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Ref.: Petiția 0161/2006 adresată de Dan Brennan, de naționalitate irlandeză, privind 
poluarea din Kilkenny (Irlanda) și impactul acesteia asupra animalelor din fermele 
locale 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că problemele de sănătate care îi afectează animalele de fermă din 1990 
(pierderi de greutate, creșterea lentă, producția redusă de lapte și grăsimi pentru unt) sunt 
cauzate de poluarea produsă de o fabrică de cărămidă din apropiere, indicând că nivelurile 
înregistrate de emisie de fluorură de la aceasta depășesc limitele prevăzute de lege. De 
asemenea, acesta se teme că poluarea ar putea avea consecințe dezastroase asupra sănătății 
celor patru copii ai săi. El precizează că a adresat deja fără succes cazul către autoritățile 
irlandeze agricole, veterinare și de mediu competente și, în consecință, înaintează cazul către 
Parlamentul European pentru a asigura conformitatea cu prevederile relevante ale UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 iunie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2006

I. Informații/Rezumatul faptelor/Istoric

Petiția se referă la problemele de sănătate și productivitatea scăzută obținută de la o cireadă de 
bovine de lapte aflată în proprietatea petiționarului din Kilkenny, Irlanda. Aceste probleme au 
fost înregistrate pe o perioadă lungă de timp, dar, în ciuda examinărilor multiple, cauza lor nu 
a fost stabilită. Solicitantul sugerează că problemele ar putea fi puse pe seama poluării 



PE380.904v01-00 2/7 CM\829612RO.doc

RO

provenite de la o fabrică de cărămidă din apropiere, în special a emisiilor de fluorură și 
clorură. 

Documentele furnizate de petiționar arată că emisiile acestor factori poluanți sunt limitate 
printr-o autorizație eliberată de Agenția de Protecție a Mediului (EPA) din Irlanda, dar că prin 
monitorizarea în mai multe rânduri între 2002 și 2005 s-a descoperit că valorile limită ale 
emisiilor au fost depășite. Documentele arată, de asemenea, că EPA a cerut operatorului să ia 
măsuri corective în mai multe rânduri, dar, în ciuda acestui fapt, s-au produs din nou depășiri 
ale acestor limite. În plus, este evident că valoarea limită pentru emisiile de fluorură a fost 
redusă de EPA de-a lungul perioadei vizate. 

Cea mai recentă informație, transmisă după petiția originală, sugerează că s-au produs niște 
ameliorări în privința cirezii de lapte în ultimul an, și că emisiile provenite de la fabrica de 
cărămidă au fost reduse. Informații precise cu privire la valorile limită de emisie actuale 
aplicabile fabricii și nivelurile efective de emisie, nu sunt incluse în petiție.

II. Petiția

Petiționarul documentează problemele apărute la ferma sa și acuză autoritățile irlandeze –
EPA și Ministerul Agriculturii din Irlanda – pentru ceea ce el consideră imposibilitatea de a 
soluționa problemele produse pe perioada 2003-2006. Petiționarul menționează că nu s-a 
descoperit încă o cauză a acestor probleme. El înaintează o plângere la Parlamentul European 
pentru a interveni în această chestiune, propunând ca problemele să fie rezolvate. El ridică o 
serie de chestiuni specifice pentru care solicită examinare:

a) Atenția cu care Ministerul Agriculturii a urmărit acest caz.

b) Atenția cu care EPA a urmărit acest caz și dacă, pentru că ei eliberează o autorizație în 
industria respectivă, aceasta a protejat interesele unui fermier.

c) Cauza stării de sănătate șubredă de la fermă.
d) De ce EPA nu a angajat serviciile unui toxicolog pentru inspecta ferma.

e) De ce un expert în emisii de fluor nu a fost adus în acest caz pentru a exclude 
posibilitatea contaminării de la fabrica de cărămidă.

III. Observațiile Comisiei asupra petiției

Principala legislație comunitară pentru controlul poluării care este în mod potențial relevantă 
în acest caz particular, include Directiva 84/360/CEE a Consiliului din 28 iunie 1984 privind 
combaterea poluării aerului provenită de la fabricile industriale1 și Directiva 96/61/CE a 
Consiliului din 24 septembrie 1996 privind controlul și prevenirea poluării integrate2.

