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Tárgy: A Dan Brennan, ír állampolgár által benyújtott 0161/2006. számú petíció a 
kilkenny-i (Írország) szennyezésről és annak az élőállattartásra gyakorolt 
hatásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója fenntartja, hogy az élőállat állományát 1990 óta érintő egészségügyi 
gondok (súlyveszteség, lassú növekedés, csökkent tej és vajzsírtermelés) oka a szomszédos 
téglagyár által okozott szennyezés, és jelzi, hogy az onnan regisztrált fluoridkibocsátási 
szintek túllépik a jogszabályi határértékeket. Attól is tart, hogy a szennyezés katasztrofális 
következményekkel járhat négy gyermeke egészségére is. Jelzi, hogy már sikertelenül 
megkereste az üggyel a megfelelő ír mezőgazdasági, környezetvédelmi és állat-egészségügyi 
hatóságokat és ezért kéri az Európai Parlament fellépését a vonatkozó uniós jogszabályok 
betartásának biztosítására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 27 június 2006 Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. november 10.

I. Háttér/ Tények összefoglalása/ Előzmények

A petíció a petíció benyújtójának tulajdonában lévő, az írországi Kilkennyben található 
tejelőtehén-állománynak az egészségét és alacsony termékenységét érintő gondokat 
fogalmazza meg. Ezeket a problémákat már hosszú ideje dokumentálják, de azok okát 
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mélyreható vizsgálatokat követően sem sikerült meghatározni. A petíció benyújtója szerint a 
gondok oka a közeli téglagyár által okozott szennyezés lehet, különösen a fluorid- és 
kloridkibocsátás. 

A petíció benyújtója által csatolt dokumentumok szerint e környezetszennyező anyagok 
kibocsátásának határértékéről az ír Környezetvédelmi Hivatal (EPA) által kiadott engedély 
rendelkezik, de a 2002 és 2005 között időszakban végzett ellenőrzések szerint a kibocsátásra 
vonatkozó korlátozásokat nem tartották be. A dokumentumokban az is szerepel, hogy az EPA 
a téglagyár vezetőjét többször is felszólította korrekciós intézkedések végrehajtására, ennek 
ellenére azonban a határértéket továbbra is megsértették. Az azonban nyilvánvaló, hogy a 
fluoridkibocsátás határértékét az EPA a szóban forgó időszakban szigorította. 

Az eredeti petíció benyújtását követő legfrissebb információ szerint az elmúlt évben némi 
javulás következett be a tejelőtehén-állományban, és a téglagyár kibocsátásának mértékét is 
csökkentették. A gyárra jelenleg vonatkozó kibocsátási határértékek és a jelenlegi kibocsátási 
szint a petícióban nem szerepel.

II. A petíció

A petíció benyújtója beszámol a mezőgazdasági üzemében tapasztalt gondokról, és az ír 
hatóságokat – az EPA-t és az ír Mezőgazdasági Minisztériumot – teszi felelőssé azért, hogy e 
gondokat a 2003 és 2006 közötti időszakban nem orvosolták. A petíció benyújtója közli, hogy 
a problémák okát még mindig nem állapították meg. A petíció benyújtója kéri az Európai 
Parlamentet, hogy a gondok megoldására tett javaslattal avatkozzon be az ügy érdekében. A 
petíció benyújtója a következők kivizsgálását kéri:

a) A Mezőgazdasági Minisztérium által az ügy kivizsgálása során tanúsított gondosság.
b) Az EPA által az ügy kivizsgálása során tanúsított gondosság, és az, hogy az EPA mint 

ipari engedélyek kibocsátására jogosított hatóság elmulasztotta-e védeni a mezőgazdasági 
termelő érdekeit.

c) A gazdaságban történt megbetegedések oka.
d) Az EPA miért nem kért fel egy toxikológust a gazdaság ellenőrzésére.

e) Miért nem kértek fel egy fluoridkibocsátással foglalkozó szakembert annak 
megvizsgálására, hogy a téglagyár okozta-e a szennyezést.

