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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0161/2006, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Dan Brennan, par 
piesārņojumu Kilkenijā (Īrijā) un tā ietekmi uz vietējo lopkopību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka veselības problēmas, kas piemeklē viņa lopkopības 
dzīvniekus kopš 1990. gada (svara zudums, lēna augšana, pazemināts tauku saturs pienā un 
sviestā), ir izraisījis piesārņojums no netālās ķieģeļu rūpnīcas, norādot, ka reģistrētais fluorīda 
emisijas līmenis, ko rada šī rūpnīca, pārsniedz ar likumu noteikto robežu. Viņš baidās arī par 
to, ka piesārņojumam varētu būt postošas sekas attiecībā uz viņa četru bērnu veselību. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņš jau ir nesekmīgi vērsies ar šo lietu pie atbilstīgām 
Īrijas lauksaimniecības, vides un veterinārijas iestādēm, un attiecīgi lūdz Eiropas Parlamentu 
rīkoties, lai nodrošinātu to, ka tiek ievēroti atbilstīgie ES noteikumi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 27. jūnijā. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. novembrī.

I. Pamatojums/Faktu kopsavilkums/Notikumu gaita

„Lūgumraksts attiecas uz lūgumraksta iesniedzējam piederošā piena lopu ganāmpulka 
(Kilkenijā, Īrijā) veselības un zemas ražības problēmām. Šīs problēmas ir dokumentētas 
ilgstošā laika periodā, taču, neraugoties uz vērā ņemamiem izmeklējumiem, to cēlonis nav 
konstatēts. Lūgumraksta iesniedzējs izsaka pieņēmumu, ka šīs problēmas varētu būt saistītas 
ar piesārņojumu no tuvumā esošās ķieģeļu rūpnīcas, jo īpaši ar fluorīda un hlorīda emisijām.

Dokumenti, ko iesniedzis lūgumraksta iesniedzējs, liecina, ka šo piesārņotāju emisijas 
ierobežo atļauja, kuru izsniegusi Īrijas Vides aizsardzības aģentūra (EPA), bet pārbaudēs, kas 
veiktas virknei gadījumu laikā no 2002. līdz 2005. gadam, ir konstatēts, ka šīs emisijas
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robežvērtības ir pārsniegtas. Dokumenti parāda arī to, ka EPA vairākos gadījumos ir 
pieprasījusi, lai operators veic koriģējošus pasākumus, tomēr pārkāpumi ir atkārtojušies. 
Turklāt ir acīmredzams, ka minētajā laika periodā EPA ir samazinājusi fluorīda emisijas 
atļauto daudzumu.

Jaunākā informācija, kas iesniegta pēc oriģinālā lūgumraksta, norāda, ka pēdējā gada laikā 
ganāmpulka veselības stāvoklis ir uzlabojies un ka emisijas no ķieģeļu rūpnīcas ir 
samazinātas. Konkrēta informācija par pašreizējām emisijas robežvērtībām, ko piemēro šai 
rūpnīcai, un tās faktiskajiem emisijas līmeņiem lūgumrakstā nav ietverta.

II. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs dokumentē problēmas savā saimniecībā un pārmet Īrijas iestādēm –
EPA un Īrijas Lauksaimniecības departamentam – šo problēmu nerisināšanu laika posmā no 
2003. līdz 2006. gadam. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka līdz šim nav atrasts neviens 
minēto problēmu cēlonis. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties šajā lietā un ieteikt, lai 
problēmas tiktu atrisinātas. Viņš izvirza virkni konkrētu jautājumu, kurus viņš lūdz izskatīt:

a) vērību, ar kādu Lauksaimniecības departaments ir izskatījis šo lietu; 
b) vērību, ar kādu EPA ir izskatījusi šo lietu, un to, vai EPA nav aizstāvējusi lauksaimnieka 

intereses tādēļ, ka tā ir rūpniecības licenzēšanas iestāde;
c) sliktās veselības iemeslu saimniecībā;

d) kādēļ EPA neizmantoja toksikologa pakalpojumus, lai pārbaudītu saimniecību;
e) kādēļ lietā neiesaistīja fluora emisiju ekspertu, lai izslēgtu piesārņojuma iespēju no 

ķieģeļu rūpnīcas.

III. Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Galvenie Kopienas tiesību akti par piesārņojuma kontroli, kas ir potenciāli atbilstīgi šajā 
konkrētajā gadījumā, ir 984. gada 28. jūnija Padomes Direktīva 84/360/EEK par rūpniecības 
uzņēmumu radītā gaisa piesārņojuma apkarošanu1 un 1996. gada 24. septembra Padomes 
Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli2.

Direktīva 84/360/EEK nosaka, ka rūpniecības uzņēmumu, kas minēti tās I pielikumā, darbībai 
ir vajadzīga kompetentu iestāžu atļauja. Ķieģeļu ražošanas rūpnīcas ir ietvertas šajā 
pielikumā. Atļauju drīkst izsniegt tikai tad, kad attiecīgā iestāde ir pārliecinājusies, ka ir veikti 
visi nepieciešamie profilakses pasākumi pret gaisa piesārņojumu, tostarp labāko pieejamo 
tehnoloģiju izmantošana, nodrošinot, ka šādu pasākumu piemērošana nerada pārmērīgas 
izmaksas. Iestādei ir jāpārliecinās arī par to, ka rūpniecības uzņēmuma darbība neradīs 
ievērojamu gaisa piesārņojumu un ka netiks pārsniegta neviena no piemērojamajām emisijas 
robežvērtībām. Attiecībā uz „funkcionējošām rūpnīcām”, t.i., tām, kas ir darbojušās, atradušās 
būvniecības procesā vai bijušas apstiprinātas līdz 1987. gada 1. jūlijam, direktīva prasa, lai tās 
pakāpeniski pārkārtotos labākās pieejamās tehnoloģijas izmantošanai. Taču no informācijas, 

                                               
1 OV L 188, 16.07.1984.
2 OV L 257, 10.10.1996.
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kas sniegta šajā lūgumrakstā, nav skaidrs, vai konkrētā ķieģeļu rūpnīca saskaņā ar šo direktīvu
ir „funkcionējoša” vai „jauna” rūpnīca. Tāpat nav skaidrs, kad un kādus pasākumus
kompetentā iestāde ir veikusi, lai īstenotu šo direktīvu, tostarp tās prasības par labākās 
pieejamās tehnoloģijas izmantošanu vai pārkārtošanos tās izmantošanai.

Direktīva 96/61/EK izvirza jaunākus Kopienas noteikumus dažādu rūpnīcu darbības 
atļaušanai. Tās mērķis ir drīzāk aizsargāt vidi kopumā, nekā vērsties pret emisijām gaisā, tādēļ 
tā aizstāj un atceļ Direktīvu 84/360/EEK. Direktīva 96/61/EK attiecas uz rūpnieciskām 
iekārtām, kas minētas tās I pielikumā, tostarp iekārtām, kas pārsniedz konkrētus izmēru 
sliekšņus ķieģeļu ražošanai. Kompetento iestāžu izsniegtajām atļaujām ir jāietver emisijas 
robežvērtības un citi nosacījumi, pamatojoties uz labākajām pieejamajām metodēm. Šī prasība 
ir stingrāka nekā Direktīvas 84/360/EEK izvirzītās prasības, jo labākās pieejamās metodes 
ietver ne tikai izmantotās tehnoloģijas, bet arī veidu, kādā iekārtas tiek projektētas, būvētas, 
uzturētas, darbinātas un demontētas. Ir jāņem vērā arī vietējie vides apstākļi, iekārtu tehniskās 
īpašības un to ģeogrāfiskā atrašanās vieta. „Jaunas” iekārtas, t.i., iekārtas, kas radītas pēc 
1999. gada 30. oktobra, nedrīkst nodot ekspluatācijā bez atļaujas, kas izsniegta saskaņā ar šo 
direktīvu. „Funkcionējošām” iekārtām ir jānodrošina atbilstība šīs direktīvas prasībām līdz 
2007. gada 30. oktobrim.

No lūgumrakstā sniegtās informācijas nav skaidrs, vai uz minēto ķieģeļu rūpniecu attiecas 
Direktīva 96/61/EK. Ja attiecas, tad, pieņemot, ka tā ir„funkcionējoša” iekārta, rūpnīcai ne 
vēlāk kā līdz 2007. gada 30. oktobrim būs jāsaņem atļauja, kas atbilst šīs direktīvas prasībām, 
un jādarbojas saskaņā ar šo atļauju.

