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Θέμα: Αναφορά 0161/2006, του Dan Brennan, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με
μόλυνση στο Kilkenny (Ιρλανδία) και τις επιπτώσεις της στην τοπική 
κτηνοτροφία 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι τα προβλήματα υγείας που πλήττουν το ζωικό του κεφάλαιο 
από το 1990 (απώλεια βάρους, αργή ανάπτυξη, μειωμένη παραγωγή γάλακτος και βουτύρου) 
οφείλονται στη μόλυνση που προκαλείται από παρακείμενο εργοστάσιο πλινθοποιίας, 
επισημαίνοντας ότι τα καταγεγραμμένα επίπεδα φθοροπαραγώγων που εκπέμπονται από αυτό 
υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία όρια. Εκφράζει επίσης τον φόβο ότι η 
μόλυνση θα μπορούσε να έχει σοβαρότατες συνέπειες στην υγεία των τεσσάρων παιδιών του. 
Επισημαίνει ότι παρέπεμψε ήδη ανεπιτυχώς το ζήτημα στις αρμόδιες γεωργικές, 
περιβαλλοντικές και κτηνιατρικές αρχές της Ιρλανδίας και, κατά συνέπεια, ζητεί την 
παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με 
τις σχετικές διατάξεις της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Ιουνίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

I. Ιστορικό/Σύνοψη των πραγματικών περιστατικών

Αντικείμενο της αναφοράς είναι προβλήματα υγείας και χαμηλής παραγωγικότητας που 
αντιμετωπίζει το κοπάδι βοοειδών γαλακτοπαραγωγής που ανήκει στον αναφέροντα, στο 
Kilkenny της Ιρλανδίας. Τα προβλήματα αυτά έχουν καταγραφεί εδώ και μεγάλο χρονικό 
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διάστημα, παρά όμως τις έρευνες η αιτία τους δεν έχει προσδιοριστεί. Ο αναφέρων 
υποστηρίζει ότι τα προβλήματα μπορεί να οφείλονται στη μόλυνση από ένα παρακείμενο 
εργοστάσιο παραγωγής πλίνθων, και συγκεκριμένα στις εκπομπές φθοριούχων αλάτων και 
χλωριδίων. 

Από τα έγγραφα που υπέβαλε ο αναφέρων προκύπτει ότι οι εκπομπές των ρύπων αυτών 
υπόκεινται σε περιορισμούς βάσει άδειας που εξέδωσε ο ιρλανδικός Οργανισμός Προστασίας 
του Περιβάλλοντος (EPA), αλλά ότι σε αρκετές περιπτώσεις το διάστημα 2002-2005 στη 
διάρκεια ελέγχων διαπιστώθηκαν υπερβάσεις αυτών των ορίων εκπομπών. Τα έγγραφα 
δείχνουν ακόμη ότι ο ιρλανδικός Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος ζήτησε από 
τον επιχειρηματία να λάβει επανορθωτικά μέτρα σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά ότι παρόλα 
αυτά οι παραβιάσεις επαναλήφθηκαν. Επίσης, είναι προφανές ότι το όριο εκπομπών 
φθοριούχων αλάτων κατέστη αυστηρότερο από τον ιρλανδικό Οργανισμό Προστασίας του 
Περιβάλλοντος στη διάρκεια της περιόδου αυτής. 

Από τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, οι οποίες υποβλήθηκαν μετά την υποβολή της αρχικής 
αναφοράς, προκύπτει ότι τον τελευταίο χρόνο παρατηρήθηκε κάποια βελτίωση στην 
κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπαραγωγής και ότι οι εκπομπές από το εργοστάσιο 
πλινθοποιίας μειώθηκαν. Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το ισχύον όριο εκπομπών που 
είναι εφαρμοστέο στο εργοστάσιο και με τα πραγματικά επίπεδα εκπομπών του εργοστασίου 
δεν περιλαμβάνονται στην αναφορά.

