
CM\679798FI.doc PE 380.904v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

27.7.2007

ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0161/2006, esittäjä Dan Brennan (Irlannin kansalainen), Kilkennyn 
alueen (Irlanti) saastumisesta ja sen vaikutuksesta paikalliseen karjankasvatukseen

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että hänen karjansa vuodesta 1990 jatkuneet terveyteen liittyvät 
ongelmat (laihtuminen, kasvun hidastuminen, maidon- ja voirasvantuotannon väheneminen) 
johtuvat lähistöllä sijaitsevan tiilitehtaan saasteista. Hän ilmoittaa, että tehtaan fluoridipäästöt 
ylittävät säädetyt raja-arvot. Hän pelkää myös, että saasteilla saattaa olla katastrofaalinen 
vaikutus hänen neljän lapsensa terveyteen. Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa, että hän on 
jättänyt asian Irlannin maatalous-, ympäristö- ja eläinlääkintäviranomaisten käsiteltäväksi 
ilman toivottua tulosta. Nyt hän hakee apua Euroopan parlamentilta ja pyytää sitä 
varmistamaan, että asiaan liittyviä Euroopan unionin säädöksiä noudatetaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

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

3. Komission vastaus, saatu 10. marraskuuta 2006

I. Taustaa/Yhteenveto tosiasioista/Tosiasioiden kertaus

Vetoomus koskee Kilkennyssä Irlannissa asuvan vetoomuksen esittäjän omistaman 
lypsykarjan terveyteen liittyviä ongelmia ja tuotannon vähentymistä. Terveyteen liittyvistä 
ongelmista on pidetty kirjaa jo pitkään. Ongelmien aiheuttajaa ei kuitenkaan ole saatu selville 
huomattavista tutkimuksista huolimatta. Vetoomuksen esittäjä on sitä mieltä, että ongelmat 
voivat johtua lähellä sijaitsevan tiilitehtaan saasteista ja erityisesti sen fluoridi- ja 
kloridipäästöistä. 

Vetoomuksen esittäjän toimittamista asiakirjoista käy ilmi, että näitä päästöjä rajoitetaan 
Irlannin ympäristönsuojeluviraston antamalla luvalla, mutta vuosina 2003–2005 suoritetuissa 
valvontatoimissa havaittiin, että nämä raja-arvot oli useaan otteeseen ylitetty. Asiakirjoista 
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käy myös ilmi, että ympäristönsuojeluvirasto vaati useita kertoja laitoksen käyttäjää 
ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin. Tästä huolimatta rikkomukset jatkuivat. Lisäksi 
ympäristönsuojeluvirasto on tiukentanut fluoridin päästöraja-arvoja kyseisen ajanjakson 
aikana. 

Viimeisimmistä alkuperäisen vetoomuksen jälkeen toimitetuista tiedoista käy ilmi, että 
maitokarjan tuotanto on kääntynyt hienoiseen kasvuun viime vuosina ja että tiilitehtaan 
päästöt ovat vähentyneet. Vetoomukseen ei ole liitetty tarkkoja tietoja nykyisistä tehtaaseen 
sovellettavista päästöraja-arvoista tai tehtaan nykyisistä päästöarvoista.

II. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on dokumentoinut tilallaan esiintyviä ongelmia ja moittii Irlannin 
viranomaisia – ympäristönsuojeluvirastoa ja Irlannin maatalousministeriötä – siitä, etteivät ne 
ole ryhtyneet toimiin näiden ongelmien korjaamiseksi ajanjaksolla 2003–2006. Vetoomuksen 
esittäjä huomauttaa, ettei ongelmien aiheuttajaa ole edelleenkään löydetty. Hän vetoaa 
Euroopan parlamenttiin ja pyytää, että se puuttuisi asiaan ja suosittelisi asian ratkaisemista. 
Vetoomuksen esittäjä käsittelee useita kysymyksiä ja vaatii, että Euroopan parlamentti tutkii

a) maatalousministeriön toimet hänen tapauksensa selvittämiseksi.

b) ympäristönsuojeluviraston toimet hänen tapauksensa selvittämiseksi sekä sen, toimiko 
virasto teollisuuslaitoksille toimiluvat myöntävänä tahona asianmukaisesti 
maanviljelijöiden etujen suojelemiseksi.

c) maatilalla esiintyvien terveyteen liittyvien ongelmien syytä.

d) miksei ympäristövirasto käyttänyt toksikologia maatilaa tarkastaessaan.
e) miksei fluoripäästöihin erikoistunutta asiantuntijaa käytetty mahdollisen tiilitehtaalta 

tulevan saastumisen poissulkemiseksi.

