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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0295/2005 af James Lunney, øjensynlig irsk statsborger, for "Nevitt 
Lusk Action Group against a Superdump", om et planlagt deponeringsanlæg

1. Sammendrag

Andrageren er bekymret over den planlagte opførelse af et stort deponeringsanlæg i Dublins 
nordlige amt. Ifølge andrageren udgør anlægget en fare for grundvandsreservoirer, som 
leverer drikkevand. Derudover vil det tiltrække fugle, som kan udgøre en risiko for 
lufttrafikken, idet anlægget er placeret under 12 km fra Dublins lufthavn. Andrageren anfører, 
at der i retningslinjer fra Organisationen for International Civil Luftfart henstilles til, at 
deponeringsanlæg placeres mindst 13 km fra en lufthavn. Anlægget vil desuden forårsage 
gener for de lokale beboere. Endelig mener andrageren, at opførelsen af dette 
deponeringsanlæg vil være i strid med nærhedsprincippet, jf. rammedirektivet om affald, 
hvori det fastsættes, at affald skal håndteres så tæt på dets oprindelseskilde som muligt. Ifølge 
andrageren forventes det planlagte anlæg at modtage affald fra fjerntliggende områder, hvilket 
vil medføre en væsentlig stigning i vejtrafikken. Det vil desuden undergrave bestræbelserne 
på at opfylde EU's genanvendelsesmål.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. august 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. februar 2006.

"Andragendet omhandler den planlagte opførelse af et deponeringsanlæg i Dublins nordlige 
amt.
Ifølge andrageren vil opførelsen af deponeringsanlægget have væsentlige negative 
indvirkninger på miljøet. Andrageren hævder endvidere, at placeringen af anlægget ikke er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet.
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De generelle bestemmelser for behandling af affald er fastsat i direktiv 75/442/EØF om 
affald1. I artikel 5 i dette direktiv pålægges medlemsstaterne at oprette et samarbejdsnet af 
affaldsbortskaffelsesanlæg, som skal sikre, at Fællesskabet som helhed kan blive i stand til 
selv at bortskaffe sit affald, samt at de enkelte medlemsstater hver især kan nærme sig dette 
mål, under hensyntagen til de geografiske forhold eller behovet for særlige anlæg til bestemte 
typer affald. Netværket af affaldsbortskaffelsesanlæg skal endvidere muliggøre bortskaffelse 
af affald på et af de nærmeste egnede anlæg under anvendelse af de mest hensigtsmæssige 
metoder og teknologier til sikring af et højt beskyttelsesniveau for miljøet og folkesundheden.

Nærhedsprincippet indebærer ikke, at affald blot kan bortskaffes på det anlæg, der ligger 
tættest på stedet for produktionen af affald. Det betyder derimod, at de kriterier, der skal tages 
hensyn til ved oprettelsen af netværket af affaldsbortskaffelsesanlæg, er anlæggets egnethed 
for bortskaffelse af affald, beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed samt anlæggets 
placering.

I artikel 6 i direktivet pålægges medlemsstaterne at udarbejde affaldshåndteringsplaner, som 
skal omfatte områder og anlæg, der er egnede for bortskaffelsen.

I direktiv 1999/31/EF3 om deponering af affald fastsættes mere specifikke krav til opførelse, 
drift, nedlukning og efterbehandling af deponeringsanlæg. Med hensyn til valget af placering 
af deponeringsanlæg indeholder direktivet en række kriterier, herunder områdets geologiske 
og hydrogeologiske forhold, forekomsten af bolig- og landbrugsområder eller fredede arealer, 
der skal tages hensyn til, og det anføres, at opførelsen af et deponeringsanlæg kun kan 
godkendes, hvis det ikke udgør en alvorlig trussel for miljøet. En af betingelserne for 
udstedelse af en godkendelse er, at projektet er i overensstemmelse med 
affaldshåndteringsplanen.

Deponeringsanlæg, som modtager over 10 tons/dag, eller med en samlet kapacitet på over 
25.000 tons med undtagelse af anlæg til deponering af inert affald, kræver udstedelse af en 
integreret godkendelse. Der skal foretages en vurdering af indvirkningen på miljøet i henhold 
til direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet som ændret ved direktiv 97/11/EF4, hvis anlægget menes at have en væsentlig 
indvirkning på miljøet.

Da projektet i denne sag stadig befinder sig på et tidligt stadie, og der endnu ikke er udstedt en 
godkendelse af opførelsen af deponeringsanlægget, er det ikke muligt at påvise et eventuelt 
brud på denne lovgivning"

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 10. november 2006.

