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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0161/2006, внесена от Dan Brennan, с ирландско гражданство, 
относно замърсяване на околната среда в Килкени (Ирландия) и неговото 
въздействие върху местното животновъдство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че здравословните проблеми, засягащи добитъка му 
от 1990 г. насам (загуба на тегло, бавен растеж, намалено производство на мляко и 
намалена масленост), са причинени от замърсяване на околната среда от намираща се в 
близост фабрика за тухли, като посочва, че измерените нива на флуоридни емисии от 
фабриката превишават изискваните от закона максимално допустими стойности. Той 
също така се страхува, че замърсяването би могло да има пагубни последици върху 
здравето на четирите му деца. Той посочва, че вече неуспешно е отнесъл въпроса до 
съответните ирландски селскостопански и ветеринарни органи, и органи по околната 
среда, и затова изисква действие от страна на Европейския парламент, за да се 
гарантира спазването на съответните разпоредби на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 юни 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
информация съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2006 г.

I. Обстоятелства/Резюме на фактите/История

Петицията засяга проблеми, свързани със здравословното състояние и ниската 
продуктивност на стадо млекодайни крави, собственост на вносителя на петицията, в 



PE380.904v04-00 2/8 CM\882090BG.doc

BG

Килкени – Ирландия. Тези проблеми са документирани през един продължителен 
период, но въпреки многото проверки, не е била установена причината за тях.
Вносителят на петицията предполага, че проблемите може да се обяснят със 
замърсяване на околната среда от близка фабрика за тухли, по-специално емисиите на 
флуорид и хлорид.

Документите, предоставени от вносителя на петицията, показват, че емисиите на тези 
замърсители са ограничени с разрешително, издадено от Ирландската агенция за 
опазване на околната среда (АООС), но че мониторингът в няколко случая през 2002-
2005 г. е установил неспазване на тези максимално допустими стойности на емисиите.
Документите също така показват, че АООС е изискала операторът да предприеме 
коригиращи действия в няколко случая, но въпреки това, тези нарушения се повтарят.
Освен това е очевидно, че максимално допустимата стойност на емисиите за флуорид е 
била още повече намалена от АООС през въпросния период.

Най-новата информация, предоставена след първоначалната петиция, подсказва, че е 
налице известно подобрение в млекодайното стадо през последната година и че 
емисиите от фабриката за тухли са намалени. Точна информация относно настоящите 
максимално допустими стойности на емисията, приложими за фабриката, и 
действителните емисионни нива не е включена в петицията.

II. Петицията

Вносителят на петицията документира проблемите във фермата си и критикува остро 
ирландските органи – АООС и ирландското министерство на земеделието – за това, 
което той счита за несправяне с тези проблеми през периода 2003-2006 г. Вносителят на 
петицията отбелязва, че засега все още не е установена причината за тези проблеми.
Той отправя петиция до Европейския парламент да се намеси по този въпрос като 
препоръча разрешаването на тези проблеми. Той повдига някои специфични въпроси, 
които иска да бъдат проучени:

а) вниманието, което министерството на земеделието отделя по този случай.

б) вниманието, което АООС отделя на този случай, и дали – тъй като агенцията е 
разрешителен орган за промишлеността, АООС не е защитила интересите на един 
фермер.

в) причината за лошото здравословно състояние на животните във фермата.защо 
АООС не използва услугите на токсиколог, който да инспектира фермата.

г) защо по случая не е привлечен експерт по флуоридни емисии, за да се изключи 
възможно замърсяване от фабриката за тухли.

III. Забележки на Комисията по петицията

Основното общностно законодателство за контрола на замърсяването на околната 
среда, което е възможно да се приложи в този конкретен случай, включва Директива 
84/360/ЕИО на Съвета от 28 юни 1984 г. относно борбата със замърсяването на въздуха 
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от промишлени инсталации1 и Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването2.