III. Komission vetoomusta koskevat huomiot

Saastumisen valvontaa koskeva yhteisön lainsäädäntö, jota mahdollisesti voidaan soveltaa 
tähän kyseiseen tapaukseen, koostuu teollisuuslaitosten aiheuttaman ilman pilaantumisen 
estämisestä 28. kesäkuuta 1984 annetusta neuvoston direktiivistä 84/360/ETY sekä 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä 24. syyskuuta 
1996 annetusta neuvoston direktiivistä 96/61/EY.

Direktiivissä 84/360/ETY säädetään, että direktiivin liitteessä I lueteltuihin ryhmiin kuuluvien 
laitosten toimintaa varten on oltava toimivaltaisen viranomaisen ennakkolupa. Tiilien 
valmistuslaitokset sisältyvät liitteessä mainittuihin laitoksiin. Lupa voidaan myöntää, jos 
toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että kaikki asianmukaiset toimenpiteet 
ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi on toteutettu, mukaan lukien parhaan saatavilla olevan 
tekniikan käyttäminen, edellyttäen, että tällaisten toimien toteuttaminen ei aiheuta 
kohtuuttomia kustannuksia. Viranomaisten on myös oltava vakuuttuneita siitä, ettei laitoksen 
käyttö aiheuta merkittävää ilman pilaantumista, eivätkä mitkään sovellettavat päästöraja-arvot 

                                               
1 EYVL L 188, 16.7.1984.
2 EYVL L 257, 10.10.1996.
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ylity. ”Nykyisten laitosten” – laitosten, jotka ovat toiminnassa tai jotka on rakennettu tai 
hyväksytty ennen 1. päivää heinäkuuta 1987 – osalta direktiivi edellyttää, että ne mukautetaan 
asteittain parhaaseen saatavilla olevaan tekniikkaan. Vetoomuksessa esitetyistä tiedoista ei 
kuitenkaan käy selkeästi ilmi, onko kyseinen tiilitehdas direktiivin määritelmän 
mukaan ”olemassa oleva” vai ”uusi” laitos. Vetoomuksesta ei myöskään käy ilmi, mitä toimia 
toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet direktiivin ja siihen sisältyvän parhaiden 
saatavilla olevien tekniikoiden käyttämiseen tai niihin mukauttamiseen liittyvän vaatimuksen 
soveltamiseksi tai milloin nämä toimet on toteutettu.

Direktiivissä 96/61/EY asetetaan uudemmat yhteiset puitteet erilaisten teollisuuslaitosten 
toimintalupien myöntämiselle. Sillä pyritään takaamaan ympäristönsuojelu 
kokonaisuudessaan. Direktiiviä ei siis sovelleta ainoastaan ilmansaasteisiin. Direktiivi korvaa 
ja kumoaa direktiivin 84/360/ETY. Direktiiviä 96/61/EY sovelletaan direktiivin liitteessä I 
lueteltuihin teollisuuslaitoksiin, myös tietyn tuotantorajan ylittäviin tiilin tuotantolaitoksiin. 
Toimivaltaisten viranomaisten myöntämien lupien on sisällettävä päästöjen raja-arvoja 
koskevia ja muita parhaimpiin käytettävissä oleviin tekniikoihin perustuvia ehtoja. Vaatimus 
on direktiivin 84/360/ETY vaatimuksia tiukempi, sillä parhaalla käytettävissä olevalla 
tekniikalla tarkoitetaan sekä käytettyjä menetelmiä että laitoksen suunnittelua, rakennetta, 
ylläpitoa, käyttöä sekä tapaa, jolla sen toiminta pysäytetään. Myös paikalliset 
ympäristöolosuhteet, laitoksen tekniset ominaisuudet sekä sen maantieteellinen sijainti on 
otettava huomioon.  ”Uusia” laitoksia – 30. lokakuuta 1999 jälkeen perustettuja laitoksia – ei 
voida ottaa käyttöön ilman kyseisen direktiivin mukaista lupaa. ”Olemassa olevien” laitosten 
on noudatettava direktiivin vaatimuksia 30. päivään lokakuuta 2007 mennessä.

Vetoomuksessa esitetyistä tiedoista ei käy selkeästi ilmi, sovelletaanko direktiiviä 96/61/EY 
kyseiseen tiilitehtaaseen. Mikäli direktiiviä sovelletaan kyseiseen laitokseen ja mikäli 
oletetaan, että kyseessä on ”olemassa oleva” laitos, tehtaalla on oltava ja sen on toimittava 
direktiivin vaatimusten mukaisen luvan edellyttämällä tavalla viimeistään 30. päivänä 
lokakuuta 2007.

