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Tárgy: Az Eanna Connely, ír állampolgár által benyújtott 0350/2007. számú petíció a 
Mooncoin szennyvízkezelő üzem működése kapcsán felmerülő 
zajproblémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Mooncoin szennyvízkezelő üzem működése következtében kialakult 
zajterhelés miatt emel panaszt. A petíció benyújtója kifejti, hogy a lakosok egymást követően 
súlyos szag- és zajterhelési problémákkal szembesültek, és több fellebbezést nyújtottak be a 
Környezetvédelmi Tervező Hatóságnak és Kilkenny helyi városi tanácsának. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy a szagterhelési problémát ugyan megoldották, semmi sem történt 
azonban a zajkibocsátás terén, amely elviselhetetlenné vált a lakosok számára. A petíció 
benyújtója a helyzet kivizsgálását kéri az Európai Parlamenttől, továbbá azt, hogy a helyi 
hatóságok tartsák be a zajszennyezésről szóló EK-jogszabályt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2007. szeptember 3-án. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. november 29.

I. A petíció

A petíció benyújtója Kilkenny (Írország) szennyvízkezelő üzemének működése következtében 
kialakult zaj miatt emel panaszt. A petíció benyújtója kifejti, hogy a lakosok még mindig 
súlyos zajterhelési problémákkal szembesülnek, annak ellenére, hogy a problémát 
megkísérelték megoldani Kilkenny helyi városi tanácsa és a Környezetvédelmi Hatóság útján. 
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A petíció benyújtója az EU zajvédelmi jogszabályait átültető ír zajvédelmi rendeletekre 
hivatkozik, és kéri az EU beavatkozását annak érdekében, hogy Kilkenny városi tanácsa ezeknek 
megfeleljen. 

II. A Bizottság észrevételei a petícióról

A környezeti zaj a 2002/49/EK irányelv1 tárgya, mely a tagállamok illetékes hatóságait kötelezi 
stratégiai zajtérképek és cselekvési tervek kidolgozására a zajproblémák kezelése érdekében. 

Az első zajtérképeket 2007. június 30-ig kellett elkészíteni, és ezek több mint 250 000 lakossal 
rendelkező agglomerációk, illetve évente 6 milliónál több gépjármű áthaladásával érintett közúti 
infrastruktúrák, évente 60 000-nél több vasúti szerelvény áthaladásával érintett vasutak és évente 
50 000-nél több légi járatot kiszolgáló polgári repülőterek esetében kötelezőek. A megfelelő 
cselekvési terveket 2008. július 18-ig kell elfogadni. 
A zajtérképek kidolgozásával és a cselekvési tervek elfogadásával érintett írországi területek 
meghatározását lehetővé tévő információkat közölték a Bizottsággal, és ezek interneten 
elérhetők2. Az ilyen információk szerint Dublin agglomerációja az egyetlen, 250 000-nél több 
lakossal rendelkező agglomeráció Írországban, mely az említett kötelezettségek hatálya alá 
tartozik.

Másfelől ez az irányelv nem állapít meg egyedi kötelezettségeket a petícióban említett 
létesítmények tekintetében. A hatályos irányelv szerint az agglomerációkban a közlekedési zajra, 
az ipari tevékenységeket folytató üzemekre és a kikötőkre kell helyezni a hangsúlyt. Ezért a zaj 
kezelésénél figyelembe veendő, zajjal és annak forrásával kapcsolatos kritériumok, továbbá a 
zajcsökkentéssel vagy -megelőzéssel kapcsolatos intézkedések teljes mértékben tagállami 
hatáskörbe tartoznak. 

Az érintett létesítményre a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről 
szóló, 96/61/EK irányelv (IPPC-irányelv)3 is alkalmazható lehet, amennyiben kapacitása
meghaladja az említett irányelv I. mellékletében megállapított küszöböket. Az IPPC-irányelv 
értelmében az illetékes hatóságok ez esetben kötelesek minden egyes létesítmény tekintetében 
integrált engedélyt meghatározni az elérhető legjobb technikák alapján a környezet egészének 
magas szintű védelmét biztosítandó, a zajt is ideértve. Az illetékes hatóságok emellett 
kötelesek azt biztosítani, hogy az engedély feltételeit az üzemeltető a létesítmény 
üzemeltetése során betartsa. A tagállamoknak 2007. október 30-ig átmeneti időszak áll 
rendelkezésére annak biztosítására, hogy a meglévő létesítmények teljes mértékben 
megfeleljenek az irányelvnek. 

