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Tema: Peticija Nr. 0161/2006 dėl taršos Kilkenyje (Airija) ir jos poveikio vietos
gyvulininkystei, kurią pateikė Airijos pilietis Dan Brennan

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad nuo 1990 m. patiriamų jo laikomų gyvulių sveikatos problemų 
(svorio netekimo, lėto augimo, sumažėjusios pieno ir sviesto riebalų produkcijos) priežastis –
netoliese esančio plytų fabriko tarša, ir nurodo, kad užregistruotas fabriko fluoridų išmetimo 
lygis viršija įstatymu nustatytas ribas. Jis taip pat nuogąstauja, kad tarša galėjo sukelti itin 
žalingų padarinių jo keturių vaikų sveikatai. Peticijos pateikėjas nurodo, kad jis jau 
nesėkmingai mėgino kreiptis šiuo klausimu į atitinkamas Airijos žemės ūkio, aplinkosaugos ir 
veterinarijos institucijas ir todėl atitinkamai prašo Europos Parlamentą imtis veiksmų siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamų ES teisės nuostatų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. birželio 27 d. Komisijos paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. lapkričio 10 d.

I. Bendrosios aplinkybės/faktų santrauka/istorija

Peticija susijusi su peticijos pateikėjo Kilkenyje (Airijoje) turimų pieninių galvijų bandos 
sveikatos ir mažo produktyvumo problemomis. Šios problemos fiksuojamos dokumentuose 
jau ilgą laiką, tačiau nepaisant daugybės tyrimų jų priežastis nenustatyta. Peticijos pateikėjas 
teigia, kad problemų priežastimi gali būti netoliese esančio plytų fabriko, konkrečiai – jo 
išmetamo fluorido ir chlorido, tarša.
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Peticijos pateikėjo pateikti dokumentai rodo, kad pagal Airijos aplinkosaugos agentūros (angl. 
EPA) išduotą leidimą šių teršalų išmetimas ribojamas, tačiau kelių 2002-2005 m. atliktų 
stebėjimų rezultatai rodo, kad nebuvo laikytasi nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių. Be 
to, dokumentai rodo, kad EPA keletą kartų reikalavo, kad veiklos vykdytojas imtųsi taisomųjų 
veiksmų, tačiau, nepaisant to, pažeidimai kartojosi. Papildomai nurodoma, kad per 
nagrinėjamąjį laikotarpį EPA sumažino išmetamų fluorido teršalų ribinę vertę.   

Naujausia po pirminės peticijos pateikta informacija rodo, kad pastaraisiais metais  
įžvelgiamas pieninių galvijų bandos pagerėjimas ir kad plytų fabriko išmetamas teršalų kiekis 
sumažėjo. Tiksli informacija apie dabartines fabrikui taikytinas išmetamų teršalų ribines 
vertes ir jo dabar išmetamą teršalų kiekį peticijoje nepateikiama.

II. Peticija

Peticijos pateikėjas dokumentais įrodo jo ūkyje iškilusias problemas ir neigiamai atsiliepia 
apie Airijos valdžios institucijas (EPA ir Airijos žemės ūkio departamentą) dėl to, ką jis laiko 
nesugebėjimu išspręsti šias problemas 2003-2006 m. laikotarpiu. Jis pažymi, kad problemų 
priežastis iki šiol nenustatyta. Todėl jis teikia peticiją Europos Parlamentui, kad šis įsikištų ir 
rekomenduotų išspręsti problemas. Peticijos pateikėjas iškelia keletą konkrečių klausimų, 
kuriuos prašo nagrinėti:

a) dėmesys, kurį Žemės ūkio departamentas skyrė šiam klausimui;
b) dėmesys, kurį EPA skyrė šiam klausimui, ir klausimas ar EPA, kadangi ši institucija yra 

licencijas pramonei išduodanti valdžios institucija, nesugebėjo ginti ūkininko interesų;
c) prastos gyvulių sveikatos ūkyje priežastis;

d) klausimas kodėl EPA nepasinaudojo toksikologo paslaugomis ūkiui ištirti;
e) klausimas kodėl nebuvo pakviestas išmetamų fluoro teršalų ekspertas, kuris būtų galėjęs 

nustatyti, ar plytų fabrikas sukėlė taršą.

