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Θέμα: Αναφορά 0350/2007, της κ. Eanna Connely, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με προβλήματα ηχορρύπανσης που σχετίζονται με τη λειτουργία της μονάδας 
επεξεργασίας λυμάτων του Mooncoin

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για τον θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία της 
μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Mooncoin. Η αναφέρουσα διευκρινίζει ότι οι κάτοικοι 
έχουν επανειλημμένως αντιμετωπίσει προβλήματα δυσοσμίας και ηχορρύπανσης και έχουν 
απευθύνει αρκετές εκκλήσεις στην αρχή περιβαλλοντικού σχεδιασμού, καθώς και στο τοπικό 
συμβούλιο του Kilkenny. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι, παρά την επίλυση του 
προβλήματος δυσοσμίας, δεν έγινε καμία ενέργεια για το πρόβλημα της ηχορρύπανσης, το 
οποίο έχει καταστεί αφόρητο για τους κατοίκους. Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διερευνήσει την κατάσταση και να υποχρεώσει τις τοπικές αρχές να 
συμμορφωθούν με την κοινοτική νομοθεσία περί ηχορρύπανσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2007.

I. Η αναφορά

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για τον θόρυβο που προκαλεί η λειτουργία μονάδας επεξεργασίας
λυμάτων στο Kilkenny (Ιρλανδία). Η αναφέρουσα εξηγεί ότι οι κάτοικοι εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουν προβλήματα ηχορρύπανσης από την εν λόγω μονάδα παρά τα επανειλημμένα 
διαβήματά τους προς το συμβούλιο της κομητείας του Kilkenny και την υπηρεσία
περιβαλλοντικού σχεδιασμού για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Η αναφορά
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παραπέμπει στους ιρλανδικούς κανονισμούς για την ηχορρύπανση που μεταφέρουν στο εθνικό
δίκαιο τη νομοθεσία της ΕΕ για τον θόρυβο και ζητεί την παρέμβαση της ΕΕ προκειμένου το 
συμβούλιο της κομητείας του Kilkenny να συμμορφωθεί με αυτή.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί αντικείμενο της οδηγίας 2002/49/ΕΚ1 που επιβάλλει στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών την εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου και σχεδίων 
δράσης για τη διαχείριση των προβλημάτων θορύβου.

Οι πρώτοι χάρτες θορύβου έπρεπε να υποβληθούν έως την 30ή Ιουνίου 2007 σχετικά με τα
πολεοδομικά συγκροτήματα άνω των 250 000 κατοίκων καθώς και σχετικά με τους οδικούς
άξονες στους οποίους καταγράφεται κυκλοφορία άνω των έξι εκατομμυρίων οχημάτων
ετησίως, τους σιδηροδρομικούς άξονες στους οποίους διακινούνται άνω των 60 000 συρμών 
ετησίως, και τα πολιτικά αεροδρόμια με περισσότερες από 50 000 κινήσεις ετησίως. Τα
αντίστοιχα σχέδια δράσης πρέπει να έχουν εγκριθεί έως τις 18 Ιουλίου 2008.
Τα στοιχεία βάσει των οποίων προσδιορίζονται οι ζώνες στις οποίες εφαρμόζονται οι
υποχρεώσεις εκπόνησης χαρτών θορύβου και έγκρισης σχεδίων δράσης στην Ιρλανδία
κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή και είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο2. Από τα στοιχεία αυτά
προκύπτει ότι το πολεοδομικό συγκρότημα του Δουβλίνου είναι το μόνο πολεοδομικό
συγκρότημα της Ιρλανδίας με περισσότερους από 250 000 κατοίκους που εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής των απαιτήσεων αυτών.

Εξάλλου, η οδηγία αυτή δεν επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για εγκαταστάσεις όπως
αυτές που προβλέπονται στην αναφορά. Στα πολεοδομικά συγκροτήματα, μάλιστα, η οδηγία
προβλέπει ότι έμφαση πρέπει να δίνεται στον θόρυβο από τις μεταφορές υποδομών όπως και 
στον θόρυβο από βιομηχανική δραστηριότητα και λιμένες. Τέλος, τα κριτήρια του θορύβου που
λαμβάνονται υπόψη για τη διαχείριση του θορύβου, ανεξαρτήτως της πηγής του, καθώς και τα 
μέτρα μείωσης ή πρόληψης του θορύβου εναπόκεινται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια 
των κρατών μελών.

Η εν λόγω εγκατάσταση μπορεί επίσης να καλύπτεται από την οδηγία 96/61/ΕΚ3 σχετικά με 
την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ) εφόσον η δυναμικότητά 
της υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας. Σύμφωνα με την
οδηγία ΟΠΕΡ, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν στην περίπτωση αυτή να εκδώσουν για κάθε
εγκατάσταση ολοκληρωμένη άδεια, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, προκειμένου
να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος συνολικά, 
συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής της ηχορρύπανσης. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται
επίσης να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του φορέα εκμετάλλευσης με τους όρους της άδειας
κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. Παρέχεται στα κράτη μέλη μεταβατική περίοδος έως
την 30ή Οκτωβρίου 2007 προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων με την οδηγία.

