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Przedmiot: Petycja 0161/2006 złożona przez Dana Brennana (Irlandia), w sprawie 
zanieczyszczenia w Kilkenny (Irlandia) i jego wpływu na lokalną hodowlę 
zwierząt 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że pojawiające się od 1990 r. problemy ze zdrowiem 
hodowanych przez niego zwierząt (utrata wagi, powolny wzrost, obniżona produkcja mleka 
i tłuszczu maślanego) są spowodowane zanieczyszczeniami pochodzącymi z pobliskiej 
cegielni, wskazując na fakt, że odnotowane poziomy emisji fluorków przekraczają ustawowe 
limity. Obawia się on również, że zanieczyszczenie może mieć katastrofalne skutki dla 
zdrowia jego czworga dzieci. Wspomina także, że bezskutecznie przedstawiał już tę sprawę 
odpowiednim irlandzkim władzom ds. rolnictwa, środowiska naturalnego i weterynarii, 
w związku z czym zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań w celu 
zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 czerwca 2006 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2006 r.

I. Kontekst/Streszczenie faktów/Przebieg wydarzeń

Petycja dotyczy problemów zdrowotnych i niskiej produktywności w stadzie bydła 
mlecznego w Kilkenny (Irlandia), którego właścicielem jest składający petycję. 
Dokumentację sprawy prowadzono już od dłuższego czasu, jednak pomimo wnikliwych 
badań nie udało się ustalić przyczyny problemów, o których mowa. Składający petycję 
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sugeruje, że mogą one być wynikiem zanieczyszczeń pochodzących z pobliskiej cegielni, 
w szczególności emisji fluorków i chlorków. 

Z dokumentów dostarczonych przez składającego petycję wynika, że emisja tych 
zanieczyszczających środowisko substancji podlega ograniczeniom wynikającym 
z pozwolenia wydanego przez irlandzką Agencję Ochrony Środowiska (EPA), jednak 
kontrole przeprowadzone kilkakrotnie w latach 2002-2005 wykazały, że owe dopuszczalne 
wartości emisji były przekraczane. Z dokumentacji wynika również, że EPA kilkakrotnie 
wzywała prowadzącego zakład do podjęcia działań naprawczych, jednak pomimo to 
przypadki przekroczenia dopuszczalnych wartości nadal miały miejsce. Ponadto można 
bardzo jasno stwierdzić, że w omawianym okresie dopuszczalne wartości emisji w przypadku 
fluorków były przez EPA obniżane. 

Z najnowszych informacji dostarczonych już po złożeniu petycji wynika, że w ciągu 
ostatniego roku nastąpiła poprawa stanu przedmiotowego stada bydła mlecznego, zaś poziom 
emisji z cegielni obniżył się. Petycja nie zawiera szczegółowych informacji na temat 
obowiązujących aktualnie w zakładzie dopuszczalnych wartości emisji, ani też faktycznych 
poziomów emisji.

II. Petycja

Składający petycję przedstawia dokumentację dotyczącą problemów w swoim gospodarstwie 
i wyraża się niezwykle krytycznie o władzach irlandzkich – zarówno o EPA, jak 
i o irlandzkim Ministerstwie Rolnictwa – które w latach 2003-2006, jego zdaniem, nie zajęły 
się sprawą. Stwierdza również, że nie wykryto jeszcze przyczyny problemów. Interwencja 
Parlamentu Europejskiego, której domaga się składający petycję, miałaby polegać na 
zaleceniu rozwiązania problemów. Składający petycję wymienia szereg konkretnych 
zagadnień, które według niego wymagają zbadania:

a) na ile w sprawę zaangażowane było Ministerstwo Rolnictwa;

b) na ile w sprawę zaangażowana była EPA oraz czy EPA nie zdołała ochronić interesów 
hodowcy, wziąwszy pod uwagę, że to Agencja jest organem wydającym pozwolenia 
w branży przemysłowej;

c) co jest przyczyną problemów zdrowotnych w gospodarstwie należącym do składającego 
petycję;

d) dlaczego EPA nie zatrudniła toksykologa do zbadania sytuacji w gospodarstwie;

e) dlaczego sprawą nie zajął się ekspert od emisji fluorków, który mógłby wykluczyć 
ewentualne zanieczyszczenie substancjami pochodzącymi z cegielni.