Directiva 84/360/CEE prevede că funcționarea fabricilor cuprinse în Anexa I necesită 
autorizarea din partea autorităților competente. Fabricile de producere a cărămizilor sunt 
cuprinse în aceasta anexă. O autorizație poate fi eliberată numai atunci când autoritatea se 
                                               
1 JO L 188, 16.07.1984.
2 JO L 257, 10.10.1996.
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asigură că toate măsurile adecvate de prevenire împotriva poluării au fost luate, inclusiv de 
aplicarea celei mai bune tehnologii disponibile, cu condiția ca aplicarea unor astfel de măsuri 
să nu presupună costuri excesive. De asemenea, autoritatea trebuie să se asigure că 
funcționarea uzinelor nu va cauza o poluare considerabilă a aerului și că nu se va depăși 
niciuna dintre valorile limită de emisie aplicabile. În ceea ce privește “fabricile existente” –
acelea care funcționează, construite sau autorizate înainte de 1 iulie 1987 – Directiva solicită 
adaptarea treptată a acestora la cea mai bună tehnologie disponibilă. Totuși, din informațiile 
prezentate în petiție nu este clar dacă fabrica de cărămidă în acest caz este “existentă” sau 
“nouă” în sensul Directivei. Și nu este clar nici ce măsuri și când au fost luate de către 
autoritatea competentă pentru a implementa Directiva, inclusiv cerința acesteia pentru 
aplicarea sau adaptarea la cea mai bună tehnologie disponibilă.

Directiva 96/61/CE prevede un cadru comunitar mai recent pentru autorizarea unei serii de 
fabrici industriale. Scopul acesteia este acela de a proteja mediul în general, și nu să se ocupe 
numai de emisiile din aer, și prin urmare aceasta va înlocui și va abroga Directiva 
84/360/CEE. Directiva 96/61/CE se aplică instalațiilor industriale menționate în Anexa I, 
inclusiv instalațiilor ce depășesc anumite praguri de mărime pentru producția de cărămidă. 
Autorizațiile eliberate de autoritățile competente vor conține valorile limită ale emisiilor și 
alte condiții bazate pe cele mai buni tehnici disponibile. Această cerință este mai stringentă 
decât cea prevăzută în Directiva 84/360/CEE deoarece cele mai bune tehnici disponibile 
includ nu numai tehnologia aplicată, ci și modul în care instalația este proiectată, construită, 
întreținută, pusă în funcțiune și dezafectată. Condițiile de mediu locale, caracteristicile tehnice 
și locația geografică a instalațiilor trebuie să fie de asemenea luate în considerare.  Instalațiile 
„noi” – în esență însemnând acelea dezvoltate după 30 octombrie 1999 – nu pot fi puse în 
funcțiune fără o autorizație eliberată în conformitate cu Directiva. Utilajele „existente” trebuie 
să fie aduse la nivelul cerințelor Directivei din 30 octombrie 2007.

Nu este clar din informațiile prezentate în petiție dacă fabrica de cărămidă este cuprinsă în 
cadrul Directivei 96/61/CE. Dacă este, atunci pe premisa că este o instalație „existentă”, va fi 
necesar ca fabrica să fie acoperită și să funcționeze în conformitate cu o autorizație ce 
respectă cerințele Directivei până cel târziu la data de 30 Octombrie 2007.

Cu privire la standardele adecvate de control pentru instalațiile industriale, pentru a informa 
despre evaluarea celor mai bune tehnici disponibile – sau BTD – și nivelurilor asociate de 
emisie în sensul Directivei 96/61/CE, Comisia organizează un schimb de informații conform 
articolului 16 alineatul (2) din Directivă. Aceasta prevede baza pentru publicarea unei serii de 
așa-zise documente de referință pentru BTD. Un document de referință despre sectorul de 
ceramică, inclusiv producția cărămizilor, este în curs de elaborare. Conform concluziilor 
Grupului Tehnic de Lucru constituit pentru acest proces, nivelul de emisie de fluorură 
asociată cu BTD se află în plaja 1-10 mg/m3, exprimat ca fluorură de hidrogen (HF), în timp 
ce nivelul pentru clorură este în plaja 1-30 mg/m3, exprimat ca și clorură de hidrogen (HCl).