Attiecībā uz atbilstīgajiem rūpniecisko iekārtu kontroles standartiem, lai sniegtu informāciju 
par labāko pieejamo metožu (BAT) novērtējumu un ar šīm metodēm saistītajiem emisijas 
līmeņiem Direktīvas 96/61/EK īstenošanas nolūkā, Komisija organizē informācijas apmaiņu 
saskaņā ar šīs direktīvas 16. panta 2. punktu. Uz tās pamata tiek publicēta virkne tā dēvēto 
BAT atsauces dokumentu. Atsauces dokuments par keramikas izstrādājumu nozari, tostarp 
ķieģeļu ražošanu, ir sagatavošanā. Atbilstīgi Tehniskās darba grupas, kas izveidota šim 
procesam, secinājumiem, fluorīda emisijas līmenis, izmantojot BAT, ir robežās 1-10 mg/m3, 
izteikts kā ūdeņraža fluorīds (HF), savukārt hlorīda emisijas līmenis ir 1-30 mg/m3, izteikts kā 
ūdeņraža hlorīds (HCl).

No informācijas, kas sniegta lūgumrakstā, ir iespējams noteikt dažus aspektus attiecībā uz HF 
emisijas robežvērtībām, kas piemērotas ķieģeļu rūpnīcā pēdējo gadu laikā, tomēr nav 
iespējams iegūt pilnīgu ainu. Jo īpaši šķiet, ka emisijas robežvērtību 1 kg/stundā apmērā
piemēroja līdz 2004. gada novembrim, kad EPA uzdeva operatoram nodrošināt HF emisijas 
robežvērtību zem 0.59 kg/stundā, ievērojot modelēšanas novērtējumu, kurā bija izteikts 
pieņēmums, ka par šo līmeni lielākas emisijas varētu apdraudēt vietējā gaisa kvalitāti. 
2005. gada jūnijā EPA uzdeva operatoram nodrošināt, lai emisijas nepārsniegtu 
0.54 kg/stundā, un pieprasīja izstrādāt procedūru emisijas ierobežošanai gadījumā, ja 
uzraudzība parāda, ka šis līmenis tiek pārsniegts. No 2006. gada 1. jūnija piemēroja jaunu 
emisijas robežvērtību 10 mg/m3 apjomā. Lūgumrakstā nav sniegta informācija par HCl 
emisijas robežvērtībām.

Izņemot pēdējo robežvērtību, kas norādīta iepriekšējā rindkopā, atšķirīgo mērvienību dēļ ir 
grūti salīdzināt ķieģeļu rūpnīcā piemērotās robežvērtības ar tiem emisijas līmeņiem, kas 
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noteikti par piemērojamiem attiecībā uz BAT (mg/m3 pret kg/stundā). Pieņemot, ka uz ķieģeļu 
rūpnīcu attiecas Direktīva 96/61/EK, principā būtu vajadzīga papildu informācija par tās HF 
(un citu piesārņojošu vielu) emisijām no Eiropas piesārņojošu vielu emisiju reģistra (EPER),
kas izveidots saskaņā ar Komisijas lēmumu 2000/479/EK1. Tomēr EPER ziņojumos nav 
sniegta nekāda informācija par šo rūpnīcu.

Attiecībā uz atbilstību piemērotās atļaujas nosacījumiem, vēlreiz jānorāda, ka lūgumrakstā 
sniegtā informācija parāda tikai daļēju ainu. Jo īpaši laikā no 2003. līdz 2005. gadam tika 
konstatēti gan HF, gan HCl emisijas robežvērtību pārkāpumi, kas lika EPA rakstīt 
operatoram, pieprasot veikt koriģējošus pasākumus vismaz četros gadījumos. Nekāda 
turpmākā EPA un operatora rīcība, kas sekojusi katrai šādai sarakstei, lūgumrakstā nav 
dokumentēta. Nav ietverta arī informācija par rūpnīcas atbilstību tās pašreizējās atļaujas 
nosacījumiem.