II. Η αναφορά

Ο αναφέρων καταγράφει τα προβλήματα της γεωργικής εκμετάλλευσής του και κατηγορεί τις 
ιρλανδικές αρχές – τον ιρλανδικό Οργανισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος και το 
ιρλανδικό Υπουργείο Γεωργίας – για την παράλειψή τους, όπως πιστεύει, να αντιμετωπίσουν 
τα προβλήματα αυτά την περίοδο 2003-2006. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι δεν έχει 
προσδιοριστεί ακόμη η αιτία των προβλημάτων. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
παρέμβει στην υπόθεση συνιστώντας να δοθεί λύση στα προβλήματα. Θέτει ορισμένα 
συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία ζητεί να εξεταστούν:

α) Η προσοχή που επέδειξε το Υπουργείο Γεωργίας σε σχέση με τον χειρισμό της 
υπόθεσης.

β) Η προσοχή που επέδειξε ο ιρλανδικός Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος στον 
χειρισμό της υπόθεσης και εάν, δεδομένου ότι είναι αρμόδιος για την έκδοση αδειών 
στον κλάδο αυτόν, ο ιρλανδικός Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος δεν 
προστάτευσε τα συμφέροντα ενός γεωργού.

γ) Η αιτία των προβλημάτων υγείας στη γεωργική εκμετάλλευση.
δ) Γιατί ο ιρλανδικός Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος δεν ανέθεσε σε 

τοξικολόγο να επιθεωρήσει τη γεωργική εκμετάλλευση.
ε) Γιατί δεν ζητήθηκε η συμβολή εμπειρογνώμονα σε θέματα εκπομπών φθοριούχων 

αλάτων προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μόλυνσης από το εργοστάσιο 
πλινθοποιίας.

III. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
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Η βασική κοινοτική νομοθεσία για τον έλεγχο της ρύπανσης που πιθανώς έχει σχέση με τη 
συγκεκριμένη υπόθεση αποτελείται από την οδηγία 84/360/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης 
Ιουνίου 1984 σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται 
από βιομηχανικές εγκαταστάσεις1 και την οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης 
Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης2.

Η οδηγία 84/360/ΕΟΚ προβλέπει ότι για τη λειτουργία των μονάδων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I απαιτείται άδεια των αρμόδιων αρχών. Οι μονάδες κατασκευής πλίνθων 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό. Άδεια μπορεί να εκδοθεί μόνον εφόσον η αρχή είναι 
βέβαιη ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν συνεπάγεται υπερβολικό κόστος. Η 
αρχή πρέπει επίσης να πεισθεί ότι η λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας δεν θα προκαλέσει 
σημαντική ατμοσφαιρική ρύπανση και ότι δεν θα σημειωθούν υπερβάσεις των ισχυουσών 
οριακών τιμών εκπομπών. Σε σχέση με τις «υπάρχουσες εγκαταστάσεις» – όσες ήταν σε 
λειτουργία πριν από την 1η Ιουλίου 1987 ή κατασκευάστηκαν ή έλαβαν άδεια πριν από την 
ημερομηνία αυτή – η οδηγία προβλέπει τη σταδιακή προσαρμογή τους στην καλύτερη 
διαθέσιμη τεχνολογία. Ωστόσο, από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην αναφορά δεν 
προκύπτει σαφώς εάν το εργοστάσιο κατασκευής πλίνθων είναι «υπάρχον» ή «νέο» υπό την 
έννοια της οδηγίας. Ακόμη, δεν καθίσταται σαφές ποια μέτρα ελήφθησαν και πότε από την 
αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για 
προσαρμογή στην καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία.