III. Uwagi Komisji do petycji

Główne przepisy wspólnotowe dotyczące kontroli zanieczyszczeń, które mogą mieć 
zastosowanie w tym konkretnym przypadku zawarte są w dyrektywie Rady 84/360/EWG 
z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania zanieczyszczeń powietrza z zakładów 
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przemysłowych1 oraz dyrektywie Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli2.

W myśl przepisów dyrektywy 84/360/EWG działanie zakładów wymienionych 
w załączniku I wymaga zezwolenia właściwych władz. W załączniku tym wymieniono 
zakłady produkcji cegieł. Zezwolenie może być wydane tylko w przypadku, gdy dany organ 
jest przekonany, że podjęto wszystkie właściwe środki zapobiegawcze przeciwko 
zanieczyszczaniu powietrza, obejmujące zastosowanie najlepszych dostępnych technologii, 
pod warunkiem że stosowanie takich środków nie pociąga za sobą nadmiernych kosztów. 
Organ wydający zezwolenie musi również być przekonany, że używanie zakładu nie będzie 
powodowało znacznego zanieczyszczenia powietrza i że żadna ze stosowanych 
dopuszczalnych wielkości emisji nie zostanie przekroczona. W odniesieniu do „istniejących 
zakładów”, tj. zakładów działających lub zbudowanych przed dniem 1 lipca 1987 r. lub 
takich, którym wydano zezwolenie przed tą datą, dyrektywa stanowi, że należy stopniowo 
przystosować je do najlepszych dostępnych technologii. Z petycji nie wynika jednak jasno, 
czy w rozumieniu przywołanej dyrektywy przedmiotowa cegielnia jest zakładem 
„istniejącym”, czy też „nowym”. Niejasne jest również, jakie działania i kiedy podjęły 
właściwe władze w celu wdrożenia dyrektywy, w tym m.in. wymogu zastosowania 
w zakładzie najlepszych dostępnych technologii bądź przystosowania zakładu do tych 
technologii.

Dyrektywa 96/61/WE zawiera bardziej aktualne wytyczne wspólnotowe dotyczące udzielania 
pozwoleń na działanie różnorakich zakładów przemysłowych. Celem dyrektywy jest raczej 
całościowa ochrona środowiska, a nie jedynie kwestie emisji do powietrza, toteż zastąpi ona 
i uchyli dyrektywę 84/360/EWG. Dyrektywa 96/61/WE ma zastosowanie do instalacji 
przemysłowych wymienionych w załączniku I, w tym instalacji służących do produkcji 
cegieł, które przekraczają pewne wartości progowe odnoszące się do rozmiarów. Pozwolenia 
udzielane przez właściwe władze mają zawierać dopuszczalne wartości emisji i inne warunki 
określane na podstawie najlepszych dostępnych technik. Wymóg ten jest bardziej 
rygorystyczny od wymogu zapisanego w dyrektywie 84/360/EWG, ponieważ najlepsze 
dostępne techniki obejmują nie tylko stosowane technologie, ale także sposób, w jaki dana 
instalacja jest projektowana, wykonywana, konserwowana, eksploatowana i wycofywana 
z eksploatacji. Należy uwzględnić również lokalne warunki środowiska, właściwości 
techniczne danej instalacji oraz jej położenie geograficzne.  „Nowych” instalacji – czyli 
zasadniczo takich, które powstały po dniu 30 października 1999 r. – nie można uruchamiać 
bez pozwolenia udzielonego zgodnie z postanowieniami dyrektywy. W przypadku 
„istniejących” instalacji należy zapewnić zgodność z wymogami dyrektywy do dnia 
30 października 2007 r.