III. Komisijos pastabos dėl peticijos

Pagrindinius Bendrijos teisės aktus dėl taršos kontrolės, kurie galėtų būti susiję su šiuo 
konkrečiu atveju, sudaro 1984 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 84/360/EEB dėl kovos su 
pramonės įmonių keliama oro tarša1 ir 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl 
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės2.

Direktyvoje 84/360/EB nustatyta, kad jos I priede nurodytų pramonės įmonių veiklai reikia 
gauti kompetentingų institucijų leidimą. Plytų gamybos įmonės į šį priedą įtrauktos. Leidimas 
gali būti išduodamas tik tada, kai institucija mano, kad imtasi visų atitinkamų oro taršos 
prevencijos priemonių, įskaitant geriausių prieinamų gamybos būdų taikymą, jei dėl tokių 
priemonių taikymo neatsiranda pernelyg didelių išlaidų. Institucija taip pat turi būti įsitikinusi, 
kad pramonės įmonės eksploatacija nesukels didelės oro taršos ir kad nė viena taikytina 
                                               
1 OL L 188, 1984 7 16.
2 OL L 257, 1996 10 10.
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išmetamų teršalų ribinė vertė nebus viršyta. Kalbant apie „esamus pramonės įrenginius“, kurie 
buvo eksploatuojami, pastatyti ar kurių veiklai suteiktas leidimas prieš 1987 m. liepos 1 d., 
direktyva reikalauja, kad jie būtų palaipsniui pritaikomi prie geriausių prieinamų gamybos 
būdų. Visgi iš peticijoje pateiktos informacijos nėra aišku, ar pagal direktyvą plytų fabrikas 
priklauso „esamiems“ ar „naujiems“ įrenginiams. Taip pat neaišku, kokių veiksmų ir kokiu 
metu ėmėsi kompetentinga institucija, kad įgyvendintų direktyvą, įskaitant jos reikalavimus 
taikyti geriausius prieinamus gamybos būdus ar prie jų pritaikyti turimą įrangą.

Direktyvoje 96/62/EB nustatyta naujesnė Bendrijos leidimų įvairioms pramonės įmonėms 
išdavimo sistema. Ja siekiama apsaugoti aplinką apskritai, o ne tik nustatyti leidžiamą 
išmetamų į orą teršalų kiekį, todėl ji  pakeis ir panaikins direktyvą 84/360/EEB. Direktyva 
96/61/EB taikoma I priede išvardytiems pramoniniams įrenginiams, įskaitant plytų gamybos 
įrenginius, kurie viršija nustatytą tam tikro dydžio ribą. Kompetentingų institucijų išduotuose 
leidimuose turi būti nurodytos išmetamų teršalų ribinės vertės ir kitos sąlygos, grindžiamos 
geriausiais prieinamais gamybos būdais. Šis reikalavimas dar griežtesnis nei direktyva 
84/360/EEB, nes geriausi prieinami gamybos būdai apima ne tik taikomąsias technologijas, 
bet ir įrenginio projektavimo, pastatymo, priežiūros, eksploatacijos ir pašalinimo būdus. Taip 
pat reikia atsižvelgti į įrenginio vietos aplinkos sąlygas, technines charakteristikas ir 
geografinę vietą.   „Nauji“ įrenginiai, t.y. iš esmės tie, kurie įrengti po 1999 m. spalio 30 d., 
negali būti pradėti eksploatuoti be leidimo, išduodamo laikantis direktyvos. „Esami“ 
įrenginiai turi būti tobulinami, kad iki 2007 m. spalio 30 d. atitiktų direktyvos reikalavimus.

Iš peticijoje pateikiamos informacijos nėra aišku, ar plytų fabrikas patenka į direktyvos 
96/61/EB taikymo sritį. Jei taip, tada laikant, kad įrenginys yra „esamas“, fabrikui būtina 
taikyti leidimo procedūrą, jis turi būti eksploatuojamas pagal leidimą ir atitikti direktyvos 
reikalavimus ne vėliau kaip 2007 m. spalio 30 d.

