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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0161/2006, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais 
Dan Brennan, par piesārņojumu Kilkeni (Īrijā) un tā ietekmi uz vietējo 
lopkopību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka veselības problēmas, kas kopš 1990. gada piemeklē viņa 
mājlopus (svara zudums, lēna augšana, pazemināts tauku saturs pienā un sviestā), ir izraisījis 
piesārņojums no netālu esošās ķieģeļu rūpnīcas, un viņš norāda, ka reģistrētais šīs rūpnīcas 
fluorīda emisijas līmenis pārsniedz ar likumu noteikto robežvērtību. Turklāt viņu satrauc tas, 
ka piesārņojums varētu postoši ietekmēt viņa četru bērnu veselību. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, ka ar šo jautājumu jau ir vērsies pie attiecīgajām Īrijas lauksaimniecības, vides un 
veterinārijas iestādēm, tomēr nesekmīgi, un tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties, lai 
nodrošinātu atbilstošo ES noteikumu ievērošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 27. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. novembrī

I. Pamatojums/ Faktu kopsavilkums/ Notikumu gaita

Lūgumraksts attiecas uz veselības un zemas ražības problēmām, kas skārušas lūgumraksta 
iesniedzējam piederošo piena lopu ganāmpulku Kilkeni, Īrijā. Šīs problēmas ir dokumentētas 
ilgstošā laika periodā, tomēr to cēlonis nav noskaidrots, kaut gan ir veikta iespaidīga 
izmeklēšana. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šīs problēmas varētu būt saistītas ar 
piesārņojumu, ko rada tuvumā esošā ķieģeļu rūpnīca, jo īpaši ar fluorīda un hlorīda emisijām. 
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Dokumenti, kas saņemti no lūgumraksta iesniedzēja, liecina — Īrijas Vides aizsardzības 
aģentūras (VAA) izsniegtajā atļaujā ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz abu šo piesārņojošo 
vielu emisijas apjomiem, tomēr pārbaudēs, kas vairākas reizes ir veiktas laikposmā no 2002. 
līdz 2005. gadam, ticis konstatēts, ka attiecīgās emisiju robežvērtības ir pārsniegtas. 
Dokumenti liecina arī par to, ka VAA vairākas reizes pieprasījusi operatora korektīvu rīcību, 
tomēr pārkāpumi atkārtojušies. Turklāt ir acīmredzams, ka minētajā laika periodā VAA ir 
noteikusi stingrākas prasības, samazinot pieļaujamo fluorīda emisijas apjomu. 

Jaunākā informācija, kas iesniegta pēc paša lūgumraksta, vedina domāt, ka pēdējā gada laikā 
ganāmpulka veselības stāvoklis ir uzlabojies un ka ķieģeļu rūpnīcas emisijas ir samazinātas. 
Konkrēta informācija par pašreizējām emisijas robežvērtībām, kas šai rūpnīcai ir jāievēro, un 
faktiskajiem tās emisijas līmeņiem lūgumrakstā nav ietverta.

II. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs ir uzskaitījis problēmas, kas skārušas viņa saimniecību, un pārmet 
Īrijas iestādēm (VAA un Īrijas Lauksaimniecības ministrijai), ka laikposmā no 2003. līdz 
2006. gadam tās šo problēmu, viņaprāt, nekādi nav risinājušas. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, ka minēto problēmu cēlonis joprojām nav noskaidrots. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu 
iesaistīties šajā lietā un ieteikt iespējamos problēmu risinājumus. Viņš lūdz izskatīt vairākus 
konkrētus jautājumus.

a) Cik rūpīgi Lauksaimniecības ministrija ir izskatījusi šo lietu?

b) Cik rūpīgi VAA ir izskatījusi šo lietu, un vai VAA nav aizstāvējusi lauksaimnieka 
intereses tādēļ, ka tā ir ražotāju licencēšanas iestāde?

c) Kāds ir saimniecībā aktuālo veselības problēmu cēlonis?
d) Kādēļ VAA nepieaicināja toksikologu veikt saimniecības apsekošanu?

e) Kādēļ šajā lietā netika iesaistīts fluora emisiju eksperts, kurš varētu noteikt, vai ķieģeļu 
rūpnīca rada attiecīgu piesārņojumu vai ne?

