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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0350/2007, którą złożyła Eanna Connely (Irlandia) w sprawie 
problemów z hałasem związanym z funkcjonowaniem zakładu oczyszczania 
ścieków Mooncoin

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję skarży się na hałas pochodzący z zakładu oczyszczania ścieków 
Mooncoin. Wyjaśnia, że okoliczni mieszkańcy narażani są na odór i hałas, w związku z czym 
złożyli szereg skarg do organu odpowiedzialnego za planowanie środowiskowe oraz do 
lokalnej rady miasta Kilkenny. Składająca petycję twierdzi, że pomimo rozwiązania problemu 
z brzydkim zapachem, nie podjęto żadnych działań odnośnie do kwestii hałasu, który stał się 
dla mieszkańców nie do zniesienia. Zwraca się zatem do Parlamentu Europejskiego 
o zbadanie przedstawionej sytuacji i zagwarantowanie, że władze lokalne będą przestrzegały 
prawodawstwa WE w dziedzinie zanieczyszczenia hałasem.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 listopada 2007 r.

I. Petycja

Składająca petycję skarży się na hałas pochodzący z zakładu oczyszczania ścieków 
w Kilkenny (Irlandia). Wyjaśnia, że okoliczni mieszkańcy nadal narażani są na hałas 
pochodzący z zakładu, pomimo podjętych prób rozwiązania tego problemu z radą hrabstwa 
Kilkenny oraz Agencją Ochrony Środowiska Naturalnego. Składająca petycję powołuje się na 
irlandzkie przepisy transponujące unijne prawodawstwo odnoszące się do hałasu i zwraca się 
o interwencję UE, tak by rada miasta Kilkenny stosowała się do powyższych przepisów.
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II. Uwagi Komisji w sprawie petycji

Hałas w środowisku jest przedmiotem dyrektywy 2002/49/WE nakładającej na właściwe 
organy państw członkowskich obowiązek opracowania strategicznych map hałasu oraz 
planów działania dla potrzeb zarządzania skutkami hałasu.

Termin sporządzenia pierwszych map hałasu upłynął w dniu 30 czerwca 2007 r. Mapy 
dotyczyć miały aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 000, infrastruktury drogowej 
o obciążeniu ruchem powyżej 6 000 000 pojazdów rocznie, linii kolejowych o obciążeniu 
ruchem powyżej 60 000 pociągów rocznie oraz cywilnych portów lotniczych, na których 
odbywa się powyżej 50 000 przemieszczeń rocznie. Odpowiednie plany działania powinny 
być przyjęte do 18 lipca 2008 r. 
Informacje wskazujące na obszary w Irlandii, w stosunku do których istnieje obowiązek 
sporządzenia map hałasu oraz przyjęcia planów działania, zostały przekazane Komisji 
Europejskiej oraz udostępnione na stronie internetowej. Z informacji wynika, że Dublin jest 
jedyną aglomeracją w Irlandii, której liczba mieszkańców przekracza 250 000, wchodzącą 
w zakres stosowania zacytowanych przepisów.

Należy przy tym zaznaczyć, że dyrektywa nie nakłada szczególnych obowiązków 
w odniesieniu do instalacji, których przykładem jest instalacja będąca przedmiotem petycji.
Wskazane jest natomiast, że w przypadku aglomeracji szczególny nacisk powinien być 
położony na hałas emitowany przez środki transportu, jak również hałas pochodzący z miejsc 
prowadzenia działalności przemysłowej oraz portów. Wreszcie państwa członkowskie mogą 
według własnego uznania ustalać kryteria, jakie należy uwzględnić przy zarządzaniu hałasem 
– bez względu na jego źródło – jak również posługiwać się środkami służącymi zmniejszeniu 
lub zapobieganiu hałasowi.