Kalbant apie tinkamus pramoninių įrenginių kontrolės standartus, siekdama informuoti apie 
geriausių prieinamų gamybos būdų (angl. BAT) vertinimą ir atitinkamus teršalų išmetimo 
lygius pagal direktyvą 96/61/EB, Komisija organizuoja keitimąsi informacija pagal direktyvos 
16 straipsnio 2 dalį. Tai suteikia pagrindą paskelbti vadinamųjų BAT informacinių 
dokumentų seriją. Informacinis dokumentas dėl keramikos sektoriaus, įskaitant plytų gamybą, 
yra rengiamas. Pagal šiuo tikslu sudarytos techninės darbo grupės išvadas, fluorido išmetimo, 
siejamo su BAT, lygis yra 1-10 mg/m3, jei fluoridas išreiškiamas vandenilio fluoridu (HF), o 
chlorido – 1-30 mg/m3, jei chloridas išreiškiamas vandenilio chloridu (HCl).

Pagal peticijoje pateiktą informaciją galima nustatyti kai kuriuos išmetamų HF teršalų ribinių 
verčių, taikytų plytų fabrikui pastaraisiais metais, aspektus, nors bendro vaizdo nematyti. Visų 
pirma, atrodo, kad išmetamų teršalų ribinė vertė 1 kg/h buvo taikyta iki 2004 m. lapkričio 
mėn., kai  sekdama vertinimo pavyzdžiu, pagal kurį buvo teigiama, kad šį lygį viršijantis 
išmetimas gali kelti grėsmę vietos oro kokybei, EPA nurodė veiklos vykdytojui, kad 
išmetamų HF teršalų kiekis turi būti ne didesnis kaip 0,59 kg/h.  2005 m. birželio mėn. EPA 
nurodė veiklos vykdytojui, kad išmetamų teršalų kiekis negali viršyti 0,54 kg/h, ir pareikalavo 
įdiegti procedūrą, kuri padėtų sumažinti išmetamą teršalų kiekį, jei stebėjimas parodytų, kad 
šis lygis gali būti viršijamas. Nuo 2006 m. sausio 1 d. taikyta nauja 10 mg/m3 išmetamų 
teršalų ribinė vertė. Peticijoje nepateikiama jokios informacijos apie išmetamų HCl teršalų 
ribines vertes.
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Išskyrus ankstesnėje pastraipoje paminėtą paskutiniąją ribinę vertę, plytų fabrikui taikytas 
ribines vertes sunku palyginti su išmetimo lygiais, siejamais su BAT, dėl to, kad naudojami 
skirtingi vienetai (mg/m3 ir kg/h). Laikant, kad plytų fabrikas patenka į direktyvos 96/61/EB 
taikymo sritį, iš principo kai kurią  papildomą informaciją apie jo išmetamų HF (ir kitų 
teršalų) kiekį būtų galima gauti per Europos išmetamųjų teršalų registrą (angl. EPER), įsteigtą 
Komisijos sprendimu 2000/479/EB1  Tačiau EPER ataskaitose nepateikiama jokios su šiuo 
fabriku susijusios informacijos.

Kalbant apie nustatytų leidimo išdavimo sąlygų laikymąsi, vėlgi iš peticijoje pateiktos 
informacijos galima susidaryti tik dalinį vaizdą. Konkrečiai, 2003-2005 m. laikotarpiu rasta 
išmetamų tiek HF, tiek HCl teršalų ribinių verčių pažeidimų, dėl kurių EPA bent keturis 
kartus reikalavo, kad veiklos vykdytojas imtųsi  taisomųjų veiksmų. Tolesnių EPA ir veiklos 
vykdytojo veiksmų, kurie sekė po kiekvieno tokio pranešimo, dokumentai peticijoje 
nepateikiami. Informacijos apie tai, kaip fabrikas laikosi dabartinio leidimo išdavimo sąlygų, 
taip pat nepateikiama.

