ procedure onderneemt de Commissie
voortgaande juridische stappen rond de weigering van de Ierse autoriteiten om de 
afvalwaterlozingen bij Kilkenny aan een striktere behandeling te onderwerpen. Zij hoopt 
daarmee strengere normen voor de behandeling van afvalwater in die stad af te dwingen. 
De Commissie heeft ook maatregelen getroffen om wetgeving te waarborgen die voorziet in 
meer onafhankelijke controles op het beheer van lozingen en stankoverlast van de 
afvalwaterzuiveringsinstallaties in Ierland. Deze hebben geresulteerd in nieuwe Ierse 
wetgeving betreffende het beheer van stankoverlast bij installaties voor de behandeling van 
stedelijk afvalwater.
                                               
1 Richtlijn 2006/12/EG betreft een codificatie van Richtlijn 75/442/EEG.
2 Artikel 4
3 Inbreukprocedure 2000/4158