IV. Secinājums

Ir atzīts, ka problēmu, kas dokumentētas lūgumraksta iesniedzēja saimniecībā, cēlonis vēl nav 
noteikts. Līdz ar to norādījums uz to, ka par šīm problēmām ir vainojamas emisijas no ķieģeļu 
rūpnīcas, ir spekulatīvs. No otras puses, ir svarīgi, lai piemērojamie Kopienas tiesību akti būtu 
pilnībā ieviesti veselības un vides aizsardzības nolūkā. Lūgumraksts nesniedz pilnu 
informāciju par visiem atbilstīgajiem jautājumiem šajā sakarā. Līdz ar to Komisija rakstīs 
Īrijas iestādēm, lūdzot tās paskaidrot pasākumus, kuri veikti vai kurus paredzēts veikt, lai 
īstenotu Direktīvas 84/360/EEK un 96/61/EK, tostarp ieviešot atļaujas nosacījumus un 
uzraugot, un īstenojot atbilstību šiem apstākļiem, kā arī paskaidrot šīs rūpnīcas neiekļaušanu
Īrijas EPER ziņojumos. Komisija arī lūgs Īrijas iestādēm sniegt to novērojumus par ķieģeļu 
rūpnīcas ietekmi uz šo saimniecību un informāciju par to, kā šie novērojumi ir ņemti vērā, 
regulējot rūpnīcas līdzšinējo darbību.

4. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2007. gada 27. jūlijā

Kā norādīts Komisijas 2006. gada 10. novembra paziņojumā, Komisijas dienesti no Īrijas 
iestādēm ir pieprasījuši papildu informāciju attiecībā uz Direktīvu 84/360/EEK par 
rūpniecības uzņēmumu radītā gaisa piesārņojuma apkarošanu2 un 96/61/EK par piesārņojuma 
integrētu novēršanu un kontroli (IPPC)3 piemērošanu minētajai ķieģeļu rūpnīcai, šīs ķieģeļu 
rūpnīcas neiekļaušanu Īrijas EPER (Eiropas piesārņojošu vielu emisiju reģistrs) ziņojumos, kā 
arī Īrijas iestāžu novērojumus par rūpnīcas ietekmi uz lūgumraksta iesniedzēja saimniecību. 
Atbildot uz šo prasību, Īrijas iestādes Komisijai ir sniegušas papildu informāciju.

Īrijas iestādes ir apstiprinājušas, ka saskaņā ar Direktīvu 84/360/EC šī ķieģeļu rūpnīca ir 
„funkcionējoša” rūpnīca un ka tai ir piešķirta atļauja 1992. gadā. Komisijai nav sīkākas 
informācijas par šīs atļaujas prasībām, nedz arī par to, vai tajā bija ietverta direktīvas prasība 
                                               
1 Komisijas 2000. gada 17. jūlija lēmums par Eiropas piesārņojošu vielu reģistra (EPER) ieviešanu saskaņā ar  

Padomes Direktīvas 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPPC) 15. pantu, OV L 
192, 28.7.2000.

2

OV L 188, 16.7.1984, 20.-25. lpp. 

3 OJ L 257, 10.10.1996, p. 26-40
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par labākās pieejamās tehnoloģijas izmantošanu vai pārkārtošanos tās izmantošanai.

Īrijas iestādes ir apstiprinājušas arī to, ka uz šo rūpnīcu attiecas Direktīva 96/61/EK (tā ir 
„funkcionējoša” iekārta) un ka jauna atļauja saskaņā ar šo direktīvu tika piešķirta 2001. gadā, 
aizstājot 1992. gada atļauju. Attiecībā uz fluorīda un hlorīda emisijām šī jaunā atļauja ietver 
emisijas robežvērtības, kas šķiet saskaņotas ar tiem līmeņiem, kuri saistīti ar secinājumiem 
par labākajām pieejamām metodēm (BAT) un norādīti atbilstīgajā BAT atsauces dokumentā1.

Īrijas iestādes ir norādījušas, ka, pamatojoties uz darbu, ko Vides aizsardzības aģentūra (EPA) 
uzsāka kā daļu no starpvaldību pētījuma, ir secināts, ka ķieģeļu rūpnīcas emisiju, jo īpaši 
fluorīda, ietekme uz vidi ir nepietiekama, lai izraisītu ievērojamu vides piesārņojumu vai 
bažas par dzīvnieku veselību. Tās atsaucas arī uz apkārtējā gaisa uzraudzību, kas veikta 
lūgumraksta iesniedzēja saimniecībā, kurā konstatēts, ka fluorīda līmenis nepārsniedz 
atbilstīgos apkārtējā gaisa kvalitātes standartus.