IV. Išvados

Pripažįstama, kad dokumentais įrodytų peticijos pateikėjo ūkyje iškilusių problemų priežastis 
vis dar nenustatyta. Todėl bet koks teiginys, kad problemų priežastis – plytų fabriko išmetami 
teršalai, yra spekuliatyvus. Kita vertus, siekiant apsaugoti sveikatą ir aplinką, svarbu, kad 
taikytini Bendrijos teisės aktai būtų visapusiškai įgyvendinami.  Išsami informacija apie visus 
su šiuo klausimu susijusius aspektus peticijoje nepateikiama. Todėl Komisija susisieks su 
Airijos valdžios institucijomis ir paprašys, kad jos paaiškintų, kokios priemonės taikomos ar 
planuojamos siekiant įgyvendinti direktyvas 84/360/EEB ir 96/61/EB, įskaitant leidimo 
išdavimo sąlygų nustatymą ir šių sąlygų laikymosi stebėjimą ir vykdymą, taip pat kodėl 
Airijos EPER ataskaitoje nėra duomenų apie fabriką. Komisija taip pat paprašys Airijos 
valdžios institucijų pateikti savo pastabas dėl plytų fabriko poveikio ūkiui ir kaip į šias 
pastabas atsižvelgta reguliuojant fabriko veiklą.

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. liepos 27 d.

Kaip nurodyta Komisijos 2006 m. lapkričio 10 d. pranešime, Komisijos tarnybos paprašė 
Airijos valdžios institucijų suteikti papildomos informacijos apie direktyvos 84/360/EB dėl 
kovos su pramonės įmonių keliama oro tarša2 ir direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (TIPK)3 taikymą plytų fabrikui, paaiškinimo, kodėl nėra duomenų 
apie fabriką Airijos EPER (Europos išmetamųjų teršalų registro) ataskaitoje ir Airijos 
valdžios institucijų pastabų dėl fabriko poveikio peticijos pateikėjo ūkiui. Atsakiusios į šį 
prašymą, Airijos valdžios institucijos suteikė Komisijai papildomos informacijos.

Airijos institucijos patvirtino, kad plytų fabrikas priskiriamas „esamiems“ įrengimams pagal 
direktyvą 84/360/EB ir kad jam veiklos leidimas suteiktas 1992 m. Komisija neturi išsamios 
informacijos apie šio leidimo išdavimo sąlygas, nei apie tai, kaip jis susijęs su direktyvos 
                                               
1 2000 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimas dėl Europos išmetamųjų teršalų registro (EPER) įgyvendinimo 

pagal Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) 15 straipsnį, OL L 
192, 2000 7 28.

2 OL L 188, 1984.7.16, p. 20-25
3 OL L 257, 1996 10 10, p. 26-40.
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reikalavimu taikyti geriausius prieinamus gamybos būdus ar prie jų pritaikyti įrenginius.

Airijos valdžios institucijos taip pat patvirtino, kad įrenginiui taikoma direktyva 96/61/EB 
(nes įrenginys yra „esamas“ įrengimas) ir kad naujas leidimas pagal šią direktyvą išduotas 
2001 m. anuliuojant 1992 m. išduotą leidimą. Kalbant apie išmetamų fluorido ir chlorido 
teršalų kiekį, naujajame leidime nurodytos išmetamų teršalų ribinės vertės, kurios atitinka 
lygius, siejamus su išvadomis dėl geriausių prieinamų gamybos būdų  (BAT), nustatytų 
atitinkamame BAT informaciniame dokumente1.

Airijos valdžios institucijos nurodė, jog remiantis aplinkosaugos agentūrai (EPA) pavestu 
darbu kaip tarpvyriausybinio tyrimo dalimi nustatyta, kad su fabriku susijusių išmetamų 
teršalų, konkrečiai fluorido, poveikio aplinkai nepakanka didelei aplinkos taršai ar pavojaus 
gyvūnų sveikatai sukelti. Jos taip pat nurodo aplinkos oro stebėjimo, atlikto peticijos pateikėjo 
ūkyje, rezultatus, kurie pakartotinai parodė, kad fluorido lygis atitinka taikomus aplinkos oro 
kokybės standartus.