Η οδηγία 96/61/ΕΚ θεσπίζει ένα πιο πρόσφατο κοινοτικό πλαίσιο για την χορήγηση άδειας 
λειτουργίας σε μια σειρά βιομηχανικών μονάδων. Στόχος της είναι η προστασία του 
περιβάλλοντος συνολικά και όχι η αντιμετώπιση απλώς των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, και 
επομένως θα αντικαταστήσει και θα καταργήσει την οδηγία 84/360/ΕΟΚ. Η οδηγία 96/61/ΕΚ 
εφαρμόζεται στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, 
συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων παραγωγής πλίνθων με ημερήσια παραγωγική 
δυναμικότητα που υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια. Οι άδειες που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να περιέχουν οριακές τιμές εκπομπών και άλλες προϋποθέσεις που βασίζονται στις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Η απαίτηση αυτή είναι αυστηρότερη από την αντίστοιχη της 
οδηγίας 84/360/ΕΟΚ καθώς στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές περιλαμβάνεται τόσο η 
τεχνολογία που χρησιμοποιείται όσο και ο τρόπος σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης, 
λειτουργίας και παροπλισμού της εγκατάστασης. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης εγκατάστασης, η γεωγραφική της θέση και οι 
τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες.  Οι «νέες» εγκαταστάσεις - ουσιαστικά εκείνες που 
κατασκευάστηκαν μετά την 30ή Οκτωβρίου 1999 - δεν μπορούν να τεθούν σε λειτουργία 
χωρίς άδεια εκδοθείσα βάσει της οδηγίας. Οι «υφιστάμενες» εγκαταστάσεις πρέπει να 
συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της οδηγίας έως τις 30 Οκτωβρίου 2007.

Από τις πληροφορίες που περιέχονται στην αναφορά δεν καθίσταται σαφές εάν το 
εργοστάσιο κατασκευής πλίνθων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/61/ΕΚ. Εάν 
ναι, δεδομένου ότι πρόκειται για «υφιστάμενη» εγκατάσταση, το εργοστάσιο θα πρέπει να 

                                               
1 ΕΕ L 188, 16.07.1984
2 ΕΕ L 257, 10.10.1996
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καλύπτεται από και να λειτουργεί βάσει άδειας η οποία να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 
το αργότερο έως τις 30 Οκτωβρίου 2007.

Σε ότι αφορά τα κατάλληλα πρότυπα ελέγχου για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με σκοπό την 
αξιολόγηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και των σχετικών ορίων εκπομπών για τους 
σκοπούς της οδηγίας 96/61/ΕΚ, η Επιτροπή διοργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα 
με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας. Αυτή αποτελεί τη βάση για τη δημοσίευση μιας 
σειράς εγγράφων που ονομάζονται έγγραφα αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Ένα 
έγγραφο αναφοράς για τον τομέα των κεραμικών ειδών, συμπεριλαμβανομένης της 
παραγωγής πλίνθων, βρίσκεται επί του παρόντος υπό εκπόνηση. Σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα της τεχνικής ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε για τον σκοπό αυτόν, το 
όριο εκπομπών φθοριούχων αλάτων που συνδέεται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 
κυμαίνεται μεταξύ 1-10 mg/m3, εκφρασμένο ως υδροφθορικό οξύ (HF), και το όριο για τα 
χλωρίδια κυμαίνεται μεταξύ 1-30 mg/m3, εκφρασμένο ως υδροχλωρικό οξύ (HCl).

Από τις πληροφορίες που περιέχονται στην αναφορά είναι δυνατό να προσδιοριστούν 
ορισμένες πτυχές των οριακών τιμών εκπομπών που ισχύουν τα τελευταία χρόνια στο 
εργοστάσιο κατασκευής πλίνθων για το HF, δεν είναι ωστόσο δυνατό να σχηματιστεί μια 
ολοκληρωμένη εικόνα. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι έως τον Νοέμβριο του 2004 ίσχυε μια 
οριακή τιμή εκπομπών 1 kg/ώρα, οπότε ο ιρλανδικός Οργανισμός Προστασίας του 
Περιβάλλοντος έδωσε εντολή στον επιχειρηματία να περιορίσει τις εκπομπές HF 
κατ’ ανώτατο στα 0,59 kg/ώρα, έπειτα από εκτίμηση βάσει μοντέλου που έδειξε ότι εκπομπές 
άνω του επιπέδου αυτού μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα στην περιοχή. Τον Ιούνιο του 2005 ο ιρλανδικός Οργανισμός του Προστασίας 
Περιβάλλοντος έδωσε εντολή στον επιχειρηματία να περιορίσει τις εκπομπές κατ’ ανώτατο 
όριο στα 0,54 kg/ώρα, και ζήτησε από την εγκατάσταση μια διαδικασία για τον περιορισμό 
των εκπομπών σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει υπέρβαση αυτού του ορίου. 
Από την 1η Ιανουαρίου 2006 άρχισε να ισχύει η νέα οριακή τιμή εκπομπών των 10 mg/m3. 
Στην αναφορά δεν περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τις οριακές τιμές εκπομπών για το 
HCl.