III. A Bizottság megjegyzései a petícióhoz

A szennyezés ellenőrzésére vonatkozó, a szóban forgó esetre alkalmazható fő közösségi 
jogszabályok között szerepel az ipari létesítmények által okozott levegőszennyezés elleni 
küzdelemről szóló, 1984. június 28-i 84/360/EGK tanácsi irányelv, és a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi 
irányelv.1

Az 84/360/EGK irányelv előírja, hogy az 1. mellékletben felsorolt létesítmények 
                                               
1 HL L 188., 1984.07.16.
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működtetéséhez az illetékes hatóságok engedélye szükséges. A melléklet felsorolásában a 
téglagyár is szerepel. Az engedély csakis abban az esetben adható ki, ha a hatóság 
megbizonyosodott arról, hogy a levegőszennyezés elkerülése érdekében minden megfelelő 
megelőző intézkedés megtörtént, beleértve a rendelkezésre álló legjobb technológiát is, abban 
az esetben, ha ezen intézkedések megtétele nem jár rendkívüli költségekkel. A hatóságnak 
arról is meg kell győződnie, hogy a létesítmény működtetése nem okoz majd jelentős 
levegőszennyezést, és hogy egyetlen, a gyárra vonatkozó kibocsátási érték sem lépi majd túl a 
megengedett értéket. A „már létező” – 1987. július 1-je előtt épített, engedélyezett vagy már 
működő – létesítmények esetében az irányelv előírja a rendelkezésre álló legjobb technológia 
alkalmazására történő fokozatos áttérést. A petícióban leírtak alapján azonban nem derül ki 
egyértelműen, hogy ebben az esetben az irányelv értelmében a téglagyár „már létező” vagy 
„új” létesítménynek számít-e. Az sem egyértelmű, hogy az illetékes hatóságok mikor és 
milyen intézkedéseket tettek az irányelv végrehajtása érdekében, beleértve az irányelvnek a 
rendelkezésre álló legjobb technológia alkalmazására vagy az arra történő áttérésre vonatkozó 
előírását.

A 96/61/EK irányelv újabb közösségi keretet teremt a különböző ipari létesítmények 
engedélyezésére vonatkozóan. Ahelyett, hogy pusztán a levegőszennyezéssel foglalkozna, az 
irányelv az egész környezet védelmét tűzi ki célul, felváltva és hatályon kívül helyezve ezzel 
a 84/360/EGK irányelvet. A 96/61/EK irányelvet az 1. mellékletben felsorolt ipari 
létesítmények esetében kell alkalmazni, beleértve azon téglagyártó létesítményeket, amelyek 
bizonyos nagyságrendi korlátozásokat meghaladnak. Az illetékes hatóságok által kiadott 
engedélyek tartalmazzák a kibocsátási határértékeket, és más, a rendelkezésre álló legjobb 
technológiára vonatkozó feltételeket. Ez az előírás szigorúbb, mint a 84/360/EGK irányelv, 
mivel a rendelkezésre álló legjobb technológiára vonatkozó előírás nem csak az alkalmazandó 
technológiát írja elő, hanem a létesítmény tervezésének, kivitelezésének, fenntartásának, 
működtetésének és bezárásának módját is. Figyelembe kell venni a helyi környezeti 
feltételeket, a technikai jellemzőket és a létesítmény földrajzi elhelyezkedését is.  Az „új” 
létesítmények – ez lényegében az 1999. október 30-a után épített létesítményeket jelenti –
nem kezdhetik meg működésüket az irányelvvel összhangban lévő engedély kiadása nélkül. A 
„már létező” létesítményeknek 2007. október 30-ig meg kell felelniük az irányelv 
előírásainak.