Airijos valdžios institucijos pateikė informaciją apie tai, kad nuo tada, kai išduota dabartinė 
licencija (2001 m.), plytų fabrikas nepažeidžia leidžiamo teršalų išmetimo lygio. Remdamasis 
savo paties stebėjimo rezultatais, leidimo turėtojas pranešė, kad trimis atvejais (2001 ir 
2002 m.) iš 22 fluoridų lygio stebėjimo atvejų ir vienu atveju (2001 m.) iš šešių chloridų lygio 
stebėjimo atvejų išmetamų teršalų lygis neatitiko standartų. Tuo pačiu laikotarpiu stebėtojai, 
su kuriais EPA buvo sudariusi sutartis, užfiksavo tris pažeidimų atvejus iš penkių fluoridų 
lygio stebėjimo atvejų ir du pažeidimo atvejus iš keturių chloridų lygio stebėjimo atvejų. Nuo 
2001 m. EPA pakartotinai išsiuntė leidimo turėtojui penkis įspėjimus dėl pažeidimų. Airijos 
valdžios institucijos teigia, kad visais atvejais veiklos vykdytojas ėmėsi reikalaujamų 
taisomųjų veiksmų. Tačiau Komisija neturi visos išsamios informacijos apie užregistruotus 
pažeidimus ir atitinkamus po kiekvieno įspėjimo sekusius veiksmus.

Patys naujausi Airijos valdžios institucijų pateikti teršalų išmetimo lygio stebėjimo duomenys 
(2006 m. birželio 22 d.) rodo, kad yra laikomasi išmetamų fluoridų ir chloridų teršalų ribinių 
verčių.

Airijos valdžios institucijos teigia, kad įrengimas nebuvo įtrauktas į Airijos EPER ataskaitą, 
kadangi jo išmetamas vandenilio fluorido teršalų kiekis 2004 m. nesiekė nustatyto mažiausio 
kiekio, apie kurį reikia pranešti. Jos nurodo, kad 2004 m. fabriko išmetamas vandenilio 
fluorido teršalų kiekis buvo 3370 kg, o kiekis, apie kurį reikia pranešti EPER, yra 5000 kg. 
Visgi Komisija neturi informacijos apie tai, kaip, nustatant ar reikia pranešti EPER ar ne, 
buvo nustatytas įrengimo išmetamas teršalų kiekis, taip pat ji neturi informacijos apie 
anksčiau išmestų vandenilio fluorido teršalų kiekį.

EPA interneto svetainėje (http://www.epa.ie) pateikiama informacija apie Airijos TIPK 
įrengimų leidimus, įskaitant galutinius sprendimus ir kai kuriuos papildomus dokumentus. Su 
plytų fabriku susiję interneto svetainėje pateikiami dokumentai rodo, kad leidimo turėtojas 
ėmėsi keleto proceso optimizavimo priemonių, siekdamas sumažinti išmetamų į orą fluoridų 
teršalų kiekį. Šios priemonės – degimo krosnių eksploatavimo pakeitimai (nuo 2001 m. spalio 
mėn. eksploatuojama tik viena iš dviejų degimo krosnių), dujų cirkuliavimo dūmtakiais 
                                               
1 Žr. informacinį dokumentą dėl keramikos gamybos pramonės  http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm.
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sistemos perdarymas ir klinčių dėjimas į žaliavą. Leidimo turėtojas 2006 m. balandžio mėn. 
pareiškė, kad šiomis priemonėmis galima pasiekti leidime nurodytas išmetamų teršalų ribines 
vertes.