Директива 84/360/ЕИО предвижда, че експлоатацията на инсталациите, изброени в 
приложение І, изисква разрешение от компетентните органи. Инсталациите за 
производството на тухли са включени в това приложение. Разрешение може да бъде 
издадено само когато органът е убеден, че са взети всички необходими превантивни 
мерки срещу замърсяването на въздуха, включително прилагането на най-добрата 
налична технология, при условие че прилагането на тези мерки не води след себе си до 
прекомерни разходи. Органът трябва също така да е убеден, че използването на 
инсталацията няма да причини значително ниво на замърсяване на въздуха и че няма да 
бъде превишена никоя от приложимите норми за максимално допустими стойности. По 
отношение на „съществуващи инсталации” – онези, които са в експлоатация, били са 
построени или разрешени преди 1 юли 1987 г. – директивата изисква тяхното 
постепенно адаптиране към най-добрата налична технология. От информацията, 
предоставена в петицията, обаче не става ясно дали фабриката за тухли в този случай е 
„съществуваща” или „нова” в контекста на директивата. Както не е ясно какви действия 
са били предприети и по кое време от компетентния орган за прилагането на 
директивата, включително изискването на директивата за прилагането на най-добрата 
налична технология или за адаптирането към нея.

Директива 96/61/ЕО установява по-нова рамка на Общността за разрешаване на 
различни промишлени инсталации. Тя цели по-скоро опазването на околната среда като 
цяло, отколкото да се занимава само с емисиите във въздуха, и следователно ще замени 
и отмени Директива 84/360/ЕИО. Директива 96/61/ЕО се прилага за промишлени 
инсталации, изредени в приложение І, включително инсталации над определени 
прагови стойности за производството на тухли. Разрешенията, издадени от 
компетентните органи, следва да съдържат пределните стойности на емисиите и други 
условия на основата на най-добрите налични техники. Това изискване е по-строго от 
изискването на Директива 84/360/ЕИО, тъй като най-добрите налични техники 
включват не само прилаганата технология, но и начина, по който инсталацията е 
проектирана, изградена, поддържана, експлоатирана и ликвидирана. Местните условия 
на околната среда, техническите характеристики и географското разположение на 
инсталацията също следва да се вземат предвид. „Новите” инсталации – по същество 
означава онези инсталации, които са създадени след 30 октомври 1999 г. – не може да 
се въведат в експлоатация без разрешително, издадено в съответствие с изискванията 
на директивата. „Съществуващите” инсталации трябва да се приведат в съответствие с 
изискванията на директивата до 30 октомври 2007 г.

Не е ясно от информацията, предоставена в петицията, дали фабриката за тухли попада 
под разпоредбите на Директива 96/61/ЕО. Ако е така, тогава като се допусне, че 
фабриката е „съществуваща” инсталация, ще е необходимо тя да спазва условията и да 
се експлоатира в съответствие с разрешително, отговарящо на изискванията на 
директивата, не по-късно от 30 октомври 2007 г.

                                               
1 ОВ L 188, 16.7.1984 г.
2 ОВ L 257, 10.10.1996 г.
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Що се отнася до подходящите стандарти на контрол за промишлени инсталации, за да 
се получи информация за оценката на най-добрите налични техники (ДНТ) и 
свързаните с тях нива на емисиите за целите на Директива 96/61/ЕО, Комисията 
организира обмен на информация съгласно член 16, параграф 2 от директивата. Това 
осигурява основата за публикуване на поредица от така наречени справочни документи 
за ДНТ. Справочният документ за керамичния сектор, включително производството на 
тухли, е в процес на подготовка. Според заключенията на Техническата работна група, 
създадена за този процес, нивото на емисиите за флуорид, асоцииран с ДНТ, е в 
диапазона 1-10 mg/m3, изразен като флуороводород (HF), докато това за хлорид е 1-30 
mg/m3, изразен като хлороводород (HCl).