Din informațiile furnizate în petiție, se pot stabili câteva aspecte ale valorilor limită de emisie 
aplicate la fabrica de cărămidă pentru HF în ultimii ani, deși nu se poate avea o imagine 
completă. În special, se pare că o valoare limita de emisie de 1 kg/oră a fost aplicată până în 
noiembrie 2004, timp în care EPA a transmis operatorului să mențină HF sub 0,59 kg/oră, pe 
baza unui model de evaluare care a sugerat că emisiile peste acest nivel ar putea pune în 
pericol calitatea aerului pe plan local. În iunie 2005, EPA a ordonat operatorului ca emisiile să 
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nu depășească 0,54 kg/oră și a cerut aplicarea unei proceduri de limitare a emisiilor în 
eventualitatea în care monitorizarea indică depășirea acestui nivel. Din 1 ianuarie 2006, o 
nouă valoare limită de emisie de 10 mg/m3 a devenit aplicabilă. Petiția nu prezintă nicio 
informație privind valorile limită de emisie a HCl.

Cu excepția ultimelor valori limită citate în paragraful precedent, limitele aplicate fabricii de 
cărămidă sunt dificil de comparat cu nivelurile de emisie considerate a fi asociate cu BTD 
datorită utilizării unor unități de măsură diferite (mg/m3 versus kg/oră). Presupunând că 
fabrica de cărămidă este acoperită de Directiva 96/61/EC, în principiu, alte câteva informații 
despre emisiile de HF de la aceasta (și alți factori poluanți) ar trebui să fie disponibile în 
Registrului European de Emisie a substanțelor poluante (EPER) dezvoltat prin Decizia 
2000/479/CE a Comisiei1. Totuși, nici o informație legată de această fabrică nu a fost 
furnizată în raportul EPER.

Cât despre conformitatea cu condițiile impuse pentru eliberarea autorizației, din informațiile 
prezentate în petiție se poate desprinde din nou o imagine parțială. În special, între 2003-2005, 
au fost depistate depășiri ale valorilor limită de emisie atât de HF, cât și de HCl, determinând 
EPA să înainteze în scris operatorului o scrisoare prin care îi solicită luarea de măsuri 
corective, de cel puțin patru ori. Orice alte măsuri luate de EPA și operator în urma fiecăreia 
dintre astfel de comunicări nu sunt documentate în petiție. De asemenea, nu sunt incluse nici 
informații privind conformitatea fabricii cu condițiile actuale de eliberate a autorizației.

IV. Concluzii

Este confirmat faptul că nu s-a stabilit încă o cauză a problemelor înregistrate la ferma 
petiționarului. Prin urmare, orice sugestie conform căreia emisiile provenite de la fabrica de 
cărămidă sunt responsabile pentru problemele respective este speculativă. Pe de altă parte, 
este important ca legislația comunitară aplicabilă să fie aplicată întocmai pentru a proteja 
sănătatea și mediul. Petiția nu furnizează informații complete despre toate chestiunile 
relevante în acest sens. Comisia va scrie așadar autorităților irlandeze solicitându-le să 
clarifice măsurile luate sau planificate pentru a implementa Directivele 84/360/CEE și 
96/61/CE, inclusiv prin impunerea unor condiții de autorizare și prin monitorizarea și 
determinarea respectării acestor condiții, și absența fabricii din raportul EPER al Irlandei. 
Comisia va solicita, de asemenea, autorităților irlandeze observații cu privire la efectele 
fabricii de cărămidă asupra fermei, și la modul în care acestea au fost luate în considerare 
pentru intrarea în legalitate a respectivei fabrici.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 27 iulie 2007

Astfel cum s-a anunțat în comunicarea Comisiei din 10 noiembrie 2006, serviciile Comisiei 
au cerut informații suplimentare de la autoritățile irlandeze cu privire la aplicarea Directivelor 
84/360/CEE privind combaterea poluării aerului provenită de la uzinele industriale2 și 

