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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0350/2007, adresată de Eanna Connely, de cetățenie irlandeză, privind 
problemele referitoare la zgomot legate de funcționarea stației de tratare a apei 
Mooncoin

1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă zgomotul generat de funcționarea Stației de tratare a apelor reziduale, 
Mooncoin. Petiționara explică faptul că rezidenții s-au confruntat în mod repetat cu mirosuri 
neplăcute și probleme legate de zgomot și s-au adresat de mai multe ori Autorității de 
planificare pentru mediu și consiliului local din Kilkenny. Petiționara susține că, deși 
problemele legate de mirosuri au fost rezolvate, nu s-a întreprins nimic referitor la aspectele 
legate de zgomot, care au devenit de nesuportat pentru rezidenți. Petiționara solicită 
Parlamentului European să investigheze situația și să determine autoritățile locale să respecte 
legislația CE privind poluarea fonică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2007

I. Petiția

Petiționara reclamă zgomotul generat de o stație de tratare a apelor reziduale din Kilkenny 
(Irlanda). Petiționara explică faptul că rezidenții încă se mai confruntă cu mirosuri neplăcute 
provenite de la această stație, în ciuda încercărilor de a rezolva aceste probleme împreună cu 
consiliul local din Kilkenny și Agenția de Protecție a Mediului. Petiția face referire la normele 
irlandeze cu privire la gestionarea zgomotului ce transpun legislația europeană cu privire la 
zgomote și solicită intervenția UE pentru a determina consiliul local din Kilkenny să respecte 
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această legislație. 

II. Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Zgomotul ambiental face obiectul Directivei 2002/49/CE1 și solicită autorităților competente ale 
statelor membre să elaboreze hărți strategice ale zgomotului și planuri de acțiune pentru 
gestionarea problemelor generate de zgomot. 

Termenul de finalizare al primelor hărți strategice ale zgomotului a fost 30 iunie 2007 și acestea 
trebuiau să cuprindă aglomerările urbane cu o populație de peste 250 000 locuitori, astfel încât 
infrastructurile de drumuri cu peste 6 milioane vehicule pe an, căile ferate cu peste 60 000 
trenuri, și aeroporturile civile înregistrând peste 50 000 curse pe an. Planurile de acțiune 
corespunzătoare trebuie să fie adoptate până în data de 18 iulie 2008. 
Informațiile care permit identificarea zonelor vizate din Irlanda privind obligațiile de elaborare a 
hărților de zgomot și adoptarea planurilor de acțiune au fost comunicate Comisiei și sunt 
disponibile pe internet2. 
Aceste informații arată faptul că aglomerarea urbană din Dublin este singura aglomerare urbană 
irlandeză cu peste 250 000 locuitori care intră în domeniul de aplicare al acestor obligații. 

De altfel, această directivă nu impune obligații specifice pentru instalații cum ar fi cele 
menționate în petiție. Directiva stipulează că în aglomerările urbane accentul trebuie de fapt pus 
pe zgomotul generat de mijloacele de transport, precum și pe zgomotul siturilor unde se 
desfășoară activități industriale și în porturi. În cele din urmă, criteriile care trebuie luate în 
considerare în vederea gestionării zgomotului, oricare ar fi sursa de generare a zgomotului, 
precum și măsurile de diminuare sau de prevenire a zgomotului intră în totalitate în competența 
statelor membre. 

Instalația respectivă poate fi de asemenea cuprinsă în Directiva 96/61/CE3 privind prevenirea și 
controlul integrat al poluării (PCIP) dacă capacitatea acesteia depășește anumite praguri 
stabilite în anexa I la această directivă. Conform directivei PCIP, autoritățile competente vor 
fi solicitate, în acest caz, să acorde pentru fiecare instalație o autorizație integrată, pe baza 
celor mai bune tehnici existente pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului ca un 
tot, incluzând zgomotul. Li s-a solicitat de asemenea autorităților competente să asigure că 
autorizația cuprinde condiții care sunt respectate de operator la acționarea instalației. Statele 
membre au avut la dispoziției o perioadă de tranziție până în data de 30 octombrie 2007 
pentru a se asigura că instalațiile existente se conformează prezentei directive. 

În temeiul Directivei 2006/12/CE privind deșeurile,4 așa cum a fost interpretată de Curtea 
Europeană de Justiție, apele reziduale sunt incluse în regulamentele comunitare privind 
deșeurile, acolo unde nu sunt cuprinse în alte regulamente echivalente sau în regulamentele 
naționale. Printre prevederile Directivei 2006/12/CE există o prevedere prin care se 
menționează că deșeurile nu ar trebui eliminate prin metode care generează zgomote sau 
mirosuri neplăcute. În urma reprezentărilor Comisiei cu privire la petițiile care reclamă 

                                               
1 JO L 189, 18.7.2002, pp. 12-26
2 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library (dosar “Raport de date” 2005' / “Rapoarte MS”)
3 JO L 257, 10.10.1996, p. 26
4 JO L 114, 27.4.2006, pp. 9-21
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mirosurile neplăcute provenind de la un număr de stații de tratare a apelor reziduale din 
Irlanda, autoritățile irlandeze transpun noua legislație care solicită autorităților locale 
irlandeze să evite producerea zgomotului și a mirosurilor neplăcute în procesul de 
administrare a stațiilor irlandeze de tratare a apelor reziduale. Agenția irlandeză de Protecție a 
Mediului este autoritatea de monitorizare. 

III. Concluzii

Directiva 2002/49/CE privind zgomotul ambiental nu impune obligații în cazul prezentat în 
petiție și lasă statelor membre posibilitatea de a alege criteriile de evaluare a zgomotului și 
măsurile de reducere a zgomotului care trebuie puse în aplicare. 