Īrijas iestādes ir sniegušas informāciju par ķieģeļu rūpnīcas atbilstību atļautajiem emisijas 
līmeņiem laikā, kopš piešķirta pašreizējā licence (2001. gadā). Pamatojoties uz paša veiktajām
pārbaudēm, atļaujas īpašnieks ir ziņojis par 3 neatbilstības gadījumiem (2001. un 2002. gadā) 
no 22 fluorīdu pārbaudes reizēm un vienu neatbilstības gadījumu (2001. gadā) no 6 hlorīdu 
pārbaudes reizēm. Šajā pašā laika periodā pārbaudēs, ko veica EPA līgumdarbinieki, 
reģistrēja 3 neatbilstības gadījumus no 5 fluorīdu pārbaudes reizēm un 2 neatbilstības 
gadījumus no 4 hlorīdu pārbaudes reizēm. Kā ziņo, EPA šim atļaujas saņēmējam kopš 
2001. gada ir izsniegusi piecus paziņojumus par neatbilstību. Īrijas iestādes norāda, ka visos 
gadījumos operators ir veicis prasītos koriģējošos pasākumus. Tomēr Komisijai nav sīkākas 
informācijas par visiem reģistrētajiem neatbilstības gadījumiem un attiecīgo rīcību katrā 
gadījumā.

Pēdējie emisijas uzraudzības dati (no 2006. gada 22. jūnija), ko sniegušas Īrijas iestādes, 
uzrāda atbilstību fluorīdu un hlorīdu emisijas robežvērtībām.

Īrijas iestādes apgalvo, ka šī rūpnīca nebija ietverta Īrijas EPER ziņojumos, jo tās ūdeņraža 
fluorīda emisijas 2004. gadā bija mazākas par noteikto ziņošanas slieksni. Tās norāda, ka 
ūdeņraža fluorīda emisijas no šīs rūpnīcas 2004. gadā bija 3,370 kg, turpretī EPER ziņošanas 
slieksnis ir 5,000 kg. Taču Komisijai nav informācijas par to, kādā veidā tika noteiktas 
emisijas no rūpnīcas, lai konstatētu, vai ir vajadzīga EPER ziņošana, vai arī tā nav vajadzīga, 
tai nav arī informācijas par ūdeņraža hlorīda gada emisijām.

EPA tīmekļa vietnē (http://www.epa.ie) ir publicēta informācija par Īrijas IPPC iekārtu 
licencēm, tostarp gan galīgie lēmumi, gan arī daži papildu dokumenti. Dokumenti šajā tīmekļa 
vietnē attiecībā uz konkrēto ķieģeļu rūpnīcu liecina, ka licences saņēmējs ir veicis virkni 
procesa optimizācijas pasākumu, lai samazinātu fluorīda emisijas gaisā. Šie pasākumi attiecās 
uz izmaiņām cepļu darbībā (tikai viens no abiem cepļiem darbojas kopš 2001. gada oktobra), 
dūmvada gāzes atkārtotu cirkulāciju un kaļķakmens pievienošanu izejmateriālam. 2006. gada 
aprīlī licences saņēmējs paziņoja, ka šo pasākumu rezultātā var sasniegt licenzē norādītās 
emisijas robežvērtības.

                                               
1 Skatīt atsauces dokumentu par keramikas ražošanas rūpniecību http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm.
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Kā norādīts iepriekšējā paziņojumā, lūgumraksta iesniedzēja saimniecībā dokumentēto 
problēmu cēlonis nav konstatēts. Komisijai būtu nepiedienīgi minēt, vai ķieģeļu rūpnīca ir 
vainojama, vai nav vainojama, jo šī ir ļoti sarežģīta lieta, kam nepieciešama detalizēts vietējs 
novērtējums un īpaša tehniska ekspertīze, ko Komisija reāli nespēj veikt. Tādēļ Komisijas 
uzmanība ir vērsta galvenokārt uz to, lai saprastu, kā piemērojamie Kopienas tiesību akti ir 
piemēroti un īstenoti. Šajā saistībā informācija, kas saņemta no Īrijas iestādēm, ir aizpildījusi 
dažus, tomēr ne visus atbilstīgo datu robus. Līdz ar to Komisija vēlreiz rakstīs Īrijas iestādēm, 
prasot, lai tās sniedz papildu informāciju iepriekš aplūkotajās jomās, konkrēti, informāciju par 
Direktīvas 84/360/EEK ieviešanu, reģistrētajiem neatbilstības gadījumiem un attiecīgi 
veiktajiem prasību īstenošanas pasākumiem, un emisijas līmeņu noteikšanu EPER ziņojumu 
vajadzībām.