Kaip nurodyta ankstesniame pranešime, dokumentais įrodytų problemų peticijos pateikėjo 
ūkyje priežastis nenustatyta. Komisija negali spekuliuoti, kad už problemas atsakingas yra 
fabrikas, kadangi šiam itin sudėtingam klausimui atsakyti reikia išsamaus vietos tyrimo ir 
specifinės techninės ekspertizės, kurių Komisija iš tiesų negali atlikti. Todėl pagrindinį 
dėmesį Komisija skiria tam, kad suprastų, kaip buvo taikomi ir vykdomi taikytini Bendrijos 
teisės aktai. Šiuo požiūriu iš Airijos valdžios institucijų gauta informacija papildo kai kuriuos, 
bet ne visus atitinkamus trūkstamus duomenis. Todėl Komisija vėl kreipsis raštu į Airijos 
valdžios institucijas, prašydama, kad jos pateiktų papildomos informacijos minėtais 
klausimais, konkrečiai susijusiais su direktyvos 84/360/EEB įgyvendinimu, užfiksuotais 
pažeidimais ir atitinkamais vykdymo veiksmais ir teršalų išmetimo lygių nustatymu 
atsižvelgiant į EPER ataskaitą.

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Remdamasi papildoma peticijos pateikėjo pateikta informacija Peticijų komiteto 2010 m.
sausio 27 d. posėdyje, Komisija papildomai aiškinosi su Airijos valdžios institucijomis dėl 
Ormondo plytų fabriko klausimo. Buvo iškelti klausimai dėl įrengimui taikomų galiojančio 
išduoto leidimo, veiklos vykdymo sąlygų ir išmetamų teršalų ribinių verčių, taip pat dėl 
kompetentingų institucijų atliktų patikrinimų. Ypatingas dėmesys skirtas kadmio taršai ir 
dabartinei įrengimo būklei.

Kaip jau minėta, Komisija išnagrinėjo TIPK leidimą Ormondo plytų fabrikui ir analizė 
parodė, kad įrengimo išmetamų teršalų ribinės vertės atitinka TIPK direktyvos 96/61/EB1

reikalavimus.

Be to, Airijos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad atlikta keletas tyrimų ir nė vienas 
nepatvirtino, kad kadmio tarša būtų tokio lygio, kuri būtų galėjusi sukelti peticijos pateikėjo 
ūkyje patirtas problemas. Patvirtinta, kad iš pradžių pranešta apie labai didelius kadmio 
kiekius dėl laboratorijos klaidos, todėl nereikėtų į tai atsižvelgti. Jos taip pat pateikė 
informaciją apie Ormondo plytų fabrike atliktus patikrinimus.

Be to, Airijos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad įrengimo eksploatacija nutraukta 
2008 m. gruodžio 19 d., tačiau gali būti atnaujinta per trejus metus nuo eksploatacijos 
nutraukimo datos. Šiuo metu įrengimas neeksploatuojamas.

Komisija norėtų pabrėžti, kad ES teisės aktų įgyvendinimas priklauso valstybių narių 
kompetentingų institucijų kompetencijai.

6. Komisijos atsakymas (REV.III), gautas 2011 m. spalio 26 d.

„Po savo ankstesnių pranešimų šiuo klausimu Komisija gavo papildomos informacijos apie 
Ormondo plytų fabriko darbą.
                                               
1 OL L 257, 1996 10 10.
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Remdamasi peticijos pateikėjo ir Airijos valdžios institucijų pateikta informacija, Komisija 
nustatė, kad 2001–2006 m. laikotarpiu padaryta leidimo sąlygų pažeidimų.  Tie pažeidimai 
pirmiausia susiję su išmetamų fluoridų teršalų ribinėmis vertėmis, dėl kurių nustatyta 10 
pažeidimo atvejų, chloridų – 4 pažeidimo atvejai, kietųjų dalelių – 2 pažeidimo atvejai, azoto 
oksidų – 1 pažeidimo atvejis. Airijos valdžios institucijos nustatė taisomuosius veiksmus, 
kurių turi būti imtasi tiems  pažeidimams pašalinti.

Atsižvelgdama į leidimo sąlygų pažeidimo datas, numatytus taisomuosius veiksmus ir tai, kad 
visos TIPK direktyvos nuostatos, taikomos esamiems įrenginiams, įsigaliojo tik nuo 2007 m. 
spalio 30 d., Komisija negali nustatyti ES teisės nuostatų pažeidimo remdamasi pateikta 
informacija.“