Με την εξαίρεση της τελευταίας από τις οριακές τιμές που αναφέρονται στην προηγούμενη 
παράγραφο, τα όρια που εφαρμόζονταν στο εργοστάσιο κατασκευής πλίνθων είναι δύσκολο 
να συγκριθούν με τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 
λόγω της χρήσης διαφορετικής μονάδας μέτρησης (mg/m3 έναντι kg/ώρα). Εάν υποτεθεί ότι 
το εργοστάσιο κατασκευής πλίνθων καλύπτεται από την οδηγία 96/61/ΕΚ, καταρχήν κάποιες 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές του HF (και άλλων ρύπων) πρέπει να είναι 
διαθέσιμες μέσω του ευρωπαϊκού μητρώου ρυπογόνων εκπομπών (EPER) που θεσπίστηκε με 
την απόφαση 2000/479/ΕΚ της Επιτροπής1. Ωστόσο, στις αναφορές του EPER δεν 
περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το εργοστάσιο αυτό.

Σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τις επιβαλλόμενες από την άδεια προϋποθέσεις, βάσει των 
πληροφοριών που περιέχονται στην αναφορά και πάλι δεν είναι δυνατόν να σχηματιστεί μια 

                                               
1 Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού μητρώου ρυπογόνων 

εκπομπών (EPER) σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ), ΕΕ L 192, 28.7.2000.
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ολοκληρωμένη εικόνα. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2003-2005 εντοπίστηκαν παραβιάσεις των 
οριακών τιμών εκπομπών τόσο για το HF όσο και για το HCl, με αποτέλεσμα ο ιρλανδικός 
Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος να αποστείλει επιστολές στον επιχειρηματία με 
τις οποίες ζητούσε τη λήψη επανορθωτικών μέτρων τουλάχιστον σε τέσσερις περιπτώσεις. 
Στην αναφορά δεν περιέχονται στοιχεία σχετικά με τυχόν περαιτέρω ενέργειες του 
ιρλανδικού Οργανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος και του επιχειρηματία σε συνέχεια 
των εν λόγω επιστολών. Δεν περιέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του 
εργοστασίου με τις προϋποθέσεις της τρέχουσας άδειας λειτουργίας του.

IV. Συμπεράσματα

Η αιτία των προβλημάτων που παρατηρούνται στη γεωργική εκμετάλλευση του αναφέροντα 
δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη. Επομένως είναι καθαρά θεωρητική κάθε εικασία ότι για τα 
προβλήματα ευθύνονται οι εκπομπές του εργοστασίου παραγωγής πλίνθων. Από την άλλη 
πλευρά, είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζεται πλήρως η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία 
προκειμένου να προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Στην αναφορά δεν 
περιέχονται πλήρη στοιχεία σχετικά με όλα τα συναφή ζητήματα. Για τον λόγο αυτόν, η 
Επιτροπή θα αποστείλει επιστολή στις ιρλανδικές αρχές με την οποία θα ζητεί να 
διευκρινίσουν ποια μέτρα έλαβαν ή προτίθενται να λάβουν για την εφαρμογή των οδηγιών 
84/360/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των προϋποθέσεων των 
αδειών και της παρακολούθησης και επιβολής της συμμόρφωσης με αυτές τις προϋποθέσεις, 
και της παράλειψης του εργοστασίου από τις αναφορές τις Ιρλανδίας προς το EPER. Η 
Επιτροπή θα ζητήσει επίσης από τις ιρλανδικές αρχές να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους 
σχετικά με τις επιπτώσεις του εργοστασίου κατασκευής πλίνθων στη γεωργική 
εκμετάλλευση, και με τον τρόπο με τον οποίο αυτές ελήφθησαν υπόψη κατά τη ρύθμιση της 
λειτουργίας του εργοστασίου.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουλίου 2007.

