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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0155/2006 złożona przez Roberta Twissa (Irlandia), w imieniu Purcellsinch Business 
& Residents Group (PBRG), w sprawie zanieczyszczenia lokalnych wód w wyniku 
działalności oczyszczalni ścieków w Purcellsinch (PWWTP), niedaleko Kilkenny (Irlandia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję w imieniu Purcellsinch Business & Residents Group (PBRG), zwraca się 
do Parlamentu Europejskiego o interwencję w celu uniemożliwienia Radzie Hrabstwa 
Kilkenny (Irlandia) udzielenia licencji na zwiększenie wydolności położonej 3 km za miastem 
oczyszczalni ścieków w Purcellsinch. Składający petycję skarży się na codzienne emisje 
toksycznych gazów z zakładów oraz na duże ilości nieprzetworzonych ścieków wylewanych 
do rzeki Nore, co powoduje zatrucie lokalnych wód. Składający petycję twierdzi, że lokalne 
władze nie powinny udzielać licencji, dopóki zakłady nie wykażą się odpowiednim planem 
utrzymania, zarządzania i eksploatacji.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 27 czerwca 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 maja 2007 r.

I.    PETYCJA - STRESZCZENIE

Składający petycję wyraża zaniepokojenie z powodu nieprzetworzonych ścieków z 
oczyszczalni ścieków komunalnych w Purcellsinch (UWWTP), która obsługuje miasto 
Kilkenny w południowo-wschodniej Irlandii oraz powodowanych przez nią przykrych 
zapachów. Zdaniem składającego petycję UWWTP regularnie powoduje emisje trujących 
gazów, które są przyczyną nudności, wymiotów i podrażniania oczu wśród mieszkańców 
okolicy oraz szkodzą lokalnym przedsiębiorstwom. Składający petycję twierdzi, że 
oczyszczalnia ma również problemy z przerobem, jest w złym stanie technicznym oraz 
odprowadza nieprzetworzone ścieki do rzeki Nore, co powoduje zatrucie lokalnych wód. 
Petycja odwołuje się do przetwarzania przez UWWTP znacznych ilości ścieków 



PE 388.741v01-00 2/4 CM\667749PL.doc

PL

przemysłowych. Składający petycję wspomina o licznych wnioskach do właściwych władz 
lokalnych oraz irlandzkiej Agencji Ochrony Środowiska o podjęcie działań, które to wnioski 
nie przyniosły jednak oczekiwanego skutku.

II. Uwagi Komisji do petycji

Dostępne dowody wskazują na problemy z przykrymi zapachami i nieodpowiednim 
przetwarzaniem ścieków w UWWTP w Purcellsinch. W tym zakresie zastosowanie ma wiele 
aktów prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska. 

Oczyszczanie ścieków

Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych tworzy ramy dla 
zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych we Wspólnocie. Wymaga ona od państw 
członkowskich określenia obszarów wrażliwych1 i zapewnienia poddania ścieków 
komunalnych odprowadzanych do obszarów wrażliwych rygorystycznym wymogom 
dotyczącym oczyszczania, obejmującym zarówno usunięcie składników odżywczych i 
oczyszczanie biologiczne2. Rzeka Nore, na południe od Kilkenny, została uznana za obszar 
wrażliwy, do którego to miasto Kilkenny odprowadza swoje ścieki. Ilość ścieków równa się 
ilości produkowanej przez 110 000 osób (co odzwierciedla bardzo dużą ilość zrzutów 
ścieków przemysłowych do systemu zbierania ścieków komunalnych, ponieważ populacja 
miasta nie przekracza 25% tej liczby). Aby zachować zgodność z dyrektywą, ścieki 
komunalne muszą być poddane rygorystycznym wymogom dotyczącym oczyszczania. Zrzuty 
ścieków przemysłowych do systemów zbierania muszą również spełniać określone 
wymagania3.

Obecnie w toku jest “horyzontalne”4 postępowanie o naruszenie prawa wszczęte przez 
Komisję przeciwko Irlandii ze względu na brak bardziej rygorystycznych wymogów 
dotyczących oczyszczania w związku z odprowadzaniem ścieków z regionu Kilkenny5.
Ostatnie dostępne informacje, z lipca 2006 r., mówią o tym, że bardziej rygorystyczne 
wymogi dotyczące oczyszczania nie zostały jeszcze wprowadzone w tym mieście. 
Zapewnienie takiego bardziej rygorystycznego oczyszczania zależy od programu 
inwestycyjnego, którego prognozowana data rozpoczęcia to rok 2007.  W dniu 21 marca 
2007 r. Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu do Irlandii dodatkowej uzasadnionej opinii, 
która poruszy między innymi kwestie niewprowadzenia bardziej rygorystycznego systemu 
oczyszczania ścieków w Kilkenny. 