A petícióban ismertetett információkból nem derül ki, hogy a téglagyár a 96/61/EK irányelv 
hatálya alá tartozik-e. Amennyiben igen, akkor azon feltételezésből kiindulva, hogy az egy 
„már létező” létesítmény, a gyárnak legkésőbb 2007. október 30-ra az irányelvvel 
összhangban kell működnie, és meg kell felelnie az irányelv előírásainak

Az ipari létesítményekre vonatkozó megfelelő szabályozási normákat illetően a Bizottság a 
96/61/EK irányelv értelmében, az irányelv 16. cikkének (2) bekezdése szerint gondoskodik az 
információcseréről, hogy tájékoztatást nyújtson a rendelkezésre álló legjobb technológia – a 
BAT – értékeléséről és az ahhoz kapcsolódó kibocsátási szintekről. Ez szolgál alapul az 
úgynevezett BAT-referenciadokumentumok kiadásához. A kerámiaszektorról szóló, a 
téglagyártásra is kitérő referenciadokumentum készülőben van. Az e folyamat céljából 
létrehozott műszaki munkacsoport következtetései szerint a BAT-tal összhangban kibocsátott 
fluorid értéke hidrogén-fluoridban (HF) kifejezve 1-10 mg/m3, míg a klorid értéke hidrogén-
kloridban (HCl) kifejezve 1-30 mg/m3 közé esik.
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A petícióban leírt információk alapján bizonyos szempontból meg lehet határozni az elmúlt 
években a téglagyár által a hidrogén-fluorid vonatkozásában alkalmazott határértéket, teljes 
kép azonban erről nem alkotható. Úgy tűnik, hogy 2004 novemberéig a kibocsátás értéke 
1kg/óra volt, míg egy mintaértékelést követően a szóban forgó időszak alatt az EPA 
felszólította az üzemeltetőt, hogy a fluoridkibocsátás értékét tartsa 0,59 kg/óra alatt, mivel az 
azt meghaladó kibocsátási szint a gyár környezetében veszélyeztetheti a levegő minőségét. 
2005 júniusában a Környezetvédelmi Intézet felszólította az üzemeltetőt, hogy a kibocsátás 
szintje nem haladhatja meg a 0,54 kg/óra értéket, és előírta egy, a kibocsátási szint 
csökkentését célzó eljárás megindítását arra az esetre, ha egy ellenőrzés során az értékek ezt a 
szintet meghaladnák. 2006. január 1-től a 10 mg/m3 kibocsátási határértéket kell alkalmazni. 
A petícióban nem esik szó a HCl-re vonatkozó kibocsátási határértékről.

Az előző bekezdésben utolsóként említett határérték kivételével a téglagyárra vonatkozó 
kibocsátási értékeket az eltérő mérési egységek (mg/m3 vagy kg/óra) alkalmazása miatt nehéz 
összehasonlítani a BAT-tal azonosított kibocsátási értékekkel. Azt feltételezve, hogy a 
téglagyár a 96/61/EK irányelv hatálya alá tartozik, a 2000/479/EK bizottsági határozat1

értelmében az Európai Szennyezés-kibocsátási Regiszter (EPER) révén elvileg rendelkezésre 
kellene, hogy álljon a téglagyár HF-dal (és más szennyező anyagokkal kapcsolatos) 
kibocsátási értékeire vonatkozó információ. Az EPER jelentésében azonban semmilyen, a 
gyárra vonatkozó információ nem szerepel.

A petícióban leírtak alapján, az engedélyre vonatkozóan kiszabott feltételeknek való 
megfelelést illetően ugyancsak hiányos kép alkotható. Különösen 2003 és 2005 között fordult 
elő, hogy mind a HF- mind a HCL-szint túllépte a megengedett határértéket, melynek 
következtében az EPA legalább négy alkalommal írásban felszólította az üzemeltetőt 
korrekciós intézkedés végrehajtására. Semmilyen, az EPA vagy az üzemeltető által ezt 
követően tett intézkedést nem említenek a petícióban. A petícióban azt illetően sem szerepel 
információ, hogy a gyár megfelel-e a jelenleg rá alkalmazandó, engedélyre vonatkozó 
feltételeknek.