Όπως δηλώθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2006, οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής έχουν ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από τις ιρλανδικές αρχές όσον 
αφορά την εφαρμογή των οδηγιών 84/360/ΕΟΚ σχετικά με την καταπολέμηση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις1 και 96/61/ΕΚ σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία ΟΠΕΡ)2 στο εργοστάσιο 
πλινθοποιίας, την απουσία του εργοστασίου από την ιρλανδική έκθεση για το ευρωπαϊκό 
μητρώο ρυπογόνων εκπομπών (EPER), και τις παρατηρήσεις των ιρλανδικών αρχών σχετικά 
με τις επιπτώσεις του εργοστασίου στη γεωργική εκμετάλλευση του αναφέροντα. 
Απαντώντας στο αίτημα αυτό, οι ιρλανδικές αρχές παρείχαν στην Επιτροπή περαιτέρω 
πληροφορίες.

Οι ιρλανδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι το εργοστάσιο πλινθοποιίας συνιστά «υπάρχουσα 
εγκατάσταση» στο πλαίσιο της οδηγίας 84/360/ΕΟΚ και χορηγήθηκε σε αυτό άδεια το 1992. 
Η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις αυτής της 
άδειας ούτε, ειδικότερα, πώς αυτή καλύπτει την απαίτηση της οδηγίας για χρησιμοποίηση ή 
προσαρμογή στην καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία.

                                               
1 ΕΕ L 188, 16.07.1984. σ. 20-25.
2 ΕΕ L 257, 10.10.1996. σ. 26-40.
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Οι ιρλανδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει επίσης ότι η εγκατάσταση υπόκειται στην οδηγία 
96/61/ΕΚ (καθώς συνιστά «υπάρχουσα εγκατάσταση») και ότι δυνάμει αυτής της οδηγίας 
χορηγήθηκε νέα άδεια το 2001, αντικαθιστώντας την άδεια του 1992. Σε σχέση με τις 
εκπομπές φθοριδίων και χλωριδίων, η νέα άδεια περιέχει οριακές τιμές εκπομπών που 
φαίνεται να συμφωνούν με τα επίπεδα που συνδέονται με τα συμπεράσματα για τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνολογίες (ΒΔΤ) που παρατίθενται στο σχετικό έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ1.

Οι ιρλανδικές αρχές έχουν δηλώσει ότι, βάσει μελέτης που ανέθεσε ο Οργανισμός 
Προστασίας του Περιβάλλοντος (ΕΡΑ) στο πλαίσιο διακυβερνητικής έρευνας, διαπιστώθηκε 
ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκπομπών, ιδιαίτερα φθοριδίων, που συνδέονται με το 
εργοστάσιο πλινθοποιίας δεν επαρκούν για να προκαλέσουν σημαντική περιβαλλοντική 
ρύπανση ή προβλήματα στην υγεία των ζώων. Αναφέρονται επίσης στον έλεγχο του 
ατμοσφαιρικού αέρα που διεξήχθη στη γεωργική εκμετάλλευση του αναφέροντα και 
σύμφωνα με τον οποίο τα επίπεδα φθοριδίων πληρούν τα σχετικά πρότυπα ποιότητας 
ατμοσφαιρικού αέρα.

Οι ιρλανδικές αρχές έχουν προσκομίσει πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του 
εργοστασίου πλινθοποιίας προς τα επιτρεπόμενα επίπεδα εκπομπών μετά τη χορήγηση της 
τρέχουσας άδειας (2001). Βάσει του δικού του ελέγχου, ο κάτοχος της άδειας έχει αναφέρει 3 
μη συμμορφώσεις (το 2001 και το 2002) σε 22 διενέργειες ελέγχου για φθορίδια και μία μη 
συμμόρφωση (το 2001) σε 6 διενέργειες ελέγχου για χλωρίδια. Το ίδιο διάστημα, ο έλεγχος 
από αναδόχους που ενεργούσαν για λογαριασμό του ο ιρλανδικού Οργανισμού Προστασίας 
του Περιβάλλοντος κατέγραψε 3 μη συμμορφώσεις σε 5 διενέργειες ελέγχου για φθορίδια και 
2 μη συμμορφώσεις σε 4 διενέργειες ελέγχου για χλωρίδια. Ο ιρλανδικός Οργανισμός 
Προστασίας του Περιβάλλοντος  φέρεται να έχει απευθύνει πέντε ειδοποιήσεις μη 
συμμόρφωσης στον κάτοχο της άδειας από το 2001. Οι ιρλανδικές αρχές δηλώνουν ότι η 
επιχείρηση συμμορφώθηκε με τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα σε κάθε περίπτωση. 
Ωστόσο, η Επιτροπή δεν διαθέτει όλες τις λεπτομέρειες για τις καταγεγραμμένες μη 
συμμορφώσεις και τις επακόλουθες ενέργειες κατά περίπτωση.

