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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0350/2007, внесена от г-жа Eanna Connely (с ирландско 
гражданство), относно проблеми, свързани с шума при експлоатацията 
на станцията за пречистване на отпадъчни води в Mooncoin

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от шума при експлоатацията на станцията за 
пречистване на отпадъчни води в Mooncoin. Тя обяснява, че местните жители 
постоянно са изложени на неприятни миризми и шум и са подали няколко жалби до 
органа за екологично планиране и до общинския съвет на Kilkenny. Вносителката на 
петицията твърди, че въпреки че проблемът с лошите миризми е бил решен, нищо не е 
направено по въпроса с шума, който е непоносим за местните жители. Вносителката на 
петицията отправя молба към Европейския парламент да проведе проучване по случая 
и местните органи да се съобразят със законодателството на ЕО относно шумовото 
замърсяване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 септември 2007 г. От Комисията е изискана информация 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 29 ноември 2007 г.

I. Петицията

Вносителката на петицията се оплаква от шума, причиняван от станцията за пречистване  
на отпадъчни води в Kilkenny (Ирландия). Тя обяснява, че местните жители все още са 
обезпокоявани от шума от тази станция, въпреки няколкото опита за решаването на тези 
проблеми с помощта на общинския съвет в Kilkenny и агенцията за опазване на околната 
среда. Петицията се позовава на ирландската нормативна уредба, транспонираща 
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законодателството на ЕС относно шума и изисква намесата на ЕС, с цел то да се спазва 
от общинският съвет в Kilkenny.

II. Коментари на Комисията относно петицията

Шумът в околната среда е предмет на Директива 2002/49/ЕО1, която задължава 
компетентните органи на държавите-членки да изготвят стратегически карти за шум и 
планове за действие с цел да се контролират  проблемите с шума в околната среда.

Първите карти за шум трябваше да бъдат изготвени до 30 юни 2007 г. и да се отнасят за 
населените области с повече от 250 000 жители, както и за пътни инфраструктури, по 
които преминават повече от 6 милиона превозни средства годишно, за железопътните 
линии, пропускащи повече от 60 000 влакови композиции годишно, и за гражданските 
летища, осигуряващи повече от 50 000 излитания и кацания годишно. Съответните 
планове за действие трябва да бъдат приети преди 18 юли 2008 г. 
Информацията, позволяваща да бъдат определени зоните в Ирландия, за които се отнасят 
задълженията за изготвяне на карти за шум и за приемане на планове за действие, беше 
предоставена на Комисията и е на разположение в интернет2. 
Тази информация показва, че Дъблин е единственото населено място в Ирландия с повече 
от 250 000 жители и поради това е и единственото което се включва в приложното поле на 
тези задължения.

Освен това, Директивата не налага специфични задължения във връзка със съоръжения, 
като посочените в петицията. В директивата всъщност се посочва, че в агломерациите 
акцентът трябва да бъде поставен върху шума от транспортните средства, както и върху 
шума в зоните на индустриална дейност и в пристанищата. И накрая, критериите за 
оценка при осъществяване на контрол на шума, независимо от неговия източник, както и 
мерките за намаляване или предотвратяване на шума, се определят от самите държави-
членки.

Въпросното съоръжение може да попада в обхвата и на Директива 96/61/EО3 относно 
комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването (IPPC), ако неговият 
капацитет надхвърля праговите стойности, определени в приложение I към тази 
Директива. В съответствие с Директива IPPC, в този случай от компетентните органи се 
изисква да определят за всяко съоръжение интегрирано разрешение на базата на най-
добрите съществуващи технологии, за да се осигури високо ниво на защита на околната 
среда като цяло, включително срещу шума. От компетентните органи се изисква също 
да гарантират, че операторът спазва условията на разрешението при експлоатацията на 
съоръжението. Държавите-членки разполагат с преходен период до 30 октомври 2007 
г., за да гарантират, че съществуващите съоръжения са приведени в пълно съответствие 
с директивата.

Съгласно Директива 2006/12/EО относно отпадъците4, според тълкуването на Съда на 

                                               
1 OВ L 189, 18.7.2002 г., стp. 12-26.
2 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library (досие „Отчитане на данни 2005” / 'MS доклади).
3 OВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.
4 OВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9-21.
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Европейските общности, отпадъчните води попадат в обсега на разпоредбите на 
Общността за отпадъци в случаите, когато те не са обхванати от други равностойни 
общностни или национални разпоредби. Сред разпоредбите на Директива 2006/12/EО 
има и такава, съгласно която отпадъците не трябва да се изхвърлят по начини, които 
предизвикват неприятен шум или миризма. Вследствие на забележките на Комисията 
по повод на жалби, в които се твърди за неприятни миризми от няколко ирландски 
станции за пречистване на отпадъчни води, ирландските власти въведоха ново 
законодателство, което изисква от ирландските местни органи да предотвратяват 
неприятните шумове и миризми при управлението на ирландските станции за 
пречистване на отпадъчни води. Ирландската агенция за опазване на околната среда 
действа като надзорен орган. 

III. Заключения

Директива 2002/49/ЕО (за оценка и управление на шума в околната среда) не налага 
определени задължения в случая, разглеждан в настоящата петиция, и предоставя 
цялата отговорност на държавата-членка при избора на критериите за оценка на шума и 
на мерките, които тя трябва да предприеме за неговото намаляване. 