IV. Következtetések

Tény, hogy a petíció benyújtójának gazdaságában lejegyzett gondok okát még nem sikerült 
meghatározni. Ezért tehát minden, a téglagyár általi kibocsátást felelősként feltüntető javaslat 
spekulatív. Másrészt fontos megjegyezni, hogy az egészség és a környezet védelme érdekében 
alkalmazandó közösségi jogszabályokat teljes mértékben végrehajtották. Az e tekintetben 
releváns kérdésekről a petíció nem szolgál teljes információval. A Bizottság ezért írásban 
szólítja majd fel az ír hatóságokat a 84/360/EGK és a 96/61/EK irányelvek végrehajtása 
érdekében tett vagy tervezett intézkedések tisztázására, beleértve az engedélyre vonatkozó 
feltételek kiszabását, e feltételek betartatását és a gyárra vonatkozó adatok hiányát Írország 
EPER-jelentésében. Továbbá a Bizottság felkéri majd az ír hatóságokat, hogy kövessék 
figyelemmel a gyárnak a gazdaságra gyakorolt hatását és ennek figyelembe vételét a gyár 
szabályozása során.

                                               
1 A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (IPPC) szóló 96/61/EK tanácsi 

irányelv 15. cikke alapján egy európai szennyezőanyag-kibocsátási nyilvántartás (EPER) 
kialakításáról szóló, 2000. július 17-i bizottsági határozat (HL L 192., 2000.7.28.)
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4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz/közlemény: 27 július 2007

Amint azt a 2006. november 10-i bizottsági közlemény bejelentette, a Bizottság szolgálatai 
további információt kértek az ír hatóságoktól az ipari létesítmények által okozott 
levegőszennyezés elleni küzdelemről szóló 84/360/EGK irányelvnek1 és a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (IPPC) szóló 96/61/EK 
irányelvnek2 a téglagyárra történő alkalmazásáról, a gyárnak az Írország EPER-jelentéséből 
(Európai Szennyezőanyag-kibocsátási Nyilvántartás) történő kihagyásáról, valamint arról, 
melyek az ír hatóságok észrevételei a gyár által a petíció benyújtójának mezőgazdasági 
üzemére gyakorolt hatásokat illetően. Az ír hatóságok e kérésre válaszul további információt 
bocsátottak a Bizottság rendelkezésére.

Az ír hatóságok megerősítették, hogy a téglagyár a 84/360/EK irányelv értelmében „meglevő” 
ipari létesítménynek minősül, és 1992-ben kapott engedélyt. A Bizottság nem ismeri az 
említett engedély előírásainak részleteit, sem pedig különösen azt, hogy az engedély mennyire 
terjedt ki az irányelvben az elérhető legjobb technológia alkalmazását vagy átvételét illetően 
szereplő követelményre.

Az ír hatóságok azt is megerősítették, hogy a létesítmény a 96/61/EK irányelv hatálya alá 
tartozik („meglevő” létesítménynek minősül), és az említett irányelv szerint 2001-ben kapott 
új engedélyt, amely az 1992. évi engedély helyébe lépett. Ez az új engedély a fluorid- és 
kloridkibocsátás tekintetében kibocsátási határértékeket tartalmaz, amelyek a jelek szerint 
megfelelnek az elérhető legjobb technológiával (BAT) kapcsolatban a vonatkozó BAT 
referenciadokumentumban3 szereplő következtetésekhez kapcsolódó szinteknek.

Az ír hatóságok jelezték, hogy a Környezetvédelmi Hivatal (EPA) által egy kormányközi 
vizsgálat részeként elvégeztetett munka alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a 
téglagyárhoz kapcsolódó kibocsátások, különösen a fluoridkibocsátás környezeti hatása nem 
elegendő ahhoz, hogy jelentős környezetszennyezést vagy állat-egészségügyi problémát 
okozzon. Hivatkoznak a petíció benyújtójának mezőgazdasági üzemében elvégzett 
környezetilevegő-vizsgálatra is, amely a jelentés szerint azt állapította meg, hogy a 
fluoridszint a környezeti levegő minőségére vonatkozó normákon belül marad.