Przedmiotowy zakład oczyszczania ścieków wchodziłby w zakres stosowania dyrektywy 
96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, jeśli 
jego możliwości produkcyjne przekraczają wartości progowe ujęte w załączniku 1 do tej 
dyrektywy. Zgodnie z cytowaną dyrektywą właściwe władze powinny w tym przypadku 
wydać dla każdej instalacji zintegrowane pozwolenie, odwołując się do najlepszych 
dostępnych technik, w celu zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony środowiska 
naturalnego jako całości – w tym zmniejszenia hałasu. Właściwe władze mają również 
zapewnić, że prowadzący instalację spełnia warunki określone w pozwoleniu. Do dnia 
30 października 2007 roku trwał okres przejściowy, w trakcie którego państwa członkowskie 
zobowiązane były zagwarantować, że istniejące instalacje prowadzone są zgodnie 
z przepisami dyrektywy. 

Zgodnie z dyrektywą 2006/12/WE w sprawie odpadów oraz zgodnie z wykładnią 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wspólnotowe przepisy w sprawie ścieków mają 
zastosowanie w przypadku, gdy nie istnieją inne równoważne przepisy wspólnotowe lub 
krajowe regulujące przedmiotowe kwestie. Dyrektywa 2006/12/WE stanowi między innymi, 
że odpady nie powinny być unieszkodliwiane metodami powodującymi uciążliwości przez 
hałas lub zapachy. W odpowiedzi na uwagi Komisji dotyczące skarg na uciążliwości 
spowodowane zapachem w niektórych irlandzkich zakładach oczyszczania ścieków władze 
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irlandzkie wprowadziły nowe ustawodawstwo. Zobowiązuje ono władze lokalne do 
zarządzania irlandzkimi zakładami oczyszczania ścieków w taki sposób, by możliwe było 
uniknięcie uciążliwości spowodowanych przez hałas lub zapachy. Organem nadzorującym 
ustanowiono irlandzką Agencję Ochrony Środowiska Naturalnego.

III. Wnioski

Dyrektywa 2002/49/WE (hałas w środowisku) w sprawie hałasu w środowisku nie nakłada 
zobowiązań mających zastosowanie w przypadku cytowanym w przedmiotowej petycji oraz 
obarcza państwa członkowskie pełną odpowiedzialnością za wybór kryteriów, które należy 
stosować przy pomiarze poziomu hałasu, oraz środków służących zmniejszeniu hałasu 
w środowisku naturalnym. 

Jeśli instalacja wchodziłaby w zakres stosowania dyrektywy 96/61/WE (zintegrowane 
zapobieganie zanieczyszczeniom), to właściwe władze państw członkowskich zobowiązane 
byłyby do zapewnienia, że przestrzegane są przepisy odnoszące się do hałasu ustanowione 
w pozwoleniu na eksploatację. Przepisy te ustalane są przez właściwe władze państw 
członkowskich i odwołują się do najlepszych dostępnych technik. 

W odniesieniu do kwestii związanych z wdrażaniem dyrektywy 2006/12/WE (odpady) 
Komisja nawiązała kontakt z władzami Irlandii w celu ustalenia, w jaki sposób nowe 
ustawodawstwo stosowane jest w przypadku zakładu oczyszczania ścieków wymienionego 
przez składającą petycję. 

Komisja Europejska będzie informować Komisję Petycji o wynikach tej wymiany informacji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 kwietnia 2009 r.

Władze Irlandii poinformowały, że zakład oczyszczania ścieków, o którym mowa w petycji, 
został zbudowany przez dewelopera w porozumieniu z Wydziałem Usług Wodnych (WUW) 
Rady Hrabstwa Kilkenny. Budowa rozpoczęła się w październiku 2005 r., a w maju 2006 r. 
prace były już zasadniczo ukończone i zakład przyjmował ścieki. Zakład leży na terenie, na 
którym mieścił się wcześniejszy zakład oczyszczania ścieków dla wsi Mooncoin, na obszarze 
zdecydowanie wiejskim, oddalonym od Mooncoin o ok. 2 km i o 0,5 km od rzeki Suir. Zakład 
to sekwencyjny reaktor porcjowy (SBR) skonstruowany przez Naas Engineering. 