III. Komisijas apsvērumi attiecībā uz lūgumrakstu

Galvenie Kopienas tiesību akti, kuri attiecas uz piesārņojuma kontroli un kuri, iespējams, būtu 
jāņem vērā šajā konkrētajā gadījumā, ir Padomes 1984. gada 28. jūnija Direktīva 84/360/EEK 
par rūpniecības uzņēmumu radītā gaisa piesārņojuma apkarošanu1 un Padomes 1996. gada 
24. septembra Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli2.

Direktīvā 84/360/EEK ir noteikts, ka tās I pielikumā uzskaitīto uzņēmumu darbībai ir 
vajadzīga kompetento iestāžu atļauja. Ķieģeļu ražošanas rūpnīcas minētajā pielikumā ir 
ietvertas. Atļauju drīkst izsniegt tikai pēc tam, kad attiecīgā iestāde ir pārliecinājusies, ka ir 
veikti visi attiecīgie preventīvie pasākumi gaisa piesārņojuma novēršanai, tostarp izmantota 
labākā pieejamā tehnoloģija, ja vien šādu pasākumu īstenošana nav saistīta ar pārmērīgi 
                                               
1 OV L 188, 16.7.1984.
2 OV L 257, 10.10.1996.
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augstām izmaksām. Iestādei ir jāpārliecinās arī par to, ka uzņēmuma darbība neradīs 
ievērojamu gaisa piesārņojumu un ka netiks pārsniegta neviena no piemērojamām emisijas 
robežvērtībām. „Esošiem uzņēmumiem” (tiem, kas sākuši darboties vai ir celti vai apstiprināti 
pirms 1987. gada 1. jūlija) direktīvā ir noteikta prasība pakāpeniski pielāgot savu darbību 
labākās pieejamās tehnoloģijas izmantošanai. Tomēr, iepazīstoties ar lūgumrakstā sniegto 
informāciju, nav skaidrs, vai minētās direktīvas nozīmē konkrētā ķieģeļu rūpnīca ir „esošs” 
vai „jauns” uzņēmums. Tāpat nav skaidrs, kad un kādus pasākumus kompetentā iestāde ir 
veikusi, lai īstenotu šo direktīvu, tostarp direktīvā noteikto prasību izmantot labāko pieejamo 
tehnoloģiju vai pielāgoties šādas tehnoloģijas izmantošanai.

Direktīvā 96/61/EK ir izklāstīti jaunāki Kopienas pamatnoteikumi par atļaujām dažādu 
rūpniecisku iekārtu darbībai. Tās mērķis ir drīzāk aizsargāt vidi kopumā, nevis vērsties pret 
emisijām gaisā, tādēļ ar šo minēto direktīvu tiek aizstāta un atcelta Direktīva 84/360/EEK. 
Direktīva 96/61/EK attiecas uz tās I pielikumā uzskaitītajām rūpnieciskajām iekārtām, tostarp 
ķieģeļu ražošanas iekārtām, kuru ražošanas jauda pārsniedz konkrētas robežvērtības. 
Kompetento iestāžu izsniegtajās atļaujās ir jānosaka emisijas robežvērtības un citi nosacījumi, 
kuru pamatā ir labākās pieejamās metodes. Šī prasība ir stingrāka par Direktīvā 84/360/EEK 
noteikto, jo labākās pieejamās metodes attiecas ne vien uz izmantoto tehnoloģiju, bet arī uz to, 
kādā veidā iekārtas tiek projektētas, būvētas, uzturētas, ekspluatētas un demontētas. Ir jāņem 
vērā arī vietējie vides apstākļi, iekārtu tehniskās īpašības un to ģeogrāfiskā atrašanās vieta. 
„Jaunas” iekārtas (būtībā tās, kas izveidotas pēc 1999. gada 30. oktobra) nedrīkst nodot 
ekspluatācijā bez atļaujas, kas tiek izsniegta saskaņā ar šo direktīvu. „Esošu” iekārtu darbības 
atbilstība šīs direktīvas prasībām bija jānodrošina līdz 2007. gada 30. oktobrim.

Izvērtējot lūgumrakstā sniegto informāciju, nav skaidrs, vai Direktīva 96/61/EK attiecas uz 
konkrēto ķieģeļu rūpnīcu vai ne. Ja neattiecas, tad, pieņemot, ka tā ir„esoša” iekārta, rūpnīcai 
ne vēlāk kā līdz 2007. gada 30. oktobrim bija jāsaņem šīs direktīvas prasībām atbilstoša 
atļauja un jādarbojas saskaņā ar šo atļauju.