                                               
1 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12-26.
2 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library (φάκελος «Data Reporting 2005» / «MS reports»)
3 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26.
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Βάσει της οδηγίας 2006/12/ΕΚ περί των στερεών αποβλήτων1 και σύμφωνα με την ερμηνεία
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τα λύματα καλύπτονται από τους κοινοτικούς κανόνες για τα
απόβλητα όταν δεν καλύπτονται από άλλους αντίστοιχους κοινοτικούς ή εθνικούς κανόνες. Η
οδηγία 2006/12/ΕΚ προβλέπει μεταξύ άλλων ότι η διάθεση των αποβλήτων δεν πρέπει να 
γίνεται με μεθόδους που προκαλούν οχλήσεις λόγω θορύβου ή δυσοσμίας. Σε συνέχεια
διαβημάτων της Επιτροπής σχετικά με καταγγελίες για δυσοσμία από σειρά ιρλανδικών
μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, οι ιρλανδικές αρχές θέσπισαν νέα νομοθεσία βάσει της 
οποίας οι τοπικές ιρλανδικές αρχές οφείλουν να αποφεύγουν τις οχλήσεις λόγω θορύβου ή 
δυσοσμίας στο πλαίσιο της διαχείρισης των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. Ως
εποπτεύουσα αρχή ενεργεί η ιρλανδική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος.

III. Συμπεράσματα

Οι υποχρεώσεις που επιβάλλει η οδηγία 2002/49/ΕΚ (περιβαλλοντικός θόρυβος) για τον
περιβαλλοντικό θόρυβο δεν καλύπτουν την υπόθεση για την οποία κάνει λόγο η αναφορά. Η
εν λόγω οδηγία αφήνει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους την επιλογή 
των κριτηρίων θορύβου και των μέτρων μείωσης του θορύβου που πρέπει να τεθούν σε ισχύ.

Εάν η εγκατάσταση ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/61/ΕΚ (ολοκληρωμένη
διαχείριση της ρύπανσης), θα ήταν αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών του ενδιαφερόμενου
κράτους μέλους να διασφαλίσουν την τήρηση των προδιαγραφών για τον θόρυβο όπως αυτές 
περιγράφονται στην άδεια εκμετάλλευσης, τις οποίες ορίζουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών και οι οποίες πρέπει να βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Όσον αφορά τις πτυχές που συνδέονται με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/12/ΕΚ
(απόβλητα), η Επιτροπή είναι σε επαφή με τις ιρλανδικές αρχές προκειμένου να εξακριβώσει 
πώς η νέα νομοθεσία εφαρμόζεται στην περίπτωση της μονάδας επεξεργασίας για την οποία 
κάνει λόγο η αναφέρουσα.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις επαφές αυτές.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.

Οι ιρλανδικές αρχές έχουν επισημάνει ότι η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων που περιγράφει η
αναφέρουσα κατασκευάστηκε από έναν εργολάβο κατοικιών με τη συμφωνία του 
συμβουλίου της κομητείας του Kilkenny, Τμήμα Υπηρεσιών Υδάτων (KCC). Η κατασκευή
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2005 ενώ τα έργα ουσιαστικά ολοκληρώθηκαν και ξεκίνησε η 
εισροή λυμάτων τον Μάιο του 2006. Η τοποθεσία της κατασκευής της μονάδας είναι αυτή
της αρχικής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του KCC για το χωριό Mooncoin και βρίσκεται 
σε μια πολύ αγροτική περιοχή σε απόσταση περίπου 2 χλμ από το Mooncoin και 0,5 χλμ από 
τον ποταμό Suir. Πρόκειται για μονάδα που χρησιμοποιεί
https://iate.cdt.europa.eu/iatenew/manipulation/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=1704746
&srclang=el&fromresults=trueαντιδραστήρες ασυνεχούς τροφοδότησης SBR (Sequential
Batch Reactor) και κατασκευάστηκε από την εταιρεία «Naas Engineering».

                                               
1 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9-21.



PE398.554/REV. 4/5 CM\782456EL.doc

EL

Οι ιρλανδικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα τόσο με την ποιότητα
της κατασκευής όσο και με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε. Οι υπάλληλοι του KCC
κατάρτισαν έναν κατάλογο με τα κατασκευαστικά ελαττώματα ο οποίος περιείχε 97
διαφορετικά θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν πριν αναλάβει τη μονάδα το KCC. 
Μέχρι και το τέλος του 2006, ο εργολάβος κατέβαλε αρκετές μέτριες προσπάθειες για να
επιλύσει τα θέματα που περιέχονταν στον κατάλογο, αλλά στη συνέχεια έπραξε ελάχιστα για 
τη διόρθωση της κατάστασης. Τον Ιούνιο του 2007 το KCC δεν είχε άλλη επιλογή παρά να
αναλάβει τη διεύθυνση της μονάδας. Τον Ιούλιο του 2007 ο εργολάβος τέθηκε υπό
εκκαθάριση και μια σειρά από εκκρεμή ζητήματα είναι ακόμη εν αναμονή εκδίκασης από το 
ιρλανδικό ανώτατο δικαστήριο.