Z informacji przedstawionych w petycji nie wynika jasno, czy przedmiotową cegielnię 
obejmuje zakres dyrektywy 96/61/WE. Jeżeli tak, przypuszczalnie zalicza się ona do 
„istniejących” instalacji, toteż konieczne będzie w jej przypadku posiadanie odpowiedniego 
pozwolenia i zapewnienie eksploatacji zgodnie z wymogami dyrektywy nie później niż do 
dnia 30 października 2007 r.

                                               
1 Dz.U. L 188 z 16.7.1984.
2 Dz.U. L 257 z 10.10.1996.
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Jeżeli chodzi o odpowiednie normy kontroli instalacji przemysłowych, w celu kształtowania 
oceny najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz związanych z nimi poziomów emisji 
zgodnie z celami wytyczonymi w dyrektywie 96/61/WE Komisja organizuje wymianę 
informacji w myśl art. 16 ust. 2 dyrektywy. Owa wymiana informacji stanowi podstawę do 
opublikowania serii tzw. dokumentów referencyjnych BAT. Dokument referencyjny 
dotyczący branży ceramicznej, w tym wytwarzania cegieł, jest w przygotowaniu. Zgodnie 
z wnioskami pracującej nad nim technicznej grupy roboczej, związany z BAT poziom emisji 
dla fluorków, wyrażonych jako fluorowodór (HF), mieści się w przedziale 1-10 mg/m3, zaś 
dla chlorków, wyrażonych jako chlorowodór (HCl), wynosi 1-30 mg/m3.

Na podstawie informacji przedstawionych w petycji można ustalić pewne aspekty dotyczące 
dopuszczalnych wartości emisji stosowanych w przedmiotowej cegielni dla HF w ostatnich 
latach, choć nie jest to pełny obraz. W szczególności wydaje się, że dopuszczalna wartość 
emisji wynosząca 1 kg/h była stosowana do listopada 2004 r., kiedy to EPA poleciła 
prowadzącemu zakład zmniejszyć emisję HF do poziomu poniżej 0,59 kg/h. Decyzja ta była 
wynikiem oceny na podstawie modelowania, która pozwalała przypuszczać, że emisja 
przewyższająca ten poziom może zagrażać jakości powietrza na danym obszarze. W czerwcu 
2005 r. EPA poinstruowała prowadzącego zakład, że poziom emisji nie powinien przekraczać 
0,54 kg/h, oraz zaordynowała wdrożenie procedury mającej na celu ograniczenie emisji na 
wypadek, gdyby monitorowanie wykazało przekroczenie tej wartości. Od 1 stycznia 2006 r. 
obowiązuje nowa dopuszczalna wartość emisji, wynosząca 10 mg/m3. Petycja nie zawiera 
informacji na temat dopuszczalnych wartości emisji HCl.

Z wyjątkiem ostatniej z przytoczonych w poprzednim akapicie wartości trudno jest porównać 
limity mające zastosowanie dla przedmiotowej cegielni z poziomami emisji uznawanymi za 
związane z BAT, ponieważ w obu przypadkach używa się różnych jednostek (mg/m3 i kg/h). 
Przy założeniu, że przedmiotową cegielnię obejmuje zakres dyrektywy 96/61/WE, bliższe 
informacje dotyczące emisji HF (i innych substancji zanieczyszczających środowisko) 
powinny teoretycznie być dostępne poprzez europejski rejestr emisji zanieczyszczeń (EPER), 
ustanowiony na mocy decyzji Komisji 2000/479/WE1. Okazuje się jednak, że w 
sprawozdaniach EPER brak jest informacji dotyczących przedmiotowego zakładu.

Jeżeli chodzi o zgodność z warunkami uzyskania pozwolenia, z informacji przedstawionych 
w petycji ponownie wyłania się niekompletny obraz. W szczególności w latach 2003-2005 
wykryto naruszenia w zakresie dopuszczalnych wartości emisji zarówno HF, jak i HCl, toteż 
EPA co najmniej czterokrotnie kierowała do prowadzącego zakład pismo z wezwaniem do 
podjęcia działań korygujących. Petycja nie zawiera informacji odnośnie do tego, jakie dalsze 
działania zostały każdorazowo podjęte przez EPA i prowadzącego zakład w następstwie tych 
wezwań. Brak również informacji co do tego, czy cegielnia spełnia obecne warunki uzyskania 
pozwolenia.