Par atbilstošajiem rūpniecisko iekārtu kontroles standartiem — lai sniegtu informāciju par 
labāko pieejamo metožu (BAT) novērtējumu un attiecīgajiem emisijas līmeņiem saistībā ar 
Direktīvas 96/61/EK īstenošanu, Komisija saskaņā ar direktīvas 16. panta 2. punktu organizē 
informācijas apmaiņu. Pamatojoties uz informācijas apmaiņu, tiek publicēti vairāki tā dēvētie 
BAT atsauces dokumenti. Atsauces dokuments par keramikas izstrādājumu, tostarp ķieģeļu, 
ražošanu vēl tiek izstrādāts. Kā secinājusi šim procesam izveidotā tehniskā darba grupa, ar 
BAT saistītais fluorīda emisijas līmenis ir 1–10 mg/m3, izteikts kā ūdeņraža fluorīds (HF), 
savukārt hlorīda emisijas līmenis ir 1–30 mg/m3, izteikts kā ūdeņraža hlorīds (HCl).

Izvērtējot lūgumrakstā sniegto informāciju, var noteikt dažus aspektus attiecībā uz HF 
emisijas robežvērtībām, kas ķieģeļu rūpnīcā piemērotas pēdējo gadu laikā, tomēr pilnīgu 
pārskatu nav iespējams iegūt. Konkrēti — šķiet, ka 1 kg/h emisijas robežvērtība tika 
piemērota līdz 2004. gada novembrim, kad VAA uzdeva operatoram nodrošināt, lai HF 
emisijas nepārsniegtu 0,59 kg/h, jo, veicot novērtējumu ar modelēšanas palīdzību, tika 
secināts, ka emisiju apjoms, kas pārsniegtu šo līmeni, varētu apdraudēt vietējā gaisa kvalitāti. 
VAA 2005. gada jūnijā uzdeva operatoram nodrošināt, lai emisijas nepārsniegtu 0,54 kg/h, un 
pieprasīja izstrādāt procedūru emisiju ierobežošanai gadījumā, ja monitorings liecinātu, ka šis 
līmenis tiek pārsniegts. No 2006. gada 1. janvāra bija spēkā jauna emisijas robežvērtība —
10 mg/m3. Lūgumrakstā nav sniegta informācija par HCl emisijas robežvērtībām.
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Izņemot pēdējo iepriekšējā rindkopā minēto robežvērtību, ir grūti salīdzināt ķieģeļu rūpnīcā 
piemērotās robežvērtības ar tiem emisijas līmeņiem, kas varētu būt noteikti saistībā ar BAT, jo 
ir izmantotas atšķirīgas mērvienības (mg/m3 pretstatā kg/h). Pieņemot, ka uz ķieģeļu rūpnīcu 
attiecas Direktīva 96/61/EK, papildu informācijai par rūpnīcas HF (un citu piesārņojošo vielu) 
emisijām principā vajadzētu būt pieejamai Eiropas piesārņojošu vielu emisiju reģistrā 
(EPER), kas izveidots ar Komisijas Lēmumu 2000/479/EK1. Tomēr EPER ziņojumos 
informācija par šo rūpnīcu nav sniegta.

Lūgumrakstā sniegtā informācija neļauj gūt arī pilnīgu priekšstatu par izsniegtās atļaujas 
nosacījumu ievērošanu. Konkrēti, laikposmā no 2003. līdz 2005. gadam tikuši konstatēti gan 
HF, gan HCl emisijas robežvērtību pārkāpumi, tādēļ VAA bija rakstiski vērsusies pie 
operatora, pieprasot korektīvu rīcību vismaz četros gadījumos. Lūgumrakstā nav sniegta 
informācija par to, kā VAA un operators rīkojušies pēc katras attiecīgās sarakstes. Tāpat nav 
informācijas arī par to, vai rūpnīca ievēro pašlaik spēkā esošās atļaujas nosacījumus.