От предоставената в петицията информация е възможно да се установят някои аспекти 
на максимално допустимите стойности на емисиите, прилагани във фабриката за тухли 
за HF през последните години, макар и без да се представи цялостна картина. По-
специално изглежда, че максимално допустима стойност на емисиите от 1 kg/час, е 
прилагана до м. ноември 2004 г., по което време АООС е дала указания на оператора да 
поддържа HF под 0.59 kg/час след моделираща оценка, която е подсказала, че емисиите 
над това ниво може да влошат качеството на местния въздух. През м. юни 2005 г. 
АООС дава указания на оператора, че емисиите не трябва да превишават 0.54 kg/час и 
изисква въвеждането на процедура за ограничаване на емисиите, в случай че 
мониторингът покаже, че това ниво се превишава. От 1 януари 2006 г. се въвежда нова 
максимална допустима стойност на емисиите от 10 mg/m3. В петицията не е 
предоставена информация относно максимално допустимите стойности на емисиите за 
HCl.

С изключение на последната от максимално допустимите стойности, цитирана в 
предходния абзац, максимално допустимите стойности, прилагани за фабриката за 
тухли, е трудно да се сравняват с нивата на емисиите, за които да се съди, че са 
асоциирани с ДНТ, поради използването на различни единици (mg/m3 в сравнение с 
kg/час). Като се допусне, че фабриката за тухли попада в обхвата на Директива 
96/61/ЕО, по принцип някаква допълнителна информация относно нейните емисии на 
HF (и други замърсители на околната среда) следва да е на разположение чрез 
Европейския регистър на замърсяващите емисии (EPER), въведен съгласно Решение 
2000/479/ЕО на Комисията1. Информация относно тази фабрика обаче не беше 
предоставена в доклада на EPER.

Що се отнася до съответствието с наложените условия в разрешителното, отново може 
да се получи непълна картина от информацията, представена в петицията. По-
специално през периода 2003-2005 г. са били установени нарушения на максимално 
допустимите стойности на емисиите както за HF, така и за HCl, което е накарало АООС 
да се обърне писмено към оператора, като изисква коригиращо действие най-малко в 
четири случая. Никакви допълнителни действия от страна на АООС и на оператора, 
последвали всяко едно такова съобщение, не са документирани в петицията. Не е 

                                               
1 Решение на Комисията от 17 юли 2000 г. относно въвеждането на Европейски регистър на 

замърсяващите емисии (EPER) в съответствие с член 15 от Директива 96/61/ЕО на Съвета за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (IPPC), ОВ L 192, 28.7.2000 г.
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включена и информация относно спазването от страна на фабриката на условията на 
настоящото й разрешително.

IV. Заключения

Признава се, че причината за проблемите, документирани във фермата на вносителя на 
петицията, все още не е установена. Следователно всяко предположение, че емисиите 
от фабриката за тухли са отговорни за проблемите е спекулативно. От друга страна е 
важно действащото общностно законодателство да се прилага в пълна степен, за да се 
опази здравето и околната среда. Петицията не предоставя пълна информация по 
всички приложими въпроси в това отношение. Ето защо Комисията ще се обърне 
писмено към ирландските органи с искане те да изяснят взетите или планираните 
мерки, които следва да се предприемат за изпълнение на Директиви 84/360/ЕИО и 
96/61/ЕО, включително чрез налагането на разрешителни условия и мониторинга и 
изпълнението на тези условия, и за отсъствието на фабриката в ирландския доклад за 
EPER. Комисията също така ще запита ирландските органи за техните наблюдения 
относно въздействията на тухлената фабрика върху фермата и как те са били взети под 
внимание при съответното регулиране.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 27 юли 2007 г.

Както беше обявено в съобщението от Комисията от 10 ноември 2006 г., службите на 
Комисията са поискали допълнителна информация от ирландските органи относно:
прилагането на Директиви 84/360/ЕИО относно борбата със замърсяването на въздуха 
от промишлени инсталации1 и 96/61/ЕО, Директивата за комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването (IPPC)2, по отношение на фабриката за тухли; отсъствието на 
фабриката от ирландския доклад за EPER (Европейския регистър на замърсяващите 
емисии) и наблюденията на ирландските органи във връзка с въздействието на 
фабриката върху фермата на вносителя на петицията. В отговор на това искане 
ирландските органи предоставиха допълнителна информация на Комисията.