IV. Wnioski

                                               
1 Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wdrożenia europejskiego rejestru emisji zanieczyszczeń 

(EPER) zgodnie z art. 15 dyrektywy Rady 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC), Dz.U. L 192 z 28.7.2000
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Nie ulega wątpliwości, że jak dotąd nie ustalono przyczyny opisanych w dokumentacji 
problemów w gospodarstwie należącym do składającego petycję, toteż jakiekolwiek sugestie, 
że problemy te są wywołane emisjami pochodzącymi z cegielni mają charakter spekulacyjny. 
Z drugiej strony ważne jest zapewnienie pełnego wdrożenia właściwych przepisów 
wspólnotowych w celu ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Petycja nie stanowi źródła 
wyczerpujących informacji w zakresie wszystkich kwestii istotnych dla sprawy. Komisja 
wystosuje zatem do władz irlandzkich pismo z wezwaniem do sprecyzowania podjętych lub 
planowanych środków mających na celu wdrożenie dyrektyw 84/360/EWG i 96/61/WE, w 
tym warunków uzyskiwania pozwoleń oraz monitorowania i egzekwowania zgodności z 
owymi warunkami. Pismo Komisji będzie zawierać również wezwanie do wyjaśnienia, 
dlaczego w sprawozdaniach EPER dotyczących Irlandii brak jest informacji o przedmiotowej 
cegielni. Komisja zwróci się również do władz irlandzkich z pytaniem o obserwacje 
poczynione w związku z wpływem cegielni na przedmiotowe gospodarstwo oraz 
o wyjaśnienie, jak obserwacje te wpłynęły na decyzje dotyczące eksploatacji zakładu.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 27 lipca 2007 r.

Jak stwierdzono w komunikacie Komisji z dnia 10 listopada 2006 r., służby Komisji 
wystąpiły do władz irlandzkich z wnioskiem o dodatkowe informacje na temat stosowania 
dyrektywy 84/360/EWG w sprawie zwalczania zanieczyszczeń powietrza z zakładów 
przemysłowych1 oraz dyrektywy 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC)2 w odniesieniu do przedmiotowej cegielni, a także na 
temat braku danych o tym zakładzie w irlandzkich sprawozdaniach EPER (europejskiego 
rejestru emisji zanieczyszczeń) oraz obserwacji władz irlandzkich dotyczących oddziaływania 
cegielni na gospodarstwo składającego petycję. W odpowiedzi na ten wniosek władze 
irlandzkie przekazały Komisji dalsze informacje.

Władze irlandzkie potwierdziły, że w świetle dyrektywy 84/360/WE cegielnia jest 
„istniejącym zakładem”, który uzyskał zezwolenie w 1992 r. Komisja nie dysponuje 
szczegółami dotyczącymi wymogów uzyskania tego zezwolenia ani informacjami na temat 
sposobu, w jaki uwzględniono zawarty w dyrektywie wymóg stosowania lub dostosowania 
się do najlepszych dostępnych technologii.

Władze irlandzkie potwierdziły też, że zakład objęty jest zakresem dyrektywy 96/61/WE, 
(ponieważ jest on „istniejącym zakładem”), a nowe zezwolenie wydane na mocy 
przedmiotowej dyrektywy i zastępujące zezwolenie z 1992 r., wydane zostało w 2001 r. 
W odniesieniu do emisji fluorków i chlorków w nowym zezwoleniu określono wartości 
graniczne, które wydają się zgodne z poziomem związanym z najlepszymi dostępnymi 
technologiami (BAT), określonym w odpowiednim dokumencie referencyjnym BAT3.