IV. Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzēja saimniecībā dokumentēto problēmu cēlonis patiešām vēl nav 
noskaidrots. Tātad tas ir tikai hipotētisks pieņēmums, ka attiecīgās problēmas varētu būt 
izraisījis ķieģeļu rūpnīcas radītais piesārņojums. Tomēr veselības un vides aizsardzībai ir 
svarīgi, lai pilnībā tiktu īstenoti attiecīgie Kopienas tiesību akti. Lūgumrakstā nav sniegta 
izsmeļoša informācija par visiem jautājumiem, kas šajā sakarā ir aktuāli. Tādēļ Komisija 
rakstiski vērsīsies pie Īrijas iestādēm, lūdzot tās precizēt, tieši kādi pasākumi ir veikti vai 
kādus pasākumus ir plānots veikt, lai īstenotu Direktīvu 84/360/EEK un Direktīvu 96/61/EK, 
tostarp nosakot obligātu atļauju piešķiršanas kārtību, kontrolējot attiecīgās kārtības ievērošanu 
un nodrošinot tās izpildi, kā arī paskaidrot, kāpēc par šo rūpnīcu Īrija nav ziņojusi EPER. 
Komisija arī lūgs Īrijas iestādes izklāstīt to, kā tās vērtē ķieģeļu rūpnīcas ietekmi uz 
saimniecību un kā attiecīgais vērtējums ir ņemts vērā, regulējot rūpnīcas darbību.

4. Nākamā Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 27. jūlijā

Kā norādīts Komisijas 2006. gada 10. novembra paziņojumā, Komisijas dienesti ir 
pieprasījuši, lai Īrijas iestādes sniegtu papildu informāciju par to, kā attiecībā uz konkrēto 
ķieģeļu rūpnīcu tiek piemērota Direktīva 84/360/EEK par rūpniecības uzņēmumu radītā gaisa 
piesārņojuma apkarošanu2 un Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli (IPPC direktīva)3, par to, kāpēc par šo rūpnīcu Īrija nav ziņojusi EPER (Eiropas 
piesārņojošu vielu emisiju reģistram) un par to, kā Īrijas iestādes vērtē ķieģeļu rūpnīcas 
ietekmi uz lūgumraksta iesniedzēja saimniecību. Atbildot uz šo prasību, Īrijas iestādes 
Komisijai ir sniegušas papildu informāciju.

Īrijas iestādes ir apstiprinājušas, ka konkrētā ķieģeļu rūpnīca ir „esošs” uzņēmums 
Direktīvas 84/360/EE nozīmē un ka 1992. gadā tai ir piešķirta attiecīga atļauja. Komisijai nav 
                                               
1 Komisijas 2000. gada 17. jūlija Lēmums par Eiropas piesārņojošu vielu emisiju reģistra (EPER) ieviešanu 

saskaņā ar 15. pantu Padomes Direktīvā 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPPC), 
OV L 192, 28.7.2000.

2 OV L 188, 16.7.1984., 20.–25. lpp.
3 OV L 257, 10.10.1996., 26.–40. lpp.
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informācijas par to, tieši kādas ir bijušas atļaujā iekļautās prasības, nedz arī konkrēti par to, kā 
ar attiecīgo atļauju ir nodrošināts, ka tiek ievērota direktīvā noteiktā prasība izmantot labāko 
pieejamo tehnoloģiju vai pielāgoties šādas tehnoloģijas izmantošanai.

Īrijas iestādes ir apstiprinājušas arī to, ka uz šo rūpnīcu (kā uz „esošu” iekārtu”) attiecas 
Direktīva 96/61/EK un ka saskaņā ar šo direktīvu 2001. gadā tai ir piešķirta jauna atļauja, 
aizstājot 1992. gadā izsniegto atļauju. Jaunajā atļaujā noteiktās fluorīda un hlorīda emisijas 
robežvērtības, šķiet, atbilst līmeņiem, kas labāko pieejamo metožu (BAT) sakarā pieņemtajos 
secinājumos ir norādīti attiecīgajā BAT atsauces dokumentā1.

Īrijas iestādes ir norādījušas — pamatojoties uz darbu, kas Vides aizsardzības aģentūras 
(VAA) uzdevumā veikts starpvaldību izmeklēšanas procesā, ir secināts, ka ķieģeļu rūpnīcas 
emisiju, jo īpaši fluorīda emisijas, ietekme uz vidi nav tik liela, lai izraisītu ievērojamu vides 
piesārņojumu vai bažas par dzīvnieku veselību. Turklāt tās norāda, ka lūgumraksta iesniedzēja 
saimniecībā ir veikts gaisa kvalitātes monitorings, kura rezultātā konstatēts, ka fluorīda 
līmenis nepārsniedz attiecīgos apkārtējā gaisa kvalitātes standartus.