Władze Irlandii potwierdzają, że wystąpiły problemy zarówno z jakością wykonania, jak 
i z dostarczonym wyposażeniem. Personel WUW-u przygotował listę zawierającą 
97 wyszczególnionych problemów, które należało wyeliminować przed przejęciem zakładów 
przez WUW. Do końca 2006 r. wykonawca podejmował różne niezbyt energiczne wysiłki 
w związku z listą problemów, lecz ostatecznie uczynił niewiele, by je rozwiązać. W czerwcu 
2007 r. WUW-owi nie pozostało nic innego, jak tylko przejąć prowadzenie zakładu. W lipcu 
2007 r. wykonawca ogłosił upadłość, a irlandzki Wysoki Trybunał nie rozstrzygnął jeszcze 
wszystkich związanych z tym kwestii.

Od czasu pierwszego przyjęcia ścieków przez zakład od lokalnych mieszkańców napływają 
skargi dotyczące brzydkiego zapachu, a w szczególności hałasu. W odniesieniu do kwestii 
hałasu i brzydkich zapachów Komisja Europejska otrzymała następujące, bardziej konkretne,



PE398.554/REV. 4/4 CM\782456PL.doc

PL

informacje:

Hałas:
Pierwsza skarga dotycząca hałasu wpłynęła dnia 17 maja 2006 r. Pomiar hałasu (w dzień) 
został przeprowadzony dnia 24 maja 2006 r. i w dwóch domostwach położonych najbliżej 
zakładu odnotowano poziom hałasu równy 49 i 56 Leq 10 min. W zakładzie zastosowano 
szereg różnych środków w celu zmniejszenia poziomu hałasu. Wśród zastosowanych środków 
znalazły się: zainstalowanie pokrywy akustycznej wokół wziewu powietrza, zastąpienie 
oryginalnej wełny akustycznej specjalną wełną akustyczną, przeniesienie wziewu powietrza 
na niższy poziom, budowa muru blokującego za wziewem powietrza, zróżnicowanie 
wielkości i ustawienia rur zbiornika SBR, wypełnienie zbiorników SBR do wyższego 
poziomu. Połączenie tych środków doprowadziło do zauważalnego zmniejszenia poziomu
hałasu.

Ostatni pomiar poziomu hałasu przeprowadzono dnia 24 maja 2007 r. i we wspomnianych 
wyżej domostwach spadł on odpowiednio z 49 do 41,4 i z 56 do 45 dBA Leq 10 min (ogólnie 
dopuszczalne wartości to 55 dBA Leq w dzień i 45 dBA Leq w nocy). Dwa przeprowadzone 
w międzyczasie pomiary (w lipcu 2006 r. i styczniu 2007 r.) pokazały stopniowe zbliżanie się 
do poziomu osiągniętego w maju 2007 r. Środki podjęte od maja 2007 r. obniżyły poziom 
hałasu jeszcze bardziej. Obecnie osiągnięto stan, w którym uzyskanie jakiegokolwiek 
dalszego obniżenia poziomu hałasu jest mało prawdopodobne. 

Brzydki zapach:
Zakład powodował sporadyczne problemy związane z brzydkimi zapachami. Wynikały one 
w głównej mierze z wadliwego projektu zakładu, który nigdy nie został właściwie oddany do 
użytku i do którego WUW nie otrzymał podręcznika obsługi. WUW próbował prowadzić 
zakład po wycofaniu się wykonawcy, bez jakichkolwiek wskazówek od producenta. Aby 
przezwyciężyć ten problem, w 2008 r. zakład został poddany ocenie eksperta zewnętrznego 
ds. projektów SBR, którego zalecenia zostały bezzwłocznie wdrożone.

Wnioski

Wszystko wskazuje na to, że właściwe władze lokalne, Rada Hrabstwa Kilkenny, podjęły 
interwencję w celu rozwiązania problemów z hałasem i brzydkimi zapachami opisanych przez 
składającą petycję. Agencja Ochrony Środowiska (EPA) była zaangażowana w ten proces 
i wydaje się bardzo zadowolona z obecnego stanu rzeczy.

W świetle środków podjętych w celu naprawienia sytuacji i w świetle informacji, jakimi 
dysponuje Komisja Europejska, nie można stwierdzić naruszenia prawodawstwa Wspólnoty.


