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Temats: Lūgumraksts Nr. 0350/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgā Eanna Connely, 
par trokšņa problēmām, kas saistītas ar Mūnkoinas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
darbību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par troksni, ko rada Mūnkoinas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas darbība. Lūgumraksta iesniedzēja paskaidro, ka iedzīvotāji tikuši ilgstoši pakļauti 
nepatīkamām smakām un trokšņa problēmām un iesniedza vairākus lūgumus Vides 
plānošanas iestādei un Kilkenijas vietējai padomei. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka, lai 
gan smakas problēma tika atrisināta, nekas nav darīts saistībā ar troksni, kas ir kļuvis 
iedzīvotājiem neizturams. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt 
attiecīgo situāciju un panākt, lai vietējās iestādes ievērotu ES tiesību aktus par trokšņa radīto
piesārņojumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 3. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 29. novembrī

„I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par troksni, ko rada notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbība 
Kilkenijā (Īrija). Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka iedzīvotāji joprojām cieš no šīs iekārtas 
radītā trokšņa, lai gan bijuši vairāki mēģinājumi šo problēmu risināt ar Kilkenijas grāfistes 
padomi un Vides aizsardzības iestādi. Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz Īrijas tiesību aktiem, 
kuri reglamentē troksni un ar kuriem transponēti ES tiesību akti par troksni, un lūdz, lai ES 
iejaucas un panāk, ka Kilkenijas grāfistes padome tos ievēro.
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II. Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Uz vides troksni attiecas Direktīva 2002/49/EK,1 kas dalībvalstu kompetentajām iestādēm uzliek 
pienākumu izstrādāt stratēģiskās trokšņu kartes un rīcības plānus ar troksni saistītu jautājumu 
risināšanai. 

Pirmās trokšņu kartes bija jāizstrādā līdz 2007. gada 30. jūnijam, un tām jāattiecas uz 
aglomerācijām ar vairāk nekā 250 000 iedzīvotāju un autoceļiem, pa kuriem brauc vairāk nekā 
seši miljoni transportlīdzekļu gadā, galvenajām dzelzceļa līnijām, pa kurām brauc vairāk nekā 
60 000 vilcienu sastāvi gadā, un galvenajām lidostām, kurās notiek vairāk nekā 
50 000 pārvietošanās gadā. Atbilstošie rīcības plāni ir jāpieņem līdz 2008. gada 18. jūlijam.
Informācija, kas ļauj noteikt attiecīgās zonas, uz kurām Īrijā attiecas pienākums izstrādāt trokšņu 
kartes un pieņemt rīcības plānus, tika nosūtīta Komisijai un ir pieejama internetā.2 No šīs 
informācijas izriet, ka Dublinas aglomerācija ir vienīgā Īrijas aglomerācija ar vairāk nekā 
250 000 iedzīvotāju, uz kuru attiecas minētie pienākumi.

Turklāt direktīva nenosaka īpašus pienākumus attiecībā uz tāda veida iekārtām, kādas minētas 
lūgumrakstā. Direktīvā ir noteikts, ka aglomerācijās galvenā uzmanība jāpievērš transporta 
radītajam troksnim, kā arī rūpniecības un sporta pasākumu radītajam troksnim. Visbeidzot, 
kritēriji, kas jāņem vērā attiecībā uz trokšņa pārvaldību, neatkarīgi no trokšņa avota, kā arī 
trokšņa samazināšanas vai novēršanas pasākumi pilnībā paliek dalībvalstu ziņā. 

Uz minēto iekārtu varētu attiekties arī Direktīva 96/61/EK3 par piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli (PINK), ja iekārtas jauda pārsniedz noteiktus sliekšņus, kas minēti šis 
direktīvas I pielikumā. PINK direktīva nosaka, ka kompetentajām iestādēm šādā gadījumā 
būtu katrai iekārtai jānosaka integrēta atļauja, pamatojoties uz vislabāko pieejamo 
tehnoloģiju, lai nodrošinātu augstu vides aizsardzības līmeni kopumā, tostarp attiecībā arī uz 
troksni. Kompetentajām iestādēm ir arī jānodrošina, lai operatori, izmantojot attiecīgo iekārtu, 
ievērotu atļaujas nosacījumus. Dalībvalstu rīcībā ir pārejas laiks līdz 2007. gada 30. oktobrim, 
lai nodrošinātu esošo iekārtu pilnīgu atbilstību direktīvai. 