Īrijas iestādes ir sniegušas informāciju par to, kā ķieģeļu rūpnīca ir nodrošinājusi atbilstību 
atļautajiem emisijas līmeņiem laikposmā pēc 2001. gadā, kad tai tika piešķirta pašlaik spēkā 
esošā licence. Licences saņēmējs, pats veicot monitoringu, 22 fluorīdu līmeņa pārbaudes 
reizēs par neatbilstību ir ziņojis trijos gadījumos (2001. un 2002. gadā) un 6 hlorīdu līmeņa 
pārbaudes reizēs — par vienu neatbilstības gadījumu (2001. gadā). Pārbaudēs, ko šajā pašā 
laikposmā veica VAA darbuzņēmēji, tika reģistrēti 3 neatbilstības gadījumi 5 fluorīdu līmeņa 
pārbaudes reizēs un 2 neatbilstības gadījumi 4 hlorīdu līmeņa pārbaudes reizēs. Kopš 
2001. gada VAA šim licences saņēmējam patiešām ir nosūtījusi piecus paziņojumus par 
neatbilstību. Īrijas iestādes apgalvo, ka visos gadījumos operators ir veicis vajadzīgos 
korektīvos pasākumus. Tomēr Komisijai nav informācijas par to, tieši kāda neatbilstība katrā 
konkrētajā gadījumā tikusi konstatēta un kāda ir bijusi attiecīgā rīcība.

Jaunākie Īrijas iestāžu iesniegtie emisijas līmeņa monitoringa dati (no 2006. gada 22. jūnija) 
liecina, ka fluorīdu un hlorīdu emisijas robežvērtības ir ievērotas.

Īrijas iestādes apgalvo, ka par konkrēto rūpnīcu Īrija nav ziņojusi EPER, jo rūpnīcas radītās 
ūdeņraža fluorīda emisijas 2004. gadā bija mazākas par apjomu, par kuru būtu attiecīgi jāziņo. 
Tās norāda, ka 2004. gadā rūpnīcas radītais ūdeņraža fluorīda emisijas apjoms bija 3370 kg, 
turpretim apjoms, par kuru jāziņo EPER, ir 5000 kg. Tomēr Komisijai nav informācijas par 
to, kā tika noteikts rūpnīcas radīto emisiju apjoms, lai konstatētu, vai par to ir jāziņo EPER vai 
ne, un tai nekas nav zināms arī par ūdeņraža hlorīda gada emisiju apjomu.

VAA tīmekļa vietnē (http://www.epa.ie) ir pieejama informācija (gan galīgie lēmumi, gan arī 
daži papildu dokumenti) par licencēm, kas Īrijā izsniegtas tādu iekārtu ekspluatācijai, uz 
kurām attiecas IPPC direktīva. Dokumenti, kas šajā tīmekļa vietnē ir pieejami par konkrēto 
ķieģeļu rūpnīcu, liecina, ka licences saņēmējs ir veicis vairākas ražošanas procesa 
optimizēšanas darbības, cenšoties samazināt fluorīda emisijas gaisā. Tas attiecas uz izmaiņām 
cepļu darbībā (kopš 2001. gada oktobra darbojas vairs tikai viens no abiem cepļiem), 
dūmgāzes recirkulācijas sistēmu un kaļķakmens iekļaušanu izejvielu klāstā. Licences 
                                               
1 Skat. atsauces dokumentu par keramikas izstrādājumu ražošanu http://eippcb.jrc.es/reference/cer.html.
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saņēmējs 2006. gada aprīlī paziņoja, ka ar šīm darbībām ir nodrošināta atbilstība licencē 
noteiktajām emisijas robežvērtībām.

Kā Komisija norādījusi jau savā iepriekšējā paziņojumā, lūgumraksta iesniedzēja saimniecībā 
dokumentēto problēmu cēlonis nav noskaidrots. Komisijai nebūtu jāizsaka pieņēmumi 
attiecībā uz to, vai ķieģeļu rūpnīca ir vai nav vainojama, jo šī ir ļoti sarežģīta lieta, kura 
pamatīgi jāizvērtē uz vietas un kurai vajadzīgas īpašas tehniskās zināšanas, un to Komisija 
reāli nespēj veikt. Tādēļ Komisija galvenokārt cenšas noskaidrot to, kā ir piemēroti attiecīgie 
Kopienas tiesību akti un kā ir nodrošināta to izpilde. Šai ziņā no Īrijas iestādēm saņemtā 
informācija ir ļāvusi noskaidrot dažus, tomēr ne visus trūkstošos datus. Tādēļ Komisija vēlreiz 
rakstiski vērsīsies pie Īrijas iestādēm, lūdzot tās sniegt papildu informāciju par 
iepriekšminētajiem faktiem, proti, par Direktīvas 84/360/EEK īstenošanu, par reģistrētajiem 
neatbilstības gadījumiem un attiecīgo rīcību atbilstības nodrošināšanai, kā arī par emisijas 
līmeņu noteikšanu ar EPER saistītā ziņošanas pienākuma kontekstā.