Mitä tulee asianmukaisiin teollisuuslaitosten valvontanormeihin, komissio organisoi tietojen 
vaihtoa direktiivin 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden (BAT) ja päästöarvojen arvioimisesta tiedottaakseen direktiivin 96/61/EY 
tarkoitusten mukaisesti. Näiden pohjalta julkaistaan niin sanottuja BREF-asiakirjoja eli 
parhaita käytettävissä olevia tekniikoita kuvaavia viiteasiakirjoja. Keraamista alaa, johon 
tiilentuotanto sisältyy, koskevaa viiteasiakirjaa valmistellaan parhaillaan. Tätä varten 
perustetun teknisen työryhmän päätelmien mukaisesti parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden avulla saavutettava päästöarvo fluoridille vetyfluoridina (HF) vaihtelee 1–
10 mg/m3 välillä ja kloridille vetykloridina (HCl) 1–30 mg/m3 välillä.

Vetoomuksessa esitetyistä tiedoista saa jonkinlaisen käsityksen tiilitehtaan vetyfluoridia 
koskevista päästöraja-arvoista viime vuosina. Tietojen perusteella ei kuitenkaan voi 
muodostaa kattavaa kuvaa tilanteesta. Vaikuttaa siltä, että päästöjen raja-arvona oli 
1 kg/tunnissa vuoden 2004 marraskuuhun asti, jolloin ympäristönsuojeluvirasto kehotti 
käyttäjää pitämään vetyfluoridipäästöt alle 0,59 kg/tunnissa. Raja-arvon muutos toteutettiin 
mallintamisarvion perusteella. Mallintamisarvio viittasi siihen, että tätä suuremmat päästöt 
voisivat vaarantaa paikallisen ilmalaadun. Kesäkuussa 2005 ympäristönsuojeluvirasto ilmoitti 
käyttäjälle, ettei päästöjen tulisi ylittää 0,54 kg/tunnissa. Se vaati, että tehtaalla otettaisiin 
käyttöön sellainen menetelmä, joka mittaisi päästöarvoja ja päästöjen raja-arvon ylittäviä 
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arvoja mitatessaan vähentäisi päästöjä. Tammikuun 1. päivänä 2006 alettiin soveltaa uutta 
raja-arvoa 10 mg/m3. Vetoomukseen ei sisälly vetykloridin päästöarvoja koskevia tietoja.

Viimeistä edellisessä kappaleessa ilmoitettua raja-arvoa lukuun ottamatta tiilitehtaan 
soveltamia raja-arvoja on vaikea verrata parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden 
mukaisiksi katsottuihin päästöarvoihin eri mittayksiköistä johtuen (mg/m3 verrattuna kg/tunti). 
Mikäli oletetaan, että direktiiviä 96/61/EY sovelletaan tiilitehtaaseen, tiettyjen sen 
vetyfluoridipäästöjä (ja muita saasteita) koskevien lisätietojen tulisi olla saatavilla komission 
päätöksellä 2000/479/EY1 perustetussa Euroopan epäpuhtausrekisterissä. Tähän tehtaaseen 
liittyviä tietoja ei kuitenkaan ole toimitettu Euroopan epäpuhtausrekisteriin.

Vetoomuksessa esitetyt tiedot eivät myöskään valaise asiaa täysin vaadittujen lupaehtojen 
noudattamisen osalta. Ajanjaksolla 2003–2005 havaittiin sekä vetyfluoridin että vetykloridin 
päästöraja-arvojen rikkomistapauksia. Ympäristönsuojeluvirasto kirjoitti käyttäjälle neljä 
kertaa ja vaati korjaavien toimien toteuttamista. Vetoomuksessa ei kerrota 
ympäristönsuojeluviraston tai käyttäjän toteuttamista erillisistä kirjeistä johtuvista lisätoimista. 
Vetoomukseen ei myöskään sisälly tehtaan nykyisten lupaehtojen noudattamista koskevia 
tietoja.