                                               
1 Decizia Comisiei din 17 iulie 2000 privind aplicarea unui registru european pentru emisia substanțelor 

poluante (EPER) conform articolului 15 din Directiva 96/61/CE a Consiliului privind controlul și prevenirea 
integrată a poluării (IPPC), JO L 192, 28.7.2000
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Directiva 96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC)1 la fabrica de 
cărămidă, absența acesteia din raportul EPER (Registrul European de Emisie a Substanțelor 
Poluante) al Irlandei și observațiile autorităților irlandeze privind impactul fabricii asupra 
fermei petiționarului. În replică, autoritățile irlandeze au furnizat Comisiei informații 
suplimentare.

Autoritățile irlandeze au confirmat faptul că fabrica de cărămidă reprezintă o uzină 
„existentă” în sensul Directivei 84/360/CE și că pentru aceasta s-a eliberat o autorizație în 
1992. Comisia nu are detalii despre cerințele acestei autorizații, nici despre modul în care a 
respectat, în mod specific, cerința directivei pentru aplicarea sau adaptarea la cea mai bună 
tehnologie disponibilă.

Autoritățile irlandeze au confirmat, de asemenea, că fabrica este supusă Directivei 96/61/CE 
(reprezentând o instalație „existentă”) și că în 2001 a fost eliberată o nouă autorizație conform 
acestei directive, care a înlocuit-o pe cea din 1992. În privința emisiilor de fluorură și clorură, 
această nouă autorizație conține valori limită de emisie care par compatibile cu nivelurile 
asociate cu concluziile Celor Mai Bune Tehnici Disponibile (BTD) prevăzute în documentul 
de referință relevant BTD2.

Autoritățile irlandeze au indicat că, pe baza activităților delegate de Agenția de Protecție a 
Mediului (EPA) ca parte a unei anchete inter-guvernamentale, s-a stabilit că impactul asupra 
mediului al emisiilor, in special al fluorurii, asociate cu fabrica de cărămidă, este insuficient 
pentru a cauza poluarea semnificativă a mediului sau problemele de sănătate vizate pentru 
animale. Acestea au făcut, de asemenea, referire la monitorizarea aerului ambiant, desfășurată 
la ferma petiționarului, descoperind, se pare, că nivelurile de fluorură respectă standardele 
relevante pentru calitatea aerului ambiant.

Autoritățile irlandeze au furnizat informații despre conformitatea fabricii de cărămidă cu 
nivelurile de emisie permise, de la data eliberării autorizației actuale (2001). Pe baza propriei 
monitorizări, titularul autorizației a reclamat trei neconformități (în 2001 și 2002) din 22 de 
cazuri de monitorizare pentru fluoruri și o neconformitate (în 2001) din 6 cazuri de 
monitorizare pentru cloruri. Pe aceeași perioadă, monitorizarea de către contractanți care au 
acționat pentru EPA a înregistrat 3 neconformități din 5 cazuri de monitorizare pentru fluoruri 
și 2 neconformități din 4 cazuri de monitorizare pentru cloruri. EPA se pare că a emis cinci 
avize de neconformitate către titularul autorizației din 2001. Autoritățile irlandeze afirmă că 
operatorul a respectat măsurile corective impuse în fiecare caz. Însă, Comisia nu are toate 
detaliile despre neconformitățile înregistrate și măsurile corespunzătoare luate în fiecare caz.

Cele mai recente date de monitorizare a emisiei (din 22 iunie 2006) asigurate de către 
autoritățile irlandeze demonstrează conformitatea cu valorile limită de emisie de fluoruri și 
cloruri.

Autoritățile irlandeze afirmă că fabrica nu a fost inclusă în raportul EPER al Irlandei deoarece 

                                               
1 JO L 188, 16.7.1984, p. 20-25 
2 JO L 257, 10.10.1996, p. 26-40.
3 A se vedea documentul de referință privind industria de producere a ceramicii 
http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm.
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emisiile de fluorură de hidrogen din 2004 au scăzut sub pragul prevăzut în raport. Acestea 
indică faptul că emisiile de fluorură de hidrogen din 2004 ale fabricii erau de 3 370 kg, în 
timp ce pragul EPER este de 5 000 kg. Comisia nu deține însă informații despre modul în care 
au fost determinate emisiile provenite de la fabrică pentru a stabili dacă raportarea în EPER a 
fost necesară sau nu, nici despre emisiile anuale de clorură de hidrogen.