Ирландските органи потвърждават, че фабриката за тухли представлява 
„съществуваща” инсталация по смисъла на Директива 84/360/ЕИО и е получила 
разрешително през 1992 г. Комисията не разполага с подробни данни за изискванията 
на това разрешително, нито, по-специално, как е изпълнено изискването на директивата 
за прилагането на най-добрата налична технология или на адаптирането към нея.

Ирландските органи също така потвърждават, че фабриката за тухли попада под 
разпоредбите на Директива 96/61/ЕО (като представлява „съществуваща” инсталация) и 
че съгласно тази директива е било издадено ново разрешително през 2001 г., заменящо 
разрешителното от 1992 г. По отношение на емисиите на флуорид и хлорид това ново 
разрешително съдържа максимално допустими стойности на емисиите, които 
изглеждат съвместими с нивата, асоциирани със заключенията относно най-добрите 
налични техники (ДНТ), посочени в съответния справочен документ за ДНТ3 .

                                               
1 ОВ L 188, 16.7.1984, стр. 20-25
2 ОВ L 257, 10.10.1996, стр. 26-40
3 Вж. референтния документ относно отрасъла за керамично производство 
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Ирландските органи посочват, че на базата на работата, възложена от Агенцията за 
опазване на околната среда (АООС) като част от междуправителствено проучване, е 
направено заключение, че въздействието на емисиите върху околната среда, особено на 
флуорид, асоцииран с фабриката за тухли, е недостатъчно, за да причини значително
замърсяване на околната среда или проблеми със здравословното състояние на 
животните. Те също така обръщат внимание на мониторинга на околния въздух, 
извършван във фермата на вносителя на петицията, при който са докладвани 
флуоридни нива, които са в рамките на съответните норми за качеството на околния 
въздух.

Ирландските органи предоставят информация относно спазването от страна на 
фабриката за тухли на разрешените емисионни нива от издаването на настоящото 
разрешително (2001 г.) насам. На базата на свой собствен мониторинг притежателят на 
разрешителното е докладвал 3 несъответствия (през 2001 и 2002 г.) от 22 
мониторингови събития за флуориди и едно несъответствие (през 2001 г.) от 6 
мониторингови събития за хлориди. През същия период мониторингът, извършен от 
организации по договор с АООС, е регистрирал 3 несъответствия от 5 мониторингови 
събития за флуориди и 2 несъответствия от 4 мониторингови събития за хлориди.
Според сведенията от 2001 г. насам АООС е издала пет уведомления за несъответствие 
на притежателя на разрешителното. Ирландските органи заявяват, че операторът е 
изпълнил изискваното коригиращо действие във всеки един от случаите. Комисията 
обаче не разполага с всички данни за регистрираните несъответствия и съответното 
действие за всеки отделен случай.

Най-новите емисионни мониторингови данни (от 22 юни 2006 г.), предоставени от 
ирландските органи, показват съответствие на максимално допустимите стойности на 
емисиите за флуориди и хлориди.

Ирландските органи съобщават, че инсталацията не е била включена в ирландския 
доклад за EPER, тъй като емисиите й на флуороводород през 2004 г. са паднали под 
докладваната прагова стойност. Те посочват, че емисиите на флуороводород през 2004 
г. от фабриката са били 3 370 kg, докато докладваната прагова стойност на EPER е 5000 
kg. Комисията обаче не разполага с информация за това как са били определяни 
емисиите от инсталацията, за да установи дали е било необходимо или не докладване 
на EPER, както и не разполага с информация относно годишните емисии на 
флуороводород.

Уебсайтът на АООС (http://www.epa.ie) съдържа информация относно разрешителните 
на ирландските IPPC инсталации, включваща както окончателните решения, така и 
някои допълнителни документи. Документите на уебсайта относно фабриката за тухли 
показват, че притежателят на разрешителното е предприел някои мерки за 
оптимизиране на процеса, за да намали емисиите на флуорид във въздуха. Тези мерки 
включват промени в работата на пещите за изпичане на тухли (само една от двете пещи 
е в експлоатация от 2001 г. насам), рециркулация на пещния газ и добавяне на варовик 
в суровината. Притежателят на разрешителното е декларирал през април 2006 г., че 
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максимално допустимите стойности на емисиите по разрешителното може да се 
постигнат чрез тези мерки.