IV. Johtopäätökset

Komissio tiedostaa, että vetoomuksen esittäjän maatilalla dokumentoidun ongelman 
aiheuttajaa ei edelleenkään ole saatu selville. Näin ollen oletukset, että ongelma johtuisi 
tiilitehtaan päästöistä, ovat spekulointia. Toisaalta on tärkeää, että sovellettavan yhteisön 
lainsäädännön täytäntöönpano taataan täysimääräisesti terveyden ja ympäristön 
suojelemiseksi. Vetoomukseen ei sisälly täydellisiä tietoja edellä mainittujen seikkojen osalta. 
Komissio aikoo näin ollen kirjoittaa Irlannin viranomaisille ja pyytää viranomaisia 
selventämään direktiivin 84/360/ETY ja direktiivin 96/61/EY toimeenpanemiseksi 
toteutettuja tai niiden toimeenpanemiseksi suunniteltuja toimia, lupaehtojen määrittämistä ja 
näiden ehtojen noudattamisen seurantaa ja valvontaa sekä tehtaan puuttumista Irlannin 
epäpuhtausrekisteriin tekemistä ilmoituksista. Komissio aikoo myös tiedustella Irlannin 
viranomaisilta heidän näkemystään siitä, mikä vaikutus tiilitehtaalla on maatilan ongelmiin ja 
siitä, kuinka nämä ongelmat on otettu huomioon tehdasta koskevissa vaatimuksissa.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 27. heinäkuuta 2007

Kuten 10. marraskuuta 2006 annetussa komission ilmoituksessa todettiin, komission yksiköt 
pyysivät lisätietoja Irlannin viranomaisilta teollisuuslaitosten aiheuttaman ilman 
pilaantumisen estämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/360/ETY2 sekä ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä annetun neuvoston direktiivin 
96/61/EY3 (IPPC-direktiivi) soveltamisesta kyseiseen tiilitehtaaseen, tiilitehtaan 
puuttumisesta Irlannin epäpuhtausrekisteriin tekemistä ilmoituksista sekä Irlannin 
viranomaisten näkemystä tiilitehtaan osuudesta vetoomuksen esittäjän maatilalla esiintyviin 
                                               
1 Komission päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan epäpuhtauspäätösrekisterin (EPER) 
laatimisesta ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä annetun neuvoston 
direktiivin 96/61/EY 15 artiklan mukaisesti  (IPPC), EYVL L 192, 28.7.2000.
2 EYVL L 188, 16.7.1984, s. 20–25.
3 EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26–40.
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ongelmiin. Irlannin viranomaiset vastasivat pyyntöön ja toimittivat komissiolle lisätietoja.

Irlannin viranomaiset vahvistivat, että kyseinen tiilitehdas on direktiivin 84/360/ETY 
tarkoittama ”olemassa oleva” laitos. Tiilitehtaalle on myönnetty toimilupa vuonna 1992. 
Komissio ei tunne lupaan sisältyvien vaatimusten yksityiskohtia, eikä se tiedä kuinka luvassa 
otetaan huomioon direktiivin vaatimukset parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden 
soveltamisesta tai niihin mukauttamisesta.

Irlannin viranomaiset vahvistivat myös, että laitokseen sovelletaan direktiiviä 96/61/EY 
(koska se on ”olemassa oleva” laitos). Laitokselle myönnettiin uusi direktiivin mukainen lupa 
vuonna 2001. Uusi lupa korvaa vuonna 1992 myönnetyn luvan. Mitä tulee fluoridi- ja 
kloridipäästöihin, uuden luvan päästöraja-arvot vaikuttavat parhaita käytettävissä olevia 
tekniikoita kuvaavassa viiteasiakirjassa1 esitettyjen parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikkojen avulla saatujen arvojen mukaisilta.

Irlannin viranomaiset ilmoittivat, että ympäristönsuojeluviraston tilaaman hallitustenväliseen 
selvitykseen kuuluvan tutkimuksen perusteella he ovat päätyneet siihen lopputulokseen, että 
päästöjen ja erityisesti fluoridipäästöjen ympäristövaikutukset ja tiilitehtaan toiminta eivät 
yksin voi aiheuttaa merkittävää ympäristöllistä saastumista tai terveyteen liittyviä ongelmia 
eläimille. He viittasivat myös vetoomuksen esittäjän maatilalla suoritettuun 
ilmanlaaduntarkkailuun, jonka tulokset osoittavat, että fluoriditasot ovat asianmukaisten 
ilmanlaatunormien mukaiset.