Pagina de internet EPA (http://www.epa.ie) conține informații privind licențele pentru 
instalații irlandeze IPPC, inclusiv despre deciziile finale și câteva documente suplimentare. 
Documentele de pe pagina de internet privind fabrica de cărămidă arată că titularul 
autorizației a luat o serie de măsuri de optimizare a procesului pentru a reduce emisiile de 
fluorură în aer. Aceste măsuri se referă la schimbări realizate în funcționarea cuptoarelor 
(numai unul din cele două cuptoare a fost pus în funcțiune din octombrie 2001), instalația de 
recirculare a tirajului de gaze și adăugarea de calcar la materiile prime. Titularul autorizației a 
declarat în aprilie 2006 că valorile limită de emisie prevăzute în autorizație pot fi atinse prin 
aplicarea acestor măsuri.

Astfel cum s-a menționată în comunicarea anterioară, cauza problemelor înregistrate la ferma 
petiționarului nu a fost stabilită. Ar fi nepotrivit pentru Comisie să speculeze dacă fabrica de 
cărămidă este responsabilă sau nu, din moment ce aceasta este o chestiune extrem de 
complexă care necesită o evaluare locală detaliată o expertiză tehnică specifică, pe care 
Comisia nu o poate realiza. Prin urmare, obiectivul principal al Comisiei este de a înțelege 
modul în care legislația comunitară aplicabilă a fost pusă în practică și executată. În acest 
sens, informațiile primite de la autoritățile irlandeze au răspuns doar la câteva din întrebările 
relevante. Comisia va scrie, prin urmare, din nou autorităților irlandeze, solicitându-le să 
furnizeze informații suplimentare în domeniile menționate mai sus, și anume, referitor la 
implementarea Directivei 84/360/CEE, neconformitatea înregistrată și măsurile de punere în 
aplicare corespunzătoare și determinarea nivelurilor de emisie în contextul raportului EPER.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Comisia a efectuat investigații suplimentare cu privire la această chestiune referitoare la 
fabrica de cărămidă Ormonde cu autoritățile irlandeze, pe baza informațiilor suplimentare 
prezentate de petiționar la întâlnirea din 27 ianuarie de la Comisia pentru petiții. S-au adresat 
întrebări cu privire la statutul permiselor, condițiile de operare și valorile limită de emisii ale 
instalației, precum și cu privire la inspecțiile desfășurate de autoritățile competente. S-a 
acordat o atenție specială poluării cu cadmiu și stării actuale a instalației.

Așa cum s-a indicat mai sus, Comisia a analizat permisul IPPC a fabricii de cărămidă 
Ormonde și analiza a demonstrat că valorile limită de emisii ale instalației sunt în 
conformitate cu cerințele Directivei IPPC, 96/61/CE1.

În plus, autoritățile irlandeze au informat Comisia că au fost efectuate o serie de studii și că 
niciuna dintre acestea nu a confirmat că poluarea cu cadmiu este la un asemenea nivel încât ar 
putea provoca problemele cu care se confruntă ferma petiționarului. S-a confirmat faptul că 
nivelurile foarte ridicate de cadmiu raportate inițial se datorau unei greșeli de laborator și că, 
prin urmare, nu ar trebui luate în considerare. Autoritățile au furnizat, de asemenea, informații 

                                               
1 JO L 257, 10.10.1996.



CM\829612RO.doc 7/7 PE380.904v01-00

RO

cu privire la inspecțiile efectuate de fabrica de cărămidă Ormonde.

În plus, autoritățile irlandeze au informat Comisia că instalația a încetat să funcționeze la 19 
decembrie 2008, dar ar putea să-și reia activitatea în trei ani de la data încetării funcționării 
sale. În prezent, instalația nu este în funcțiune.

Comisia ar dori să sublinieze faptul că aplicarea legislației UE este de domeniul competenței 
autorităților de resort din statele membre. 