A hulladékról szóló 2006/12/EK irányelv4 Európai Bíróság általi értelmezésének megfelelően 
a szennyvíz a hulladékról szóló közösségi szabályok hatálya alá tartozik, amennyiben arra 
más egyenértékű közösségi vagy nemzeti szabályok nem vonatkoznak. A 2006/12/EK 
irányelv rendelkezései között szerepel egy olyan rendelkezés, amelynek értelmében a 
hulladékot nem szabad zajt vagy kellemetlen szagot okozó módszerekkel ártalmatlanítani. A 

                                               
1 HL L 189., 2002.7.18., 12–26. o.
2 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library (mappa: „Data Reporting 2005” / „MS reports”)
3 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
4 HL L 114., 2006.4.27., 9–21. o.
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Bizottság által a számos ír szennyvízkezelő üzemnél tapasztalt, állítólagos kellemetlen 
szaggal kapcsolatos panaszokat illetően tett nyilatkozatokat követően az ír hatóságok hatályba 
léptették az új jogszabályt, amely előírja az ír helyi hatóságok számára az ír szennyvízkezelő 
üzemek kezelése során a zaj és a kellemetlen szag kerülését. Felügyeleti hatóságként az ír 
Környezetvédelmi Hatóság jár el. 

III. Következtetések

A környezeti zajról szóló 2002/49/EK irányelv nem rendelkezik kötelezettségekről e petíció 
szerinti ügy esetében, és teljesen a tagállam hatáskörében hagyja a zajra vonatkozó 
kritériumok megválasztását és a zajcsökkentésre vonatkozó intézkedések meghozatalát. 

Amennyiben a létesítmény a 96/61/EK irányelv (a környezetszennyezés integrált megelőzése) 
alkalmazási körébe tartozik, az érintett illetékes tagállami hatóságok feladata az üzemeltetési 
engedély szerinti, zajjal kapcsolatos előírások tiszteletben tartásának biztosítása, feltéve, hogy 
az előírásokat a tagállamok illetékes hatóságai állapítják meg, és ezeket az elérhető legjobb 
technikákra kell alapozni.

A 2006/12/EK irányelv (hulladék) végrehajtásával kapcsolatos szempontokat illetően a 
Bizottság felveszi a kapcsolatot az ír hatóságokkal annak megállapítása céljából, hogy hogyan
hajtják végre az új jogszabályt a petíció benyújtója által említett szennyvízkezelő üzem 
vonatkozásában.

A Bizottság tájékoztatja a Petíciós Bizottságot ezekről a kapcsolatfelvételekről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. április 24.

Az ír hatóságok arról számoltak be, hogy a petíció benyújtója által említett szennyvízkezelő 
üzemet a Kilkenny városi tanácsának vízszolgáltatási osztályával (KCC) kötött megállapodást 
követően egy ingatlanfejlesztő építette. Az építkezést 2005 októberében kezdték meg, majd 
2006 májusában a munkálatok lényegében befejeződtek és az üzem megkezdte a szennyvíz 
fogadását. A létesítmény azon a területen fekszik, ahol a KCC Mooncoin települést érintő 
eredeti szennyvízkezelési munkálatai folytak, és ez az igen gyéren lakott terület Mooncointól 
kb. 2 km-re és a Suir folyótól 0,5 km-re található. E szakaszos üzemű (SBR típusú) 
létesítményt a Naas Engineering tervezte. 