"På mødet i Udvalget for Andragender den 24. april 2006 blev det fremført, at man 
forventede, at deponeringsanlægget ville blive godkendt. Andrageren gjorde for sin del 
gældende, at deponeringsanlægget var placeret på et historisk sted, og at dets afstand til en 

                                               
1 EFT L 194 af 25.7.1975, s. 47, som senest ændret ved beslutning 96/350/EF, EFT L 135 af 6.6.1996, s. 32.
2 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
3 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.
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lufthavn var i strid med de anbefalede retningslinjer. Andrageren ønsker, at der foretages en 
undersøgelse for at vurdere det planlagte deponeringsanlægs indvirkninger på miljøet, og han 
anmoder om, at der foretages forudgående undersøgelser. Det blev endvidere foreslået, at 
Kommissionen griber ind i planlægningsfasen.

Kommissionen har siden sin sidste meddelelse ikke modtaget yderligere oplysninger, der 
giver den anledning til at ændre sin holdning. Mere specifikt har Kommissionen ikke kunnet 
påvise et eventuelt brud på EU's affaldslovgivning, for så vidt angår andragerens bekymringer 
med hensyn til historisk sted og afstand til boligområder.

I henhold til stk. 1.2 i bilag I til direktivet om deponering af affald kan deponeringsanlægget 
kun godkendes, hvis dets karakteristika med hensyn til de ovennævnte krav eller de fornødne 
udbedrende foranstaltninger viser, at deponeringsanlægget ikke indebærer en alvorlig 
miljørisiko. Hvad angår de mulige indvirkninger på miljøet, f.eks. på et grundvandsreservoir, 
indeholder direktivet om deponering af affald strenge bestemmelser vedrørende 
grænseværdier og efterbehandlingsprocedurer. Dette gælder alle emissioner. Det påhviler den 
ansvarlige nationale myndighed at vurdere, om de foreslåede foranstaltninger overholder alle 
disse lovgivningsmæssige krav.

Kommissionen har som vogter af traktaterne en generel forpligtelse til at sikre, at 
fællesskabsretten overholdes. Kommissionen har i medfør af artikel 226 i EF-traktaten 
beføjelse til at indlede en overtrædelsesprocedure, hvis en medlemsstat ikke har overholdt 
sine forpligtelser i henhold til traktaten. Kommissionen mener imidlertid ikke, at der på 
nuværende tidspunkt er grundlag for at gøre artikel 226 gældende i denne sag, da proceduren i 
forbindelse med udstedelse af en godkendelse til deponeringsanlægget endnu ikke er afsluttet, 
og det ikke er muligt at påvise brud på EU-lovgivningen i forbindelse med 
godkendelsesproceduren"

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 5. maj 2008.

"Dette andragende vedrører den planlagte opførelse af et stort deponeringsanlæg i Nevitt 
(Dublins nordlige amt) og blev fremsendt til Europa-Kommissionen i september 2005 på 
vegne af Nevitt Lusk Action Group. Andragendet er blevet registreret under reference nr. 
295/2005 og behandlet af Kommissionens tjenestegrene på grundlag af oplysningerne fra 
andrageren.
Medlemmerne af Udvalget for Andragender modtog resultaterne af en foreløbig analyse den 
24. april 2005, og Kommissionen meddelte, at der skulle foretages en vurdering af 
indvirkningen på miljøet, og at der på dette tidspunkt og i lyset af, at deponeringsanlægget 
endnu ikke var godkendt, ikke kunne påvises et brud på (affalds)lovgivningen.

På baggrund af en yderligere analyse foretaget af Kommissionens tjenestegrene på grundlag 
af supplerende oplysninger fra andrageren, fremgår det, at det planlagte deponeringsanlæg 
kan forårsage en forringelse af grundvandsressourcer, hvilket kan medføre en overtrædelse af 
vandlovgivningen. Dette skyldes især, at det planlagte deponeringsanlæg er placeret tæt på et 
grundvandsreservoir ("the Bog of the Ring"), som forsyner de lokale områder med 
drikkevand, og som risikerer at blive påvirket af deponeringsaktiviteterne.

                                                                                                                                                  
1 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
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Udvalget for Andragender har for nylig indledt en korrespondance med de irske myndigheder 
(ØPA). Denne direkte kontakt er forbundet med udvalgets beslutning om at sende 
observatører til den offentlige høring om deponeringsprojektet.