Władze irlandzkie zaznaczyły, że w oparciu o prace zlecone przez Agencję Ochrony 
Środowiska (EPA) jako część dochodzenia międzyrządowego stwierdzono, iż oddziaływanie 
emisji pochodzących z cegielni, a przede wszystkim fluorków, na środowisko, nie jest 

                                               
1 Dz.U. L 188 z 16.7.1984, s. 20-25 
2 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, s. 26-40
3 Patrz dokument referencyjny w sprawie przemysłu ceramicznego 
http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm.
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wystarczające, by spowodować znaczące zanieczyszczenie środowiska lub problemy ze 
zdrowiem zwierząt. Władze nawiązują również do kontroli powietrza, przeprowadzonej 
w gospodarstwie składającego petycję, na podstawie której stwierdzono podobno, iż poziom 
zawartości fluorków mieści się w odnośnych standardach jakości dla powietrza w otoczeniu.

Władze irlandzkie dostarczyły informacje w sprawie zgodności funkcjonowania cegielni 
z dopuszczalnymi poziomami emisji od momentu przyznania obowiązującego zezwolenia 
(2001 r.). Na podstawie przeprowadzonej we własnym zakresie kontroli posiadacz zezwolenia 
zgłosił 3 niezgodności (w 2001 r. i 2002 r.) na 22 kontrole w odniesieniu do fluorków oraz 
jedną niezgodność (w 2001 r.) na 6 kontroli w odniesieniu do chlorków. W tym samym 
okresie w trakcie kontroli przeprowadzanych na zlecenie EPA odnotowano 3 niezgodności na 
5 kontroli w odniesieniu do fluorków oraz 2 niezgodności na 4 kontrole w odniesieniu do 
chlorków. Od 2001 r. EPA wystosowała podobno do posiadacza zezwolenia pięć 
powiadomień w sprawie niezgodności. Władze irlandzkie twierdzą, że operator każdorazowo 
podejmował wymagane działania naprawcze. Jednak Komisja nie dysponuje wszystkimi 
szczegółami odnotowanych niezgodności oraz podejmowanych w każdym przypadku
odnośnych działań.

Najnowsze dane z kontroli emisji (z dnia 22 czerwca 2006 r.), dostarczone przez władze 
irlandzkie, wykazują zgodność z granicznymi wartościami dla emisji fluorków i chlorków.

Władze irlandzkie oświadczyły, ze przedmiotowy zakład nie został uwzględniony 
w sprawozdaniu Irlandii dla EPER, ponieważ poziom emisji fluorowodoru w 2004 r. spadł 
poniżej granicznych wartości sprawozdawczych. Władze wskazują, że emisja fluorowodoru 
przez ten zakład w 2004 r. wyniosła 3370 kg, podczas gdy graniczna wartość sprawozdawcza 
EPER to 5000 kg. Komisja nie posiada jednak informacji, w jaki sposób określono wielkość 
emisji z tego zakładu w celu ustalenia, czy konieczne jest składanie sprawozdania do EPER, 
ani też informacji na temat rocznej emisji chlorowodoru.

Na stronie internetowej EPA (http://www.epa.ie) znajdują się informacje w sprawie zezwoleń 
irlandzkich instalacji zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, w tym 
zarówno decyzje ostateczne, jak i niektóre dokumenty uzupełniające. Zamieszczone na 
stronie dokumenty dotyczące przedmiotowej cegielni wskazują, że posiadacz zezwolenia 
podjął liczne środki mające na celu optymalizację procesu produkcyjnego i redukcję emisji 
fluorków do atmosfery. Środki te dotyczą zmian w sposobie działania pieców do wypalania 
(od października 2001 r. działała tylko jeden z dwóch pieców), recyrkulacji gazów 
odlotowych oraz dodawania wapnia do surowców. Posiadacz zezwolenia oświadczył 
w kwietniu 2006 r., że przy pomocy tych środków można osiągnąć graniczne wartości emisji 
określone w zezwoleniu.