Τα πλέον πρόσφατα δεδομένα ελέγχου εκπομπών (από τις 22 Ιουνίου 2006) που 
προσκόμισαν οι ιρλανδικές αρχές καταδεικνύουν συμμόρφωση με τις οριακές τιμές 
εκπομπών για τα φθορίδια και τα χλωρίδια.

Οι ιρλανδικές αρχές δηλώνουν ότι η εγκατάσταση δεν συμπεριλαμβανόταν στην έκθεση του 
EPER της Ιρλανδίας καθώς οι εκπομπές υδροφθορίου το 2004 έπεσαν κάτω από το κατώφλιο 
αναφοράς. Επισημαίνουν ότι οι εκπομπές υδροφθορίου από το εργοστάσιο το 2004 ήταν 
3,370 kg ενώ το κατώφλιο αναφοράς του EPER είναι 5,000 kg. Ωστόσο, Η Επιτροπή δεν έχει 
στη διάθεσή της πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού των εκπομπών από την 
εγκατάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν απαιτούνταν ή όχι έκθεση του EPER, ούτε 
διαθέτει πληροφορίες για τις ετήσιες εκπομπές υδροχλωρίου.

Ο ιστότοπος του Οργανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος  (http://www.epa.ie) περιέχει 
πληροφορίες για τις άδειες των ιρλανδικών εγκαταστάσεων ΟΠΕΡ, περιλαμβανομένων τόσο

                                               
1 Βλ. έγγραφο αναφοράς σχετικά με τη βιομηχανία παραγωγής κεραμικών 
http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm.
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των τελικών αποφάσεων όσο και ορισμένων συμπληρωματικών εγγράφων. Τα έγγραφα στον 
ιστότοπο σχετικά με το εργοστάσιο πλινθοποιίας καταδεικνύουν ότι ο κάτοχος της άδειας 
λαμβάνει διάφορα μέτρα βελτιστοποίησης της διαδικασίας προκειμένου να μειώσει τις 
εκπομπές φθοριδίων στην ατμόσφαιρα. Αυτά τα μέτρα αφορούν αλλαγές στη λειτουργία των 
καμίνων (μόνο μία από τις δύο καμίνους λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2001), 
ανακυκλοφορία καυσαερίων και προσθήκη ασβεστόλιθου στην πρώτη ύλη. Ο κάτοχος της 
άδειας δήλωσε τον Απρίλιο του 2006 ότι οι οριακές τιμές εκπομπών της άδειας μπορούν να 
επιτευχθούν με αυτά τα μέτρα.

Όπως δηλώθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωση, η αιτία των προβλημάτων που 
παρατηρούνται στη γεωργική εκμετάλλευση του αναφέροντα δεν έχει προσδιοριστεί. Θα 
ήταν άτοπο να προβεί η Επιτροπή σε εικασίες σχετικά με το κατά πόσο ενδεχομένως 
ευθύνεται το εργοστάσιο πλινθοποιίας, καθώς αυτό είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο θέμα που 
απαιτεί λεπτομερή επιτόπου εκτίμηση και ειδική τεχνική πραγματογνωμοσύνη, την οποία η 
Επιτροπή δεν μπορεί αντικειμενικά να διενεργήσει. Η Επιτροπή, συνεπώς, εστιάζει την 
προσοχή της κυρίως στον τρόπο εφαρμογής και επιβολής της ισχύουσας κοινοτικής 
νομοθεσίας. Ως προς αυτό, οι πληροφορίες που ελήφθησαν από τις ιρλανδικές αρχές έχουν 
καλύψει ορισμένα, άλλα όχι όλα τα κενά των σχετικών δεδομένων. Η Επιτροπή θα ζητήσει, 
άρα, με νέα επιστολή από τις ιρλανδικές αρχές να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες στους 
τομείς που επισημαίνονται ανωτέρω, δηλαδή όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 
84/360/ΕΟΚ, την καταγεγραμμένη μη συμμόρφωση και τα αντίστοιχα μέτρα επιβολής που 
ελήφθησαν, και τον προσδιορισμό των επιπέδων εκπομπών στο πλαίσιο της έκθεσης EPER.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010