Az ír hatóságok tájékoztatást adtak arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi engedély kiadása óta 
(2001) a téglagyár hogyan tartja be a megengedett kibocsátási szinteket. Az engedély 
birtokosa saját ellenőrzései alapján a fluoridokra vonatkozó 22 ellenőrzési eseményből 3 
túllépést jelentett (2001-ben és 2002-ben), a kloridokra vonatkozó 6 ellenőrzési eseményből 
pedig egyet (2001-ben). Az EPA megbízásából eljáró alvállalkozók által végzett ellenőrzések 
ugyanezen időszakban a fluoridokra vonatkozó 5 ellenőrzési eseményből 3 túllépést, a 
kloridokra vonatkozó 4 ellenőrzési eseményből pedig 2 túllépést rögzítettek. A jelentések 
szerint az EPA 2001 óta öt túllépési figyelmeztetést küldött az engedély birtokosának. Az ír 

                                               
1

2 HL L 257., 1996.10.10., 26-40. o.
3 Lásd a kerámiagyártó ágazatról szóló referenciadokumentumot: 
http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm.
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hatóságok azt állítják, hogy az üzemeltető minden esetben elvégezte az előírt helyreállító 
intézkedéseket. A Bizottság azonban az egyes eseteket tekintve nem ismeri a mért túllépések 
valamennyi részletét, illetve az ennek megfelelően tett intézkedéseket.

A kibocsátás ellenőrzésének az ír hatóságok által benyújtott legfrissebb adatai (2006. június 
22.) a fluoridok és kloridok kibocsátási határértékeinek betartását támasztják alá.

Az ír hatóságok azt állítják, hogy a létesítmény azért nem szerepelt Írország EPER-
jelentésében, mivel annak 2004. évi hidrogén-fluorid-kibocsátása a jelentési küszöb alatt 
maradt. Jelzik, hogy a gyár 2004. évi hidrogén-fluorid-kibocsátása 3370 kg volt, míg az EPER 
jelentési küszöbe 5000 kg. A Bizottság azonban nem rendelkezik információval arról, hogyan 
határozták meg a létesítmény kibocsátásait annak megállapítása érdekében, hogy szükség van-
e EPER-jelentésre, és az éves hidrogén-klorid-kibocsátásról sem kapott információt.

Az EPA weboldala (http://www.epa.ie) információval szolgál az ír IPPC-létesítmények 
engedélyeiről, beleértve a végleges határozatokat és néhány kiegészítő dokumentumot is. A 
weboldalon a téglagyárral kapcsolatban szereplő dokumentumok azt mutatják, hogy az 
engedély birtokosa több folyamatoptimalizáló intézkedést tett a levegőbe bocsátott fluorid 
mennyiségének csökkentése érdekében. Ezek az intézkedések az égetőkemencék 
működésének megváltoztatására (2001 októbere óta a két égetőkemence közül csak az egyiket 
működtetik), a füstgázok visszaforgatására, valamint a mészkő nyersanyaghoz adására 
vonatkoztak. Az engedély birtokosa 2006 áprilisában kijelentette, hogy az engedély 
kibocsátási határértékei ezekkel az intézkedésekkel elérhetők.