Autoryzacja zrzutów ścieków

Dyrektywa 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre 
substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty6 ustanawia ramy 

                                               
1 Art. 5 ust. 1.
2 Patrz art. 5 ust. 2, 3 i 4.
3 Art. 11 dyrektywy.
4 Wszczęto procedurę z uwagi na ogólne problemy z niewyznaczeniem obszarów wrażliwych i brakiem bardziej 
rygorystycznych wymogów dotyczących oczyszczania ścieków.
5 2000/2047
6 Dz.U. 1976 L 129, str. 23
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dla kontroli odprowadzania niektórych substancji niebezpiecznych do wód 
powierzchniowych. Odnośne substancje obejmują substancje, które znajdują się w ściekach 
komunalnych. Dyrektywa 76/464/WE została uchylona dyrektywą 2006/11/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego 
przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty 
(patrz art. 13). Dyrektywa nie narusza jednak istotnych zobowiązań z uchylonej dyrektywy. 

W sprawie C-282/02, Komisja przeciwko Irlandii, Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
orzekł, że Irlandia, nie ustanawiając systemu upoważnień dla niektórych zrzutów 
dokonywanych przez zbiorowości lokalne, nie zastosowała się do postanowień 
przedmiotowej dyrektywy. Irlandia zadeklarowała, że zamierza ustanowić system 
upoważnień, w ramach którego irlandzka Agencja Ochrony Środowiska będzie 
odpowiedzialna za udzielanie zezwoleń na poszczególne zrzuty dokonywane przez 
zbiorowości lokalne - w tym zrzuty miasta Kilkenny - zgodnie z postanowieniami dyrektywy. 
Niemniej system ten nie został dotychczas wprowadzony. Jest to przedmiotem toczącego się 
postępowania prawnego wszczętego przez Komisję. W dniu 21 marca 2007 r. Komisja 
podjęła decyzję o wystosowaniu do Irlandii dodatkowej uzasadnionej opinii w świetle art. 228 
traktatu w uwagi na brak zastosowania się do wyroku.

Kwestia przykrych zapachów

Dyrektywy 91/271/EWG i 76/464/EWG dotyczą kontroli zanieczyszczenia wód. Nie 
podejmują one kwestii przykrych zapachów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków lub 
jego braku. Dyrektywa 2006/12/WE - zastępująca dyrektywę 75/442/EWG1 - w sprawie 
odpadów ustanawia ramy dla zarządzania ściekami, również w związku z kwestią zapachów. 
Dyrektywa obejmuje między innymi obowiązek unieszkodliwiania odpadów bez 
powodowania uciążliwości przez hałas lub zapachy2. Ma ona zastosowanie do ścieków, 
których nie obejmuje inne prawo wspólnotowe lub krajowe.

W konsekwencji otrzymania kilku skarg na przykre zapachy powodowane przez irlandzkie 
oczyszczalnie ścieków, w tym skarg na temat Purcellsinch, Komisja wszczęła przeciwko 
Irlandii procedurę o naruszenie prawa3 z uwagi na nieodpowiednie wdrożenie postanowień 
dyrektywy 75/442/EWG. W wyniku tej procedury Irlandia przyjęła pod koniec 2005 r. nowe 
przepisy nakładające na władze lokalne obowiązki związane z zarządzaniem przykrymi 
zapachami powodowanymi przez oczyszczalnie ścieków i przyznające irlandzkiej Agencji 
Ochrony Środowiska rolę nadzorczą. 

III. Wnioski

Jako część szerszej „horyzontalnej” procedury Komisja wszczęła postępowanie prawne 
dotyczące uchybienia przez władze Irlandii obowiązkowi poddania zrzutów ścieków miasta 
Kilkenny bardziej rygorystycznemu systemowi oczyszczania. Celem Komisji jest 
zapewnienie wyższych standardów oczyszczania ścieków w tym mieście. 
Komisja podjęła również działania, aby doprowadzić do przyjęcia legislacji zobowiązującej 
do szerszych niezależnych kontroli w zakresie zarządzania zrzutami ścieków oraz zapachami 
                                               
1 Dyrektywa 2006/12/WE jest wynikiem ujednolicenia dyrektywy 75/442/EWG.
2 Art. 4.
3 Procedura o naruszenie prawa 2000/4158.
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z oczyszczalni ścieków w Irlandii. W konsekwencji Irlandia przyjęła nowe przepisy 
dotyczące zarządzania zapachami w oczyszczalniach ścieków komunalnych. 