Η Επιτροπή διερεύνησε περαιτέρω το θέμα της πλινθοποιίας Ormonde από κοινού με τις 
ιρλανδικές αρχές με βάση τις συμπληρωματικές πληροφορίες που υπέβαλε ο αναφέρων στη 
συνεδρίαση της επιτροπής αναφορών στις 27 Ιανουαρίου 2010. Διατυπώθηκαν ερωτήματα 
σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης, τις συνθήκες λειτουργίας και τις οριακές τιμές 
εκπομπών της εγκατάστασης καθώς και τις επιθεωρήσεις εκ μέρους των αρμοδίων αρχών. 
Ιδιαίτερη προσοχή αποδόθηκε στη ρύπανση από κάδμιο και στη σημερινή κατάσταση της 
εγκατάστασης.

Όπως προαναφέρθηκε, η Επιτροπή ανέλυσε την άδεια ΟΠΕΡ της πλινθοποιίας και η ανάλυση 
έδειξε ότι οι οριακές τιμές εκπομπών της εγκατάστασης ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της 
οδηγίας ΟΠΕΡ 96/61/ΕΚ1.

Επιπλέον, οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με ορισμένες μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν και για το γεγονός ότι ουδεμία εξ αυτών επιβεβαίωσε πως το επίπεδο της 
ρύπανσης από κάδμιο ήταν τέτοιο ώστε να προκαλέσει τα προβλήματα που σημειώθηκαν 
στην αγροτική εκμετάλλευση του αναφέροντος. Επιβεβαιώθηκε ότι τα υψηλότατα επίπεδα 
καδμίου που είχαν αρχικά μετρηθεί οφείλονταν σε λάθος του εργαστηρίου και ως εκ τούτου 
δεν λαμβάνονται υπόψη. Παρασχέθηκαν επίσης πληροφορίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις 
στη πλινθοποιία Ormonde.

Πέραν αυτού, οι ιρλανδικές αρχές γνωστοποίησαν στην Επιτροπή ότι η εγκατάσταση 

                                               
1 ΕΕ L 257, 10.10.1996
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σταμάτησε να λειτουργεί στις 19 Δεκεμβρίου 2008, ενδέχεται όμως να επαναλειτουργήσει 
τρία χρόνια μετά την ημερομηνία αυτή. Η εγκατάσταση δεν λειτουργεί σήμερα.

Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να τονίσει ότι η εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των σχετικών αρχών του κράτους μέλους. 

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙΙ), που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων που εξέδωσε η Επιτροπή για το εν λόγω θέμα, 
η Επιτροπή έλαβε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της πλινθοποιίας
Ormonde.

Βάσει των πληροφοριών που παρείχαν ο αναφέρων και οι ιρλανδικές αρχές, η Επιτροπή έχει 
επισημάνει πλέον μια σειρά περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τους όρους της άδειας κατά 
την περίοδο 2001-2006.  Κυρίως αφορούν τις οριακές τιμές εκπομπής για τα φθορίδια που 
παραβιάστηκαν σε δέκα περιπτώσεις, για τα χλωρίδια σε τέσσερις περιπτώσεις, για τα 
σωματίδια σε δύο περιπτώσεις και για τα οξείδια του αζώτου σε μία περίπτωση. Οι 
ιρλανδικές αρχές επεσήμαναν σειρά διορθωτικών μέτρων για να αντιμετωπίσουν τις εν λόγω 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τους όρους 
της άδειας, τις προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες και το γεγονός ότι η οδηγία ΟΠΕΡ 
τέθηκε πλήρως σε ισχύ για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις μόλις στις 30 Οκτωβρίου 2007, η 
Επιτροπή δεν δύναται να εντοπίσει παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ βάσει των 
πληροφοριών που υποβλήθηκαν.