5. Nākamā Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Pamatojoties uz papildu informāciju, kas no lūgumraksta iesniedzēja tika saņemta 
Lūgumrakstu komitejas 2010. gada 27. janvāra sanāksmē, Komisija un Īrijas iestādes 
turpināja izskatīt ar uzņēmuma „Ormonde Brick” rūpnīcu saistīto lietu. Tika uzdoti jautājumi 
par faktiskajām atļaujas prasībām, ekspluatācijas nosacījumiem un iekārtas radīto emisiju 
robežvērtībām, kā arī par kompetento iestāžu veiktajām pārbaudēm. Īpaša uzmanība tika 
pievērsta kadmija piesārņojumam un iekārtas faktiskajam stāvoklim.

Kā jau iepriekš norādīts, Komisija izvērtēja atļauju, kas uzņēmuma „Ormonde Brick” rūpnīcai 
izsniegta saskaņā ar IPPC direktīvu, un noskaidroja, ka iekārtas radīto emisiju robežvērtības 
atbilst IPPC direktīvas (Direktīvas 96/61/EK)1 prasībām.

Turklāt Īrijas iestādes informēja Komisiju, ka ir veikti vairāki pētījumi un ka nevienā no tiem 
nav konstatēts kadmija piesārņojums tādā līmenī, lai tas varētu izraisīt lūgumraksta 
iesniedzēja saimniecībā aktuālās problēmas. Ir apstiprināts, ka sākotnēji sniegtās ziņas par ļoti 
augstu kadmija saturu ir bijusi laboratorijas kļūda un tāpēc tās nebūtu jāņem vērā. Īrijas 
iestādes ir informējušas arī par uzņēmuma „Ormonde Brick” rūpnīcā veiktajām pārbaudēm.

Turklāt Īrijas iestādes darīja Komisijai zināmu, ka 2008. gada 19. decembrī iekārtas darbība ir 
apturēta, tomēr trīs gadu laikā pēc darbības apturēšanas dienas iekārtas ekspluatācija, 
iespējams, tiks atsākta. Pašlaik iekārta nedarbojas.

Komisija vēlas uzsvērt, ka ES tiesību aktu īstenošana ir dalībvalstu kompetento iestāžu 
pienākums. 

6. Komisijas atbilde (REV.III), kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī

Pēc tam, kad Komisija bija sniegusi iepriekšējos paziņojumus par šo lietu, tā saņēma papildu 
informāciju par uzņēmuma „Ormonde Brick” rūpnīcas darbību.

                                               
1 OV L 257, 10.10.1996.
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Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no lūgumraksta iesniedzēja un no Īrijas iestādēm, 
Komisija ir konstatējusi vairākus gadījumus, kad laikposmā no 2001. līdz 2006. gadam nav 
nodrošināta atbilstība attiecīgās atļaujas prasībām. Tas jo īpaši attiecas uz desmit gadījumiem, 
kad pārsniegtas fluorīdu emisijas robežvērtības, četriem hlorīdu robežvērtību pārsniegšanas 
gadījumiem, makrodaļiņu robežvērtību pārsniegšanu divos gadījumos un vienu gadījumu, kad 
pārsniegta slāpekļa oksīdu emisijas robežvērtība. Īrijas iestādes ir identificējušas vairākas 
korektīvas darbības, kas veiktas, lai konstatētās neatbilstības novērstu.

Ņemot vērā to, kuros datumos bija konstatēta neatbilstība atļaujas prasībām, un ņemot vērā 
plānotās korektīvās darbības, kā arī to, ka esošām iekārtām IPPC direktīva ir pilnībā 
piemērojama tikai no 2007. gada 30. oktobra, Komisija, pamatojoties uz saņemto informāciju, 
nekonstatē, ka būtu pārkāpti ES tiesību akti.