Az ír hatóságok megerősítik, hogy számos probléma merült fel mind kivitelezés minőségével, 
mint a leszállított berendezésekkel kapcsolatban. A KCC személyzete még az üzem KCC 
általi átvétele előtt kénytelen volt egy 97 különböző tételt tartalmazó hibalistát összeállítani. 
2006 végéig a vállalkozó több erőtlen kezdeményezést tett e hibalista kezelése tekintetében, 
de ezt követően is csak keveset tett a problémák megoldása érdekében. 2007 júniusában a
KCC-nek nem maradt más választása, mint hogy átvegye az üzem működtetését. 2007 
júliusában a vállalkozó csődbe ment, és az ír legfelsőbb bíróságnak még mindig számos 
rendezetlen kérdést kell megoldania.

Az üzem szennyvízfogadásának megkezdésétől kezdve panaszok érkeztek a helyi lakosoktól a 
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szag-, de legfőképpen a zajterhelés miatt. A zaj- és a szagterheléssel kapcsolatos kérdések 
tekintetében a Bizottság az alábbi részletes tájékoztatást kapta: 

Zaj:
A zajjal kapcsolatos első panaszok 2006. május 17-én érkeztek. 2006. május 24-én egy 
(napközbeni) zajfelmérést végeztek, és 10 perc egyenértékű folyamatos zajterhelés (Leq) 
mellett 49 és 56 dBA zajszintet jegyeztek fel az üzemhez két legközelebbi lakóhelynél. 
Számos különböző intézkedést hajtottak végre a zajszint csökkentése érdekében. A 
végrehajtott intézkedések közé tartoznak a következők: egy hangszigetelő ernyőt szereltek fel 
a levegőnyílás köré, az eredeti hangszigetelő gyapotot egy jobb, speciális hangszigetelő 
gyapotra cserélték, a levegőnyílást alacsonyabb szintre helyezték, a levegőnyílás mögé egy 
zárófalat emeltek, megváltoztatták az SBR-tartályokhoz vezető csővezetékek méretét és 
elrendezését, az SBR-tartályokat magasabb szintre töltötték fel. Ezen intézkedések együttesen 
a zajszint figyelemre méltó csökkenését eredményezték.

A 2007. május 24-én végzett legutóbbi zajszintmérésnél a fent említett házaknál a zajszint 10 
perc egyenértékű folyamatos zajterhelés (Leq) mellett 49-ről 41,4 dBA, illetve 56-ról 45 dBA 
értékre csökkent (az általánosan elfogadott határérték napközben 55 dBA Leq, éjszaka pedig
45 dBA Leq). A zajjal kapcsolatos két időközi méréssorozat (2006. július és 2007. január) 
határozott javulást mutatott a 2007. májusban mért szintig. A 2007 májusa óta hozott 
intézkedések tovább csökkentették a zajszintet. Jelenleg egy olyan állapotot sikerült elérni, 
amelynél már valószínűleg nem lehet tovább csökkenteni zajszintet. 

Szag:
Az üzemnél a szaggal kapcsolatban rendszertelenül merültek fel problémák. E problémák oka 
nagyrészt az üzem rossz kialakításában volt keresendő, amelyre vonatkozóan soha nem adtak 
megfelelő megbízást, és amely tekintetében a KCC sem kapott soha használati útmutatót. 
Ennélfogva a KCC úgy igyekezett az üzemet működtetni, ahogy a vállalkozó ott hagyta, 
ráadásul még a gyártótól sem kapott útmutatást. E probléma megoldása érdekében az üzemet 
2008-ban megvizsgálta egy SBR-típusban jártás külső szakértő, akinek javaslatait azonnal 
megvalósították. 

Következtetések

Úgy tűnik, hogy az illetékes helyi hatóság, Kilkenny városi tanácsa beavatkozott annak 
érdekében, hogy megoldják a petíció által kiemelt zaj- és szagterheléssel kapcsolatos 
problémákat. A Környezetvédelmi Ügynökséget (EPA) mindvégig bevonták az eljárásba, és 
láthatólag messzemenőkig elégedett az ügy jelenlegi rendezésével.

A helyzet javítása érdekében hozott intézkedésekre és a Bizottság rendelkezésére álló 
információkra tekintettel nem állapítható meg a közösségi jogszabályok megsértése.