Από την αρχή της εισροής λυμάτων στη μονάδα, υπήρχαν παράπονα από τους περιοίκους για
δυσοσμία και ιδίως για ηχορρύπανση. Σχετικά με τα ζητήματα του θορύβου και των οσμών, η
Επιτροπή έχει λάβει τις ακόλουθες πιο συγκεκριμένες πληροφορίες: 

Θόρυβος:
Η αρχική καταγγελία για θόρυβο ελήφθη στις 17 Μαΐου 2006. Στις 24 Μαΐου 2006 
διενεργήθηκε μια μέτρηση θορύβου (κατά τη διάρκεια της ημέρας) στους δύο οικισμούς που 
βρίσκονται πιο κοντά στη μονάδα και καταγράφηκαν επίπεδα μέσης στάθμης ηχητικής 
πίεσης49 και 56 Leq (για 10 λεπτά μέτρησης). Στη μονάδα τέθηκαν σε εφαρμογή πολλά και
διάφορα μέτρα για να μειωθούν τα επίπεδα θορύβου. Μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν
ήταν και η εγκατάσταση ενός ακουστικού καλύμματος γύρω από τον αεραγωγό εισόδου, η
αντικατάσταση του αρχικού μονωτικού υλικού από μαλλί με έναν υψηλότερο ειδικό
μονωτικό υλικό από μαλλί, η μετατόπιση του αεραγωγού εισόδου σε χαμηλότερο επίπεδο, η 
κατασκευή ενός τοιχοπετάσματος πίσω από τον αεραγωγό εισόδου, η εγκατάσταση 
σωληνώσεων διαφορετικών διαστάσεων και σε διαφορετική διάταξη στις δεξαμενές SBR, η 
αύξηση του ανώτατου ορίου πλήρωσης των δεξαμενών. Ο συνδυασμός των συγκεκριμένων
μέτρων επέφερε σημαντική μείωση στα επίπεδα θορύβου.

Η τελευταία μέτρηση των επιπέδων πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2007 και στις
κατοικίες που αναφέρθηκαν ανωτέρω τα επίπεδα είχαν μειωθεί από 49 σε 41,4 και από 56 σε
45 dba Leq (μέτρηση 10 λεπτών) αντίστοιχα (γενικά αποδεκτά όρια 55 dba Leq κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και 45 dba Leq κατά τη διάρκεια της νύχτας). Δυο ενδιάμεσες μετρήσεις
θορύβου (Ιούλιος 2006 και Ιανουάριος 2007) έδειξαν μια σταθερή πρόοδο προς τα επίπεδα 
του Μαΐου του 2007. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Μάιο του 2007 έχουν μειώσει 
ακόμα περισσότερο τα επίπεδα θορύβου. Έχει πλέον σημειωθεί τέτοια πρόοδος που είναι
μάλλον απίθανο να μειωθούν περαιτέρω τα επίπεδα θορύβου.

Οσμές:
Κατά καιρούς ανακύπτουν ζητήματα σχετικά με τις οσμές στη μονάδα. Αυτά οφείλονται
κυρίως στον ελλιπή σχεδιασμό της μονάδας, που δεν λειτούργησε ποτέ σωστά και για την 
οποία το KCC δεν έλαβε ποτέ κάποιο εγχειρίδιο λειτουργίας. Ως εκ τούτου, το KCC
προσπαθούσε να λειτουργεί τη μονάδα όπως την άφησε ο εργολάβος και χωρίς καμία
καθοδήγηση από τον κατασκευαστή. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, η μονάδα
αξιολογήθηκε το 2008 από έναν εξωτερικό ειδικό στον σχεδιασμό SBR επιστήμονα και οι 
συστάσεις του εφαρμόστηκαν αμέσως.

Συμπεράσματα
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Είναι προφανές ότι η αρμόδια τοπική αρχή, το συμβούλιο της κομητείας Kilkenny, έχει
επέμβει για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του θορύβου και των οσμών που
επισημαίνονται από την αναφέρουσα. Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) 
συμμετείχε σε όλη αυτήν τη διαδικασία και φαίνεται να είναι σε γενικές γραμμές 
ικανοποιημένη με τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

Υπό το πρίσμα των μέτρων που ελήφθησαν για να διορθωθεί η κατάσταση και των
πληροφοριών που έχει η Επιτροπή στη διάθεσή της, δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί
παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας.