A korábbi közleményben kijelentettek szerint a petíció benyújtójának mezőgazdasági 
üzemében dokumentált problémák okát nem állapították meg. Nem volna helyénvaló, ha a 
Bizottság azon tűnődne, hogy a téglagyár felelős-e ezért, mivel ez igen összetett kérdés, 
amely részletes helyi vizsgálatot és meghatározott technikai szakértelmet kíván, és reálisan 
szemlélve a Bizottság ezt nem képes elvégezni. A Bizottság ezért főként annak megértésére 
összpontosít, hogyan alkalmazták és hajtották végre az alkalmazandó közösségi 
jogszabályokat. Az ír hatóságoktól kapott tájékoztatás e tekintetben megszüntette az 
adatokban mutatkozó hiányosságok egy részét, ám nem mindet. A Bizottság ezért ismét írni 
fog az ír hatóságoknak, kérve, hogy adjanak további tájékoztatást a fent kiemelt területeken, 
nevezetesen a 84/360/EGK irányelv végrehajtásáról, a mért túllépéssel és az ezzel 
kapcsolatban tett végrehajtási intézkedésről, valamint a kibocsátási szinteknek az EPER-
jelentés keretében végzett meghatározásáról.

5. A Bizottság további válasza, beérkezett 2010. szeptember 2-én

A Bizottság 2010. január 27-én, a Petíciós Bizottság ülésén tovább vizsgálta az Ormonde 
Téglagyár ügyét az ír hatóságokkal a petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott 
kiegészítő információk fényében. Kérdések merültek fel az engedélyezés állásáról, a működés 
feltételeiről és a létesítmény kibocsátási határértékeiről, továbbá az illetékes hatóságok által 
elvégzett vizsgálatokról. Különös figyelmet szenteltek a kadmiumszennyezésnek és a 
létesítmény jelenlegi állapotának.

Ahogy már korábban jeleztük, a Bizottság elemezte az Ormonde téglagyár IPPC-engedélyét, e 
vizsgálat pedig azt mutatta, hogy a kibocsátási értékek összhangban vannak az IPPC-
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irányelvvel (96/61/EK).1

Ezenkívül az ír hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy számos tanulmányt készítettek, és 
egyik sem erősítette meg, hogy a kadmiumszennyezés olyan szinten lenne, ami a petíció 
benyújtója farmján észlelt problémákhoz hasonlóakat okozhatna. Megerősítették, hogy a 
rendkívül magas kadmiumszintek eredetileg egy laboratóriumi hiba miatt szerepeltek a 
jelentésben, ezért azokat figyelmen kívül kell hagyni Az Ormonde Téglagyárban elvégzett 
vizsgálatokkal kapcsolatos tájékoztatást is nyújtottak.

Továbbá, az ír hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy a létesítmény 2008. december 19-
én beszüntette működését, de lehetséges, hogy újra megkezdi azt 3 évvel a bezárást követően. 
Jelenleg a létesítmény nem működik.

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy az EU jogszabályainak végrehajtása a tagállamok 
illetékes hatóságainak hatáskörébe tartozik. 

6. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. október 26.

A Bizottság által ebben az ügyben korábban kibocsátott közleményeket követően a Bizottság 
további információhoz jutott az Ormonde téglagyár működéséről.

A petíció benyújtója és az ír hatóságok által szolgáltatott információ alapján a Bizottság 
megállapítja, hogy 2001 és 2006 között számos esetben előfordult, hogy a gyár nem felelt 
meg az engedélyekre vonatkozó feltételeknek.  Ezek az esetek főképp a kibocsátási 
határértékekkel függnek össze, amelyeket a fluoridok esetében tíz, a kloridok esetében négy, a 
részecskék esetében két és a nitrogénoxid esetében pedig egy alkalommal lépték túl. Az ír 
hatóságok számos korrekciós intézkedést határoztak meg e szabálytalanságok 
kiküszöbölésére.

Tekintettel az időpontokra, amikor a gyár nem felelt meg az engedélyekre vonatkozó 
feltételeknek, a tervezett korrekciós intézkedésekre és arra, hogy az IPPC-irányelv meglévő 
létesítmények esetében csak 2007. október 30-án lépett teljes körűen hatályba, a Bizottság a 
benyújtott információk alapján nem talál az uniós jog megsértésére utaló jelet.

                                               
1 HL L 257., .1996.10.10.