Тъй като съоръжението попада в приложното поле на Директива 96/61/ЕО (комплексно
предотвратяване и контрол на замърсяването), компетентните органи на съответната 
държава-членка са задължени да осигурят спазването на предписанията относно шума, 
съгласно разрешението за експлоатация, като тези предписания се издават от 
компетентните органи на държавите-членки и трябва да се основават на най-добрите 
съществуващи технологии.

По отношение на аспектите на прилагане на Директива 2006/12/EО (за отпадъците), 
Комисията е във връзка с ирландските органи, за да се увери как се прилага новото 
законодателство по отношение на станцията за пречистване на отпадъчни води, 
посочена от вносителката на петицията.

Комисията ще държи в течение комисията по петиции относно тези контакти.

4. Отговор на Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Ирландските органи са посочили, че станцията за пречистване на отпадъчни води, 
посочена от вносителката на петицията, е построена от изпълнител на жилищни сгради 
със съгласието на общинския съвет на Kilkenny, отдел „Водоснабдяване” (KCC). 
Строителството започва през октомври 2005 г., като през май 2006 г. работите са 
приключени по същество и отпадъчните води започват да постъпват в станцията.
Съоръжението се намира на мястото на първоначалните работи за станция за 
пречистване на отпадъчни води на KCC за село Mooncoin и е разположено в 
изключително селскостопански район на около 2 км. от Mooncoin и 0,5 км от река Suir. 
Инсталацията е от вида с реактор с последователно-периодично действие (SBR) и е 
изградена от Naas Engineering.

Ирландските органи потвърждават, че е имало някои проблеми, както със стандарта на 
работите, така и с доставеното оборудване. Персоналът на KCC е изготвил списък с 
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непредвидени пречки, съдържащ 97 отделни точки, по които е трябвало да бъдат 
предприети действия преди KCC да поеме съоръжението. До края на 2006 г. 
изпълнителят полага разнообразни половинчати усилия за разглеждане на проблемите 
по този списък с непредвидени пречки, но след това прави твърде малко, за да ги 
разреши. През юни 2007 г. на KCC не остава друг избор, освен да поеме управлението 
на инсталацията. През юли 2007 г. изпълнителят влиза в производство по ликвидация и 
много от неразрешените въпроси все още предстои да бъдат решени от Върховния съд 
на Ирландия.

От първоначалното постъпване на отпадъчни води в съоръжението има оплаквания от 
местните жители във връзка с миризми и, по-специално, във връзка с шум. По 
отношение на въпроси във връзка с шум и миризми Комисията е получила следната по-
конкретна информация:

Шум:
Първоначалното оплакване от шума е получено на 17 май 2006 г. Изследване на шума 
(през деня) е проведено на 24 май 2006 г. и в двете жилища, разположени най-близо до 
съоръженията, са отбелязани стойности от 49 и 56 Leq за 10 мин. В съоръжението са 
въведени редица разнообразни мерки за понижаване на нивата на шума. Сред 
предприетите мерки са инсталирането на акустичен капак на отвора за всмукване на 
въздух, замяна на първоначалната акустична вълна с по-високо акустична специална 
вълна, преместването на отвора за всмукване на въздух на по-ниско ниво, изграждането 
на блокираща стена зад отвора за всмукване на въздух, променливи размери и 
разположение на тръбите към SBR контейнерите, пълнене на SBR контейнерите в по-
голяма степен. Комбинацията от тези мерки води до забележимо намаляване на нивата 
на шума.

Последните измерени нива са от 24 май 2007 г. и в посочените по-горе жилища нивата 
са паднали съответно от 49 на 41.4 и от 56 на 45 dba Leq за 10 мин. (общоприетите 
допустими стойности са 55 dba Leq през деня и 45 dba Leq през нощта). Две междинни 
групи измервания на шума (юли 2006 г. и януари 2007 г.) показват стабилна прогресия 
към нивата от май 2007 г. Мерките, взети след май 2007 г. са намалили още повече 
нивата на шума. Сега е достигнат етап, при който е малко вероятно постигането на 
каквото и да е последващо намаляване на нивата на шум.

Миризма:
В съоръжението е налице периодичен проблем с миризми. Те се дължат, в голяма 
степен, на лошо проектираното съоръжение, което никога не е надлежно пускано в 
експлоатация и за което KCC никога не е получило инструкции за управление. В този 
смисъл KCC се е опитвало да управлява съоръжението, в състоянието в което 
последното е оставено от изпълнителя и без каквито и да е указания от производителя. 
За да се преодолее този проблем, през 2008 г. съоръжението е оценено от външен 
експерт по проекти на SBR и препоръките са незабавно изпълнени.

Заключения

Изглежда компетентният местен орган, общинският съвет на Kilkenny, се е намесил, за 
да вземе мерки за проблемите във връзка с шума и миризмите, подчертани от 
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вносителката на петицията. Агенцията за опазване на околната среда (EPA) е включена 
в целия този процес и изглежда до голяма степен удовлетворена от настоящите мерки.

С оглед на мерките, предприети за коригиране на положението, и с оглед на 
информацията, с която разполага Комисията, не е възможно да се установи нарушение 
на общностното законодателство.