Saskaņā ar Direktīvu 2006/12/EK par atkritumiem,4 kā to interpretējusi EK Tiesa, Kopienas 
tiesību akti par atkritumiem uz notekūdeņiem attiecas tad, ja uz tiem neattiecas citi līdzvērtīgi 
Kopienas vai valsts tiesību akti. Viens no Direktīvas 2006/12/EK noteikumiem nosaka, ka 
atkritumus nedrīkst apglabāt ar metodēm, kas rada traucējošus trokšņus vai smakas. Pēc 
Komisijas pieprasījumiem saistībā ar sūdzībām, kurās tiek apgalvots, ka vairākas Īrijas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rada traucējošas smakas, Īrijas iestādes pieņēma jaunus tiesību 
aktus, kas nosaka, ka Īrijas vietējām iestādēm ir jānovērš traucējoši trokšņi un smakas Īrijas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībā. Īrijas Vides aizsardzības iestāde šajā ziņā ir 
pārraudzības iestāde. 

                                               
1 OV L 189, 18.7.2002., 12.-26. lpp.
2 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library (mapīte „Data Reporting 2005” / „MS reports”)
3 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.
4 OV L 114, 27.4.2006., 9.-21. lpp.
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III. Secinājumi

Direktīva 2002/49/EK (vides troksnis) par vides troksni nenosaka nekādus pienākumus 
attiecībā uz šajā lūgumrakstā minēto gadījumu un kritēriju izvēli attiecībā uz troksni un 
trokšņa samazināšanai veicamo pasākumu izvēli pilnībā atstāj dalībvalsts ziņā. 

Ja minētā iekārta būtu Direktīvas 96/61/EK (piesārņojuma integrēta novēršana) darbības 
jomā, tad attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, lai tiktu ievērotas 
iekārtas izmantošanas atļaujā paredzētās prasības attiecībā uz troksni ar nosacījumu, ka šīs 
prasības ir izstrādājušas dalībvalsts kompetentās iestādes un ka to pamatā jābūt vislabākajām 
pieejamajām tehnoloģijām.

Attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar Direktīvas 2006/12/EK (atkritumi) īstenošanu, Komisija 
pašlaik sazinās ar Īrijas iestādēm, lai pārliecinātos par to, kā jaunais tiesību akts tiek īstenots 
attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas minēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par to, ko tā būt noskaidrojusi.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 29. aprīlī

„Īrijas varas iestādes ir norādījušas, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, uz kuru atsaucas 
lūgumraksta iesniedzēja, uzcēla ēku izstrādātājs, vienojoties ar Kilkenijas grāfistes padomes 
Ūdens pakalpojumu departamentu (KCC). Celtniecība sākās 2005. gada oktobrī, un darbus 
būtībā pabeidza un notekūdeņus iekārtā sāka attīrīt 2006. gada maijā. Iekārta atrodas 
sākotnējās Mūnkoinas ciema KCC notekūdeņu attīrīšanas darbu vietā, dziļu lauku apvidū, 
aptuveni 2 km attālumā no Mūnkoinas un 0,5 km attālumā no Šīras upes. Iekārta ir sērijveida 
reaktora (SBR) tipa iekārta, un to būvēja „Naas Engineering”. 

Īrijas varas iestādes apstiprināja, ka bija vairākas problēmas gan ar darba veikšanas prasmju 
līmeni, gan ar piegādāto aprīkojumu. KCC personāla sagatavotajā trūkumu sarakstā bija 
97 dažādas vienības; šie trūkumi bija jānovērš pirms KCC pārņēma iekārtas darbību. Līdz 
2006. gada beigām būvuzņēmējs veica vairākus virspusējus mēģinājumus, lai risinātu 
uzskaitītos trūkumus, bet pēc tam tas darīja maz, lai atrisinātu problēmas. 2007. gada jūnijā 
KCC vienīgā iespēja bija pārņemt iekārtas darbību. 2007. gada jūlijā būvuzņēmējs bankrotēja, 
un ir palikuši vairāki joprojām nenokārtoti jautājumi, kas ir jārisina Īrijas Augstākajai tiesai.