Както беше посочено в предишното съобщение, причината за проблемите, 
документирани във фермата на вносителя на петицията, все още не е установена. Би 
било неуместно Комисията да прави предположения дали фабриката за тухли е 
отговорна или не, тъй като това е един изключително сложен въпрос, изискващ 
подробна местна оценка и специфичен технически експертен опит, което Комисията 
практически не може да изпълни. Ето защо Комисията е съсредоточила основно 
усилията си да разбере как действащото общностно законодателство се прилага и 
изпълнява. Във тази връзка информацията, получена от ирландските органи, запълни 
някои, но не всички празноти в предоставените данни. Ето защо Комисията отново ще 
се обърне писмено към ирландските органи, като изиска от тях да предоставят 
допълнителна информация в изтъкнатите по-горе области, а именно: във връзка с 
прилагането на Директива 84/360/ЕИО, регистрираното несъответствие и съответното 
изпълнение на предприетото действие и определянето на максимално допустимите 
нива на емисиите в контекста на докладването за EPER.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Комисията направи допълнителни проучвания по свързания с фабриката за тухли 
"Ormonde" въпрос, съвместно с ирландските органи въз основа на допълнителната 
информация, представена от вносителя на петицията на заседанието на комисията по 
петиции от 27 януари 2010 г. Бяха повдигнати въпроси относно положението с 
издадените разрешителни, условията на експлоатация и нормите за допустими емисии 
на инсталацията, както и относно извършените от компетентните органи проверки.
Особено внимание беше отделено на замърсяването с кадмий и текущото състояние на 
инсталацията.

Както вече беше посочено, Комисията анализира разрешителното по КПКЗ на тухлена 
фабрика "Ormonde" и анализът показа, че нормите за допустими емисии за 
инсталацията съответстват на изискваното от Директивата за КПКЗ, 96/31/ЕО1.

Наред с това, ирландските органи информираха Комисията, че са осъществени редица 
проучвания  и нито едно от тях не потвърждава, че равнището на замърсяване с кадмий 
би могло да е причина за проблемите в стопанството на вносителя на петицията.
Потвърдено е, че много високите пикови равнища на кадмий, за които е съобщено в 
началото, се дължат на лабораторна грешка и следователно не бива да се вземат 
предвид. Предоставена е информация и относно проверките, осъществени в тухлената 
фабрика "Ormonde".

Наред с това, ирландските органи информираха Комисията, че инсталацията е 
прекратила функционирането си на 19 декември 2008 г., но може да го възобнови в 
рамките на три години, считано от датата на прекъсването на работа. В настоящия 
момент инсталацията не функционира.

                                               
1 ОВ L 257, 10.10.1996 г.
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Комисията би искала да изтъкне, че изпълнението на правото на ЕС попада в рамките 
на правомощията на компетентните органи на държавите-членки.

6. Отговор от Комисията (REV.III), получен на 26 октомври 2011 г.

След предишните съобщения, издадени от Комисията по този въпрос, Комисията 
получи допълнителна информация относно функционирането на тухлена фабрика 
"Ormonde".

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията и ирландските 
органи, Комисията идентифицира няколко случая на неспазване на условията за 
издаване на разрешителни в периода 2001-2006 г.  Те са свързани в частност с нормите 
на допустимите емисии на флуориди, които са били нарушени в десет случая, на 
хлориди – в четири случая, на частици – в два случая и на азотни оксиди – в един 
случай. Ирландските органи идентифицираха редица корективни мерки за справяне със 
случаите на неспазване.

С оглед на датите на неспазване на условията за разрешителни, предвидените 
корективни мерки и фактът, че Директивата за КПКЗ  влезе напълно в сила за 
съществуващите инсталации на 30 октомври 2007 г., Комисията не може да установи 
нарушаване на правото на ЕС въз основа на представената информация.


