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Aihe: Vetoomuksesta nro 295/2005, James Lunney, oletettavasti Irlannin 
kansalainen, Nevitt Lusk Action Group against a Superdump -ryhmittymän 
puolesta, suunnitellusta kaatopaikasta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen tekijä on huolestunut Dublinin maakunnan pohjoisosaan suunnitellun 
kaatopaikan rakentamisesta. Hänen mukaansa kaatopaikka uhkaa maakerrostumia, jotka 
sisältävät juomavedeksi käytettävää pohjavettä. Tämän lisäksi kaatopaikka houkuttelee 
lintuja, jotka voivat muodostaa vaaran lentoliikenteelle, sillä kaatopaikka sijaitsee 12 km:n 
päässä Dublinin lentokentästä. Vetoomuksen tekijä sanoo, että kansainvälisen siviili-
ilmailujärjestön suosituksissa suositellaan, että kaatopaikkoja ei saisi sijaita 13 km säteellä 
lentokentästä. Tämän lisäksi kaatopaikka häiritsee paikallisia asukkaita. Lopuksi 
vetoomuksen tekijä omaksuu näkökannan, jonka mukaan kyseisen kaatopaikan rakentaminen 
on ristiriidassa jätedirektiivin läheisyysperiaatteen kanssa, jossa todetaan, että jätteet on 
käsiteltävä mahdollisimman lähellä niiden lähdettä. Hänen mukaansa ehdotetun kaatopaikan 
on tarkoitus ottaa vastaan jätteitä kaukana sijaitsevilta alueilta, minkä vuoksi se lisää 
huomattavasti tieliikennettä. Se vaikeuttaisi myös EU:n kierrätystä koskevien tavoitteiden 
saavuttamista.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. elokuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, 3. helmikuuta 2006

Vetoomus koskee kaatopaikan suunniteltua rakentamista Dublinin maakuntaan, Irlantiin.
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Vetoomuksen tekijän mukaan kaatopaikan rakentamisella olisi haitallisia 
ympäristövaikutuksia. Vetoomuksen tekijä väittää myös, että kaatopaikan paikan valinnassa ei 
oteta huomioon läheisyysperiaatetta.

Keskeiset jätteenkäsittelyä koskevat velvoitteet on määritelty jätettä koskevassa direktiivissä 
75/442/ETY1.  Tämän direktiivin 5 artikla edellyttää, että jäsenvaltiot luovat asianmukaisen 
jätteenkäsittelylaitosten verkoston, jonka avulla yhteisö on kokonaisuudessaan omavarainen 
jätteenkäsittelyn osalta ja että jäsenvaltiot pyrkivät saavuttamaan tämän tavoitteen ja ottamaan 
samalla huomioon maantieteelliset olosuhteet ja tietynlaisiin jätteisiin erikoistuneiden 
laitosten tarpeen. Jätteenkäsittelylaitosten verkoston puitteissa on myös pystyttävä 
käsittelemään jätettä joissakin lähimmistä asianmukaisista laitoksista sopivimpien 
menetelmien ja teknologioiden avulla siten, että varmistetaan korkeatasoinen ympäristön ja 
ihmisten terveyden suojelu.

Läheisyysperiaate ei tarkoita sitä, että jäte olisi käsiteltävä missä tahansa 
jätteenkäsittelylaitoksessa, joka sijaitsee kaikkein lähimpänä jätteen syntymispaikkaa. Se 
tarkoittaa sitä, että jätteenkäsittelylaitoksen soveltuvuus, ympäristön ja ihmisten terveyden 
suojelu ja jätteenkäsittelylaitoksen läheisyys on otettava huomioon, kun 
jätteenkäsittelylaitosten verkostoa luodaan.

Direktiivin 7 artikla vaatii jäsenvaltioita laatimaan jätehuoltosuunnitelmat, joihin on 
sisällyttävä asianmukaisia kaatopaikkoja ja jätelaitoksia.

Kaatopaikkoja koskevassa direktiivissä 1999/31/EY2 säädetään tarkemmat kaatopaikkojen 
rakentamista, käyttämistä, sulkemista ja jälkihuoltoa koskevat vaatimukset. Kaatopaikan 
paikan valitsemiseen vaikuttaa monia tekijöitä, joihin lukeutuvat myös paikan 
hydrogeologisten olosuhteiden, asumis-, maatalous- tai luonnonsuojelualueiden huomioon 
ottaminen, ja direktiivissä todetaan, että kaatopaikka voidaan hyväksyä, jos se ei luo 
merkittävää ympäristöuhkaa. Yksi luvan ehdoista on se, että kaatopaikka on 
jätehuoltosuunnitelman mukainen.