Kopš sākotnējās notekūdeņu ieplūšanas iekārtā vietējie iedzīvotāji sūdzējās par smaku un 
īpaši par troksni. Attiecībā uz trokšņa un smaku jautājumiem Komisija saņēma šādu 
konkrētāku informāciju: 

Troksnis:
Pirmā sūdzība par troksni tika saņemta 2006. gada 17. maijā. 2006. gada 24. maijā tika veikta 
trokšņu līmeņa pārbaude (dienas laikā), un divās iekārtai tuvākajās mājās 10 minūšu laikā tika 
reģistrēti 49 un 56 Leq līmeņi. Tika ieviesti vairāki dažāda veida pasākumi, lai samazinātu 
trokšņa līmeņus. Uzsākto pasākumu starpā bija skaņas izolācijas pārsega uzstādīšana ap gaisa 
ieplūdes vadu, sākotnējās skaņas izolācijas vates aizstāšana ar speciālu paaugstinātas skaņas 
izolācijas vati, gaisa ieplūdes vada pārvietošana uz zemāku līmeni, bloku sienas uzcelšana aiz 
gaisa ieplūdes vada, cauruļvadu uz SBR tvertnēm izvietojuma un izmēru variēšana, SBR
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tvertņu pildīšana augstākā līmenī. Šo pasākumu kombinēšanas rezultātā tika panākta 
ievērojama trokšņu līmeņu pazemināšanās.

2007. gada 24. maijā tika veikti pēdējie līmeņu mērījumi, un iepriekš minētajās mājās līmeņi 
ir samazinājušies attiecīgi no 49 uz 41,4 un no 56 uz 45 dba Leq 10 min. (vispārpieņemtās 
robežas ir 55 dba Leq dienā un 45 dba Leq naktī). Divi starpposma trokšņa mērījumi 
(2006. gada jūlijā un 2007. gada janvārī) parādīja vienmērīgu progresu, salīdzinot ar 
2007. gada maija līmeņiem. Kopš 2007. gada maija veiktie pasākumi vēl vairāk ir 
samazinājuši trokšņu līmeņus. Šobrīd ir panākta stadija, kurā ir maz ticams, ka var sasniegt 
vēl lielāku trokšņu līmeņu pazemināšanos. 

Smaka:
Iekārtā ar smakām ir bijušas neregulāras problēmas. Galvenokārt tās radās slikti projektētās 
iekārtas dēļ, kas nekad pienācīgi netika nodota ekspluatācijā un kam KCC nekad nesaņēma 
ekspluatācijas rokasgrāmatu. Tādējādi KCC mēģināja strādāt ar tādu iekārtu, kādu 
būvuzņēmējs atstāja, un bez jebkādas pamācības no izgatavotāja puses. Lai tiktu galā ar šo 
problēmu, neatkarīgs SBR projektēšanas eksperts 2008. gadā novērtēja iekārtu, un viņa 
ieteikumi nekavējoties tika īstenoti. 

Secinājumi

Šķiet, ka kompetentā vietējā varas iestāde, Kilkenijas grāfistes padome, ir rīkojusies, lai 
risinātu trokšņa un smakas problēmas, uz kurām norāda lūgumraksta iesniedzēja. Visā šajā 
procesā tika iesaistīta Vides aizsardzības aģentūra (VAA), un šķiet, ka tā lielā mērā ir 
apmierināta ar pašreizējiem pasākumiem.

Ņemot vērā pasākumus, kas tika veikti, lai labotu situāciju, un informāciju, kas ir Komisijas 
rīcībā, nav iespējams konstatēt Kopienas tiesību aktu pārkāpumu.”