Dacă instalația ar intra în domeniul de aplicare al Directivei 96/61/CE (controlul integrat al 
poluării), autorităților competente ale statelor membre le-ar reveni sarcina de a asigura 
conformitatea prevederilor cu privire la zgomot, așa cum au fost stabilite prin autorizația de 
exploatare, aceste prevederi sunt stabilite de către autoritățile competente ale statelor membre 
și trebuie să se bazeze pe cele mai bune tehnologii existente.

În ceea ce privește aspectele referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2006/12/CE 
(privind deșeurile), Comisia contactează autoritățile irlandeze pentru a se asigura că noua 
legislație este pusă în aplicare cu privire la stația de tratare menționată de petiționară. 

Comisia Europeană va informa Comisia pentru petiții cu privire la aceste contacte.

4. Răspunsul Comisiei, primit la primit 24 aprilie 2009

Autoritățile irlandeze au precizat că stația de tratare a apelor reziduale la care face referire 
petiționara a fost construită de un dezvoltator pentru locuințe, cu acordul Consiliului Local 
din Kilkenny, Departamentului Servicii de Apă (KCC). Construcția a început în octombrie 
2005, iar în mai 2006 lucrările au fost practic încheiate și apele reziduale au început să fie 
preluate de stație. Situl stației este acela unde au avut loc lucrările inițiale ale KCC pentru 
tratarea apelor reziduale pentru satul Mooncoin, sit care se situează într-un spațiu având un
caracter rural foarte pronunțat, aflat la aproximativ 2 km de Mooncoin și la 0,5 km de râul 
Suir. Stația este una de tip reactor cu funcționare secvențială (SBR) și a fost construită de 
Naas Engineering. 

Autoritățile irlandeze confirmă faptul că au existat mai multe probleme atât în ceea ce privește 
standardul calității execuției, cât și echipamentele puse la dispoziție. Înainte ca stația să fie 
preluată de KCC, personalul KCC a pregătit o listă a defectelor cuprinzând 97 de elemente 
distincte care urmau să fie asumate de KCC. Până la sfârșitul anului 2006, contractantul a 
depus unele eforturi timide în vederea abordării acestei liste, dar, ulterior, nu a întreprins nicio 
măsură pentru a rezolva aspectele problematice. În iunie 2007, singura opțiune a KCC a fost 
aceea de a prelua gestionarea stației. În iulie 2007, contractantul a intrat în lichidare și o serie 
de aspecte nerezolvate urmează să fie soluționate în Înalta Curte irlandeză.

De la preluarea inițială a apelor reziduale de către stație, au fost înregistrate plângeri din 
partea locuitorilor în ceea ce privește mirosul și, în special, zgomotul. În ceea ce privește 
aceste două aspecte, Comisia a primit următoarele informații mai precise:
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Zgomotul:
Prima plângere privind zgomotul a fost primită la 17 mai 2006. La 24 mai 2006, a fost realizat 
un studiu privind zgomotul (pe timpul zilei): la două locuințe aflate în proximitatea stației au 
fost înregistrate niveluri de 49 și, respectiv, de 56 dba Leq (nivel de zgomot continuu 
echivalent), măsurate pe durata a 10 minute. Pentru a reduce nivelul zgomotului, au fost puse 
în funcțiune o serie de măsuri. Printre măsurile luate se numără montarea unui scut acustic în 
jurul instalației de admisie a aerului, înlocuirea învelișului inițial de vată acustică cu un înveliș
de vată specială cu proprietăți acustice mai ridicate, reamplasarea sistemului de admisie a 
aerului la un nivel inferior, construirea unui zid în spatele sistemului de admisie a aerului, 
modificarea dimensiunilor și a dispunerii conductelor către rezervoarele SBR, umplerea 
rezervoarelor SBR la un nivel superior. În urma acestor măsuri combinate, nivelurile de 
zgomot au scăzut considerabil.

Ultimele niveluri măsurate au fost înregistrate la 24 mai 2007, iar la locuințele menționate 
anterior nivelurile scăzuseră de la 49 la 41, respectiv, de la 56 la 45 dba Leq, măsurate pe 
durata a 10 minute (limitele general acceptate sunt de 55 dba Leq pe timpul zilei și 45 dba 
Leq pe timpul nopții). Două seturi de măsurători intermediare ale zgomotului (în iulie 2006 și 
ianuarie 2007) au indicat o evoluție constantă înspre nivelurile din mai 2007. Măsurile luate
începând din mai 2007 au redus și mai mult nivelurile de zgomot. Stadiul la care s-a ajuns în 
prezent face puțin probabilă o scădere și mai mare a nivelurilor de zgomot.

Mirosul:
Au existat probleme sporadice în ceea ce privește mirosurile provenite de la stația de tratare. 
Acestea s-au datorat în mare parte deficiențelor de concepție a stației care nu a fost dată în 
folosință niciodată în mod corespunzător și pentru care KCC nu a primit niciodată un manual 
de exploatare. Astfel, KCC a încercat să folosească stația așa cum fusese lăsată de contractant, 
fără nicio instrucțiune din partea fabricantului. Pentru a depăși această problemă, stația a fost 
evaluată în 2008 de către un expert extern în proiectarea SMR, recomandările acestuia fiind 
puse imediat în practică.

Concluzii

Se pare că autoritatea competentă, Consiliul Local din Kilkenny, a intervenit în vederea 
soluționării problemelor privind zgomotul și mirosul, care au fost subliniate de petiționar. 
Agenția de Protecție a Mediului (EPA) s-a implicat pe durata întregului proces și pare să fie, 
în general, satisfăcută de configurația actuală.

Având în vedere măsurile luate pentru rectificarea situației și informațiile aflate la dispoziția 
Comisiei, nu se poate identifica o încălcare a legislației comunitare.