Kaatopaikoilla, jotka ottavat vastaan enemmän kuin 10 tonnia jätettä päivässä tai joiden 
kokonaiskapasiteetti ylittää 25 000 tonnia, pysyvän jätteen kaatopaikkoja lukuun ottamatta, on 
oltava yhtenäislupa ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämistä 
koskevan direktiivin 96/61/EY mukaan3.

Ympäristövaikutusten arviointi on tehtävä direktiivillä 97/11/EY muutetun tiettyjen julkisten 
ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten4 arvioinnista annetun direktiivin 85/337/ETY 
mukaisesti, mikäli kaatopaikalla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

Koska kyseinen projekti on vielä varhaisessa vaiheessa eikä kaatopaikalle ole vielä tässä 
vaiheessa myönnetty lupaa, ei kyseisen lainsäädännön mahdollista rikkomusta voida havaita.

                                               
1 EYVL L 194, 25.7.1975, s. 47. Sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä N:o 96/350 (EYVL 
L 135, 6.6.1996, s. 32.
2 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.
3 EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26.
4 EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.
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4. Komission täydentävä vastaus, saatu 10. marraskuuta 2006.

Vetoomusvaliokunnan 24 päivänä huhtikuuta 2006 järjestetyssä tapaamisessa todettiin, että 
kaatopaikalle myönnetään todennäköisesti lupa. Vetoomuksen tekijän puolelta väitettiin, että 
kaatopaikka sijaitsi historiallisella paikalla ja että kaatopaikan ja lentokentän välinen 
välimatka oli suosituksia lyhyempi. Vetoomuksen tekijä oli kiinnostunut aloittamaan 
tutkimuksen, jossa arvioitaisiin suunnitellun kaatopaikan ympäristövaikutukset ja hän vaatii 
ennakkotutkimuksia. Lisäksi ehdotettiin, että komission pitäisi osallistua kaatopaikan 
suunnitteluun.

Viimeisimmän tiedonantonsa jälkeen komissio ei ole saanut minkäänlaista täydentävää tietoa, 
jonka vuoksi se muuttaisi kantaansa. Tämä tarkoittaa yksityiskohtaisemmin sitä, että 
komissio ei ole havainnut EU:n jätelain rikkomuksia vetoomuksen tekijän 
huolenaiheiden osalta, jotka liittyvät historialliseen perintöön ja kaatopaikan ja 
asuntojen väliseen välimatkaan.

Jätehuoltodirektiivin mukaan kaatopaikalle voidaan antaa lupa, jos kaatopaikan direktiivin 
1 liitteen kohdan 1.2 vaatimusten mukaiset ominaisuudet tai korjaavat toimenpiteet osoittavat, 
että kaatopaikka ei aiheuta vakavaa varaa ympäristölle. Mahdollisten ympäristöön 
kohdistuvien vaikutusten osalta, kuten esimerkiksi pohjavettä sisältäviin tai johtaviin 
kerroksiin kohdistuvien vaikutusten osalta, jätehuoltodirektiivi tarjoaa tiukat säännöt 
asettamalla kynnysarvot ja jälkihoitoa koskevat toimenpiteet. Tämä koskee samalla myös 
kaikkia mahdollisia päästöjä. Asianomainen kansallinen viranomainen arvioi, ovatko 
suunnitellut toimenpiteet yhteensopivia kaikkien näiden oikeudellisten vaatimusten kanssa. 

Koska komissio toimii perustamissopimuksen noudattamisen valvojana, on sen yleisenä 
velvollisuutena ylläpitää Euroopan yhteisön lainsäädäntöä. Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 226 artiklaan sisältyy komissiolle myönnetty toimivalta, jonka 
avulla komissio voi aloittaa määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn, jos 
jäsenvaltio ei ole täyttänyt perustamissopimuksen mukaista velvoitetta. Komissio katsoo 
kuitenkin, että tällä hetkellä ei ole perusteita, joiden vuoksi se voisi tai sen pitäisi tämän 
tapauksen osalta turvautua 226 artiklaan, sillä kaatopaikan lupamenettely on vielä 
kesken eikä luvan osalta ole voitu havaita minkäänlaisia EU:n lain vastaisia 
rikkomuksia.

5. Komission vastaus, saatu 5. toukokuuta 2008.

Tämä vetoomus koskee Nevittiin (Dublinin maakunnan pohjoisosaan) suunnitellun suuren 
kaatopaikan rakentamista ja Nevitt Lusk Action Group -ryhmittymä esitti kyseisen 
vetoomuksen Euroopan komissiolle vuoden 2005 syyskuussa. Vetoomuksen viite on 
295/2005 ja komission yksiköt ovat tutkineet sen vetoomuksen tekijän toimittamien tietojen 
pohjalta. 
Alustavan analyysin tulos ilmoitettiin vetoomusvaliokunnan jäsenille 24 päivänä huhtikuuta 
2005, ja komissio ilmoitti, että ympäristövaikutuksia koskeva arvio oli suoritettava ja että 
koska kaatopaikalle ei vielä tuolloin ollut myönnetty lupaa, ei potentiaalisia (jäte)lakia 
koskevia rikkomuksia voitu havaita. 