Jak już stwierdzono w poprzednim komunikacie, nie ustalono przyczyny problemów 
udokumentowanych w gospodarstwie składającego petycję. Byłoby niewłaściwe, gdyby 
Komisja spekulowała w kwestii odpowiedzialności cegielni, ponieważ sprawa jest bardzo 
złożona i wymaga szczegółowej oceny lokalnej, a także specjalnej ekspertyzy technicznej, 
której Komisja nie jest w stanie przeprowadzić. Komisja koncentruje się zatem głównie na 
tym, w jaki sposób było stosowane i egzekwowane prawodawstwo wspólnotowe. W tym 
kontekście informacje przekazane przez władze irlandzkie stanowią uzupełnienie niektórych, 
choć nie wszystkich istotnych luk informacyjnych. W związku z powyższym Komisja 
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ponownie zwróci się na piśmie do władz irlandzkich z wnioskiem o dostarczenie kolejnych 
informacji dotyczących wymienionych wyżej kwestii, a mianowicie wdrażania dyrektywy 
84/360/EWG, odnotowanych niezgodności oraz podejmowanych odnośnych działań, a także 
określania poziomów emisji w kontekście sporządzania sprawozdań dla EPER.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Komisja postanowiła bardziej szczegółowo zbadać sprawę cegielni w Ormonde we 
współpracy z władzami Irlandii na podstawie dodatkowych informacji przedstawionych przez 
składającego petycję na posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 27 stycznia 2010 r. Omówiono 
kwestię statusu zezwoleń, warunków funkcjonowania i granicznych wartości dla emisji 
pochodzących z zakładu, jak również sprawę przeprowadzonych przez właściwe władze 
inspekcji. Szczególną uwagę zwrócono na zanieczyszczenia kadmem i obecny status zakładu.

Jak już wcześniej wspomniano, Komisja przeanalizowała zezwolenie IPPC wydane cegielni 
w Ormonde, a analiza wykazała, że graniczne wartości dla emisji tego zakładu były zgodne z 
wymogami dyrektywy IPPC nr 96/61/WE1.

Ponadto władze Irlandii poinformowały Komisję, że przeprowadzono pewną liczbę badań i 
żadne z nich nie potwierdziło, aby poziom zanieczyszczenia kadmem był tak wysoki, by być 
powodem problemów w gospodarstwie składającego petycję. Potwierdzono, że pierwotnie 
wykazane bardzo wysokie poziomy kadmu były wynikiem błędu laboratoryjnego i w związku 
z tym nie powinny być brane pod uwagę. Władze Irlandii dostarczyły również informacje na 
temat inspekcji przeprowadzonych w cegielni w Ormonde.

Władze irlandzkie poinformowały również Komisję, że zakład zawiesił działalność w dniu 19 
grudnia 2008 r., ale wznowi ją w ciągu trzech lat od daty zawieszenia. Obecnie zakład nie 
prowadzi działalności.

Komisja pragnie zaznaczyć, że wdrożenie prawa UE leży w kompetencji właściwych władz 
państw członkowskich. 

6. Odpowiedź Komisji (REV.III), otrzymana dnia 26 października 2011 r.

W odpowiedzi na poprzednie komunikaty wydane przez Komisję w tej sprawie, Komisja 
otrzymała dodatkowe informacje dotyczące działalności cegielni Ormonde Brick Factory.

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję oraz władze Irlandii, 
Komisja zidentyfikowała szereg niezgodności z warunkami pozwolenia, które wystąpiły w 
latach 2001-2006. Dotyczą one w szczególności dopuszczalnych wartości emisji, które 
przekroczono w przypadku fluorków – dziesięć razy, chlorków – cztery razy, cząstek stałych 
– dwa razy oraz raz w przypadku tlenków azotu. Władze Irlandii określiły szereg działań 
naprawczych, aby zaradzić tym niezgodnościom.

Z uwagi na okresy, w których wystąpiły niezgodności z warunkami pozwolenia, przewidziane 
działania naprawcze oraz fakt, że dyrektywa dotycząca zintegrowanego zapobiegania 

                                               
1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996.
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zanieczyszczeniom i ich kontroli w całości weszła w życie w odniesieniu do istniejących już 
zakładów w dniu 30 października 2007 r., Komisja nie może stwierdzić naruszenia prawa UE 
na podstawie przedstawionych informacji.