Medlemsstaterne er gennem vandrammedirektivet, 2000/60/EF2, forpligtet til at forebygge 
enhver forringelse af vandkvaliteten og som hovedregel opnå god vandkvalitet inden 2015. 
Udsatte vandforekomster vil i sidste instans være underlagt direktivets program af 
foranstaltninger for at opnå god vandkvalitet inden 2015 eller være omfattet af undtagelser, 
forudsat at visse strenge betingelser opfyldes.
Direktiv 99/31/EF3 pålægger ved hjælp af præcise driftsmæssige og tekniske krav til affald og 
deponeringsanlæg, foranstaltninger, procedurer og retningslinjer, der tager sigte på at 
forebygge eller i videst muligt omfang begrænse miljøbelastningen fra deponering af affald, 
herunder navnlig forureningen af overfladevand, grundvand, jord og luft. Ifølge bilag I til 
direktivet om deponering af affald skal placeringen af et deponeringsanlæg tage hensyn til 
krav til bl.a. forekomsten af grundvand og geologiske og hydrologiske forhold i området. Den 
kompetente myndighed må kun godkende et deponeringsanlæg, hvis den har vished for, at 
projektet opfylder dette og de øvrige krav, der er fastsat i artikel 7 i direktivet. Den 
kompetente myndighed skal aflægge et kontrolbesøg på stedet for at sikre sig, at projektet 
opfylder de relevante godkendelsesbetingelser. Endelig, og som supplement til ovenstående, 
er foranstaltninger for at forebygge udledningen af farlige forurenende stoffer i grundvandet 
eller begrænse udledningen af andre ufarlige forurenende stoffer obligatoriske i medfør af 
direktiv 80/68/EØF3 - jf. endvidere artikel 6 i direktiv 2006/118/EF4.

Der skal inden for rammerne af det ovenstående foretages foreløbige undersøgelser for at 
vurdere risiciene for, at grundvandet vil blive forurenet, og om nødvendigt udstedes en 
godkendelse til sådanne projekter på betingelse af, at alle tekniske sikkerhedsforanstaltninger, 
der gør det muligt at forebygge forurening af grundvandet med stoffer fra 
deponeringsanlægget, er blevet truffet. Der gøres også opmærksom på, at de irske 
myndigheder ifølge direktiv 98/83/EF er forpligtede til at sikre, at det vand, der leveres til 
forbrugerne, er fri for bakteriologisk forurening.

Det irske ØPA-kontor for udstedelse af tilladelser og retningslinjer anførte i sin rapport af 18. 
juni 2007, at der kun foreligger en ringe sandsynlighed for, at grundvandskvaliteten vil blive 
forringet som følge af en lækage fra deponeringsanlægget (i forhold til grundvandsstrømmen 
og den tilknyttede fortyndingsfaktor), ikke mindst i betragtning af, at der er taget mange 
forskellige forholdsregler for at undgå forurening (f.eks. indlæggelse af et membranfilter), 
hvilket er i overensstemmelse med direktiv 80/86/EØF om beskyttelse af grundvandet mod 
forurening.

Undersøgelserne af miljøpåvirkningerne fra april 2006 og juni 2007 indeholder oplysninger 
om de tekniske foranstaltninger, der er truffet for at undgå en forringelse af 
grundvandsreservoiret. Kommissionen har imidlertid ikke modtaget konkrete oplysninger, 

                                               
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s.1.
2 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
3 EFT L 20 af 26.1.1980, s.43.
4 EUT L 372 af 12.12.2006, s.19.
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som tydeligt påviser dette (f.eks. sammenligning af kontroldata med naturlige 
baggrundsniveauer), hvilket betyder, at det blot kan formodes, at der kun foreligger en ringe 
sandsynlighed for, at der er væsentlige risici forbundet med projektet. Endvidere foreslås det, 
at deponeringstilladelsen revideres hvert ottende år, hvorimod det i direktiv 80/86/EØF 
fastsættes, at den skal behandles på ny hvert fjerde år. Området burde endvidere have været 
registreret som et beskyttet drikkevandsområde i henhold til artikel 6 i direktiv 2000/60/EF 
(vandrammedirektivet), hvilket ikke synes at være tilfældet. Dette lovgivningsmæssige krav 
har til formål at undgå forringelse af kvaliteten af (grund)vandet med henblik på at reducere 
omfanget af den rensning, der kræves til produktion af drikkevand.