Irlannin viranomaiset ovat toimittaneet tiilitehtaan päästörajojen noudattamista koskevia 
tietoja nykyisen toimiluvan myöntämishetkestä (vuodesta 2001) alkaen. Luvan haltija on 
omaan tarkkailuunsa perustuen ilmoittanut kolmesta 22 tarkkailutapahtuman aikana mitatusta 
päästörajojen ylittämistapauksesta (vuosina 2001 ja 2002) fluoridin osalta ja yhdestä kuuden 
tarkkailutapahtuman aikana mitatusta päästörajojen ylittämistapauksesta (vuonna 2001) 
kloridin osalta. Samalla ajanjaksolla ympäristönsuojeluviraston puolesta tarkkailua 
suorittaneet toimeksisaajat ovat ilmoittaneet kolmesta viiden tarkkailutapahtuman aikana 
mitatusta päästörajojen ylittämistapauksesta fluoridin osalta ja kahdesta neljän 
tarkkailutapahtuman aikana mitatusta päästörajojen ylittämistapauksesta kloridin osalta.
Ympäristönsuojeluvirasto on vuoden 2001 jälkeen antanut luvan haltijalle viisi päästörajojen 
rikkomista koskevaa huomautusta.. Irlannin viranomaiset ilmoittavat, että toimija on 
noudattanut vaadittuja korjaavia toimenpiteitä kaikissa tapauksissa. Komissio ei kuitenkaan 
tunne kaikkia yksityiskohtia mitatuista rikkomistapauksista tai tapauskohtaisista korjaavista 
toimenpiteistä.

Viimeisintä tarkkailutapahtumaa (22. kesäkuuta 2006) koskevat Irlannin viranomaisten 
toimittamat tiedot osoittavat, että tehdas noudattaa fluorideja ja klorideja koskevia 
päästörajoja.

Irlannin viranomaiset ilmoittavat, että laitosta ei ole mainittu Irlannin Euroopan 
epäpuhtausrekisteriin tekemissä ilmoituksissa, koska vuonna 2004 laitoksen 
vetyfluoridipäästöt jäivät alle kynnysarvojen. Viranomaiset ilmoittivat, että vuonna 2004 
tehtaan vetyfluoridipäästöt olivat 3,370 kg, kun Euroopan epäpuhtausrekisteriin ilmoitettavien 
päästöjen kynnysarvo oli 5,000 kg. Komissio ei kuitenkaan tiedä kuinka laitoksen päästöt 
                                               
1 Katso keraamista alan teollisuutta koskeva viiteasiakirja http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm.
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määriteltiin sen selvittämiseksi, tuleeko laitoksen päästöistä ilmoittaa Euroopan 
epäpuhtausrekisteriin vai ei. Komissio ei myöskään tunne laitoksen vuosittaisia 
vetyfluoridipäästöarvoja.

Ympäristönsuojeluviraston WWW-sivustolla (http://www.epa.ie) annetaan tietoja Irlannissa 
sijaitsevien IPPC-direktiivin kattamia laitoksia koskevista luvista, sekä lopullisista päätöksistä 
ja täydentävistä asiakirjoista. WWW-sivustolla esitetyt tiilitehdasta koskevat asiakirjat 
osoittavat, että luvan haltija on toteuttanut useita prosessien optimisointiin vaikuttavia 
toimenpiteitä ilmaan joutuvien fluoridipäästöjen vähentämiseksi. Nämä toimenpiteet koskevat 
muutoksia uunien käytössä (vain toinen laitoksen kahdesta uunista on ollut toiminnassa 
lokakuun 2001 jälkeen), savukaasujen kierrätystä ja kalkkikiven lisäämistä raakamateriaaliin. 
Luvan haltija ilmoitti huhtikuussa 2006, että luvan päästöraja-arvot voidaan saavuttaa edellä 
mainittujen toimenpiteiden avulla.

Kuten aikaisemmassa komission vastauksessa ilmoitetaan, vetoomuksen esittäjän maatilalla 
havaittujen ongelmien syy on edelleen selvittämättä. Näin ollen on epäasianmukaista arvioida 
sitä, ovatko ongelmat tiilitehtaan aiheuttamia vai eivät. Asia on erittäin monimutkainen ja 
vaatii yksityiskohtaista paikan päällä suoritettua arviointia sekä erityistä teknistä asiantuntija-
arviota. Komissio ei käytännöllisistä syistä johtuen voi niitä suorittaa. Komission tärkeimpänä 
tavoitteena on näin ollen sen ymmärtäminen, miten sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
täytäntöönpano on taattu ja kuinka tätä täytäntöönpanoa valvotaan. Irlannin viranomaisten 
selvitykset ovat tuoneet lisätietoja asiaan. Komissiolla ei kuitenkaan edelleenkään ole kaikkia 
tietoja. Komissio aikookin jälleen kirjoittaa Irlannin viranomaisille ja pyytä heitä 
toimittamaan lisätietoja edellä mainittuihin seikkoihin. Lisätietoja pyydetään direktiivin 
84/360/ETY täytäntöönpanosta, mitatuista päästörajojen rikkomistapauksista ja niiden 
valvontaan liittyvistä toimista sekä päästörajojen määrittelemisestä Euroopan 
epäpuhtausrekisteriin toimitettaviin ilmoituksiin liittyen.