Konklusioner

I lyset af disse indledende bemærkninger har Kommissionen rettet henvendelse til de irske 
myndigheder vedrørende den tilsyneladende mangel på undersøgelser af de mest 
gennemtrængelige lag i grundvandsreservoiret (grus), om manglen på konklusioner 
vedrørende de grundvandsreservoirer, der befinder sig under deponeringsanlægget, i lyset af 
deres potentielle brug som drikkevandsressource samt om intervallerne for revidering og 
beskyttelse af drikkevandskilden.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om resultaterne af dens 
forespørgsler."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. november 2008.

"Som anført i meddelelse af 5. maj 2008 har Kommissionen sendt et brev (af 14. marts 2008) 
til de irske myndigheder for at forhøre sig om den tilsyneladende mangel på undersøgelser af 
de mest gennemtrængelige lag i grundvandsreservoiret (grus), om manglen på konklusioner 
vedrørende de grundvandsreservoirer, der befinder sig under deponeringsanlægget, i lyset af 
deres potentielle brug som drikkevandsressource samt om intervallerne for revidering og 
beskyttelse af drikkevandskilden. Den modtog et svar den 22. maj 2008. I denne meddelelse 
findes de vigtigste elementer i dette svar.

De irske myndigheder bekræftede i deres brev af 12. maj 2008, at det irske 
miljøbeskyttelseskontor for udstedelse af tilladelser og retningslinjer i sin rapport af 18. juni 
2007 anførte, at der kun foreligger en ringe sandsynlighed for, at grundvandskvaliteten vil 
blive forringet som følge af en lækage fra deponeringsanlægget (i forhold til 
grundvandsstrømmen og den tilknyttede fortyndingsfaktor), ikke mindst i betragtning af, at 
der er taget mange forskellige forholdsregler for at undgå forurening (f.eks. indlæggelse af et 
membranfilter), hvilket er i overensstemmelse med direktiv 80/68/EØF om beskyttelse af 
grundvandet mod forurening.
De irske myndigheder understreger, at miljøbeskyttelseskontoret endnu ikke har fuldført den 
lovpligtige proces med godkendelse af ansøgningen om affaldstilladelse i forbindelse med 
denne sag. Derfor fremføres det, at det er for tidligt, at Kommissionen giver udtryk for 
betænkeligheder med hensyn til gyldigheden af vurderingen af ansøgningen, og at den 
fuldstændige dokumentation vil blive taget i betragtning, når hele ansøgningsprocessen 
afsluttes. De irske myndigheder oplyser også, at miljøbeskyttelsesagenturet havde indkaldt til 
en offentlig høring om indsigelserne, hvor alle modstanderne og en repræsentant for Udvalget 
for Andragender under Europa-Parlamentet deltog. Det forventes, at formanden for høringen 
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vil udarbejde en rapport under godkendelsesproceduren, som vil blive forelagt for bestyrelsen 
for miljøbeskyttelsesagenturet, der vil behandle rapporten og indsigelserne, før den træffer en 
endelig afgørelse. Sådanne afgørelser offentliggøres på miljøbeskyttelsesagenturets 
hjemmeside og er offentligt tilgængelige sammen med al den relevante dokumentation på 
adressen www.epa.ie/licensing.
Med hensyn til spørgsmålet om godkendelsens varighed i forhold til kravet om revidering
hvert fjerde år i henhold til direktiv 80/68/EØF bekræftede de irske myndigheder, at alle 
affaldstilladelser skal revideres mindst hvert fjerde år i henhold til artikel 39 i bestemmelserne 
om affaldstilladelse fra 2004.

Hvad angår  den påståede manglende registrering af området som et beskyttet 
drikkevandsområde i henhold til artikel 6 i vandrammedirektivet, oplyste de irske 
myndigheder Kommissionen om, at grundvandsforekomsten i dette tilfælde var blevet 
medtaget i registret over beskyttede områder i overensstemmelse med direktivet.
Miljøbeskyttelsesagenturet indberettede dette til Kommissionen i marts 2005 på vegne af 
ministeriet for miljø, kultur- og naturarv samt lokalstyre.

Konklusioner
Kommissionen er tilfreds med de irske myndigheders svar vedrørende gennemførelsen af 
spørgsmål i tilknytning til direktiv 80/68/EØF og 2000/60/EF. Konklusionerne om risiciene 
for ødelæggelse af grundvandsreservoirerne må vente, indtil bestyrelsen for 
miljøbeskyttelsesagenturet har truffet sin endelige afgørelse i forbindelse med 
godkendelsesproceduren. På nuværende tidspunkt er der ingen grund til, at Kommissionen 
foretager yderligere undersøgelser."