Komission laatiman vetoomuksen tekijän toimittamiin täydentäviin tietoihin pohjautuvan 
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jatkoanalyysin mukaan vaikuttaa siltä, että suunniteltu kaatopaikka voi heikentää 
pohjavesiesiintymiä, mikä rikkoo mahdollisesti vesilainsäädäntöä. Suunniteltu kaatopaikka 
sijaitsee muun muassa lähellä pohjavettä sisältävää tai johtavaa maakerrosta (the Bog of the 
Ring), josta paikalliset alueet saavat juomavetensä ja joka voi mahdollisesti kärsiä 
kaatopaikan toiminnasta.  

Vetoomusvaliokunta on hiljattain aloittanut suoran vuoropuhelun Irlantilaisten viranomaisten 
kanssa (EPA). Tämä suora yhteydenpito liittyy komitean päätökseen lähettää tarkkailijoita 
kaatopaikkaa käsittelevään julkiseen kuulemistilaisuuteen.
Vesipolitiikan puitedirektiivi 2000/60/EY1 velvoittaa jäsenvaltiot estämään veden laadun 
huononemisen ja saavuttamaan ilman poikkeuksia hyvä veden laatu vuoteen 2015 mennessä. 
Vesialueisiin, joiden osalta tavoitteiden saavuttaminen on vaarassa, sovelletaan direktiivin 
mukaista toimenpideohjelmaa, jotta hyvä taso saavutetaan vuoteen 2015 mennessä, tai jos 
tietyt tiukat ehdot täytetään, kyseisille vesialueille myönnetään poikkeuslupa.

Jätehuoltodirektiivissä 99/31/EY2 määrätään jätteitä ja kaatopaikkoja koskevien tiukkojen 
toiminnallisten ja teknisten vaatimusten avulla toimenpiteistä, menettelyistä ja ohjauksesta 
haitallisten ympäristöön kohdistuvien vaikutusten, etenkin pintaveden, pohjaveden, maaperän 
ja ilman saastumisen, ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi niin pitkälle kuin mahdollista. 
Jätehuoltodirektiivin 1 liitteen mukaan kaatopaikan sijainnissa on otettava huomioon 
vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa alueen pohjaveteen ja hydrogeologisiin 
olosuhteisiin. Toimivaltaisen viranomaisen ei pidä myöntää kaatopaikalle lupaa, jos se ei täytä 
hyväksyttävästi kyseistä ja muita jätehuoltodirektiivin 7 artiklassa lueteltuja vaatimuksia. 
Toimivaltaisen viranomaisen on ehdottomasti tarkistettava kaatopaikka varmistuakseen siitä, 
että se täyttää lupaa koskevat vaatimukset. Lopuksi ja täydentäen yllämainittuja toimenpiteitä, 
joilla estetään vaarallisten ja pilaavien aineiden pääsy pohjaveteen tai joilla vähennetään 
muiden vaarattomien ja pilaavien aineiden pääsyä, ovat pakollisia direktiivin 80/68/ETY3

mukaan – katso myös direktiivin 2006/118/EY 6 artikla4.
Ennakkotutkimukset on aloitettava edellä mainitun yhteyden osalta, jotta voidaan arvioida 
saasteen pohjaveteen aiheuttamat uhat, ja tarvittaessa myöntää lupa edellyttäen, että kaikkia 
sellaisia teknisiä varotoimenpiteitä noudatetaan, joilla voidaan estää pohjaveden saastuminen, 
jonka on aiheuttanut kaatopaikalta pohjaveteen päässeet päästöt. On myös otettava huomioon, 
että direktiivin 98/83/EY mukaan irlantilaisten viranomaisten on turvattava, että kuluttajille 
tarjottava vesi ei ole bakteerien saastuttamaa.

Irlannin ympäristöviranomaisten luvista ja neuvonnasta vastaava osasto totesi 18 päivänä 
kesäkuuta 2007 laatimassaan selonteossaan, että kaatopaikan mahdollinen pohjaveden laatuun 
kohdistuva vaikutus on vähäinen verrattuna päästön mahdolliseen uhkaan (verrattuna 
pohjaveden virtaukseen ja siihen liittyvään laimennuskertoimeen) ja ottaen huomioon, että 
monenlaisiin teknisiin varotoimenpiteisiin on ryhdytty, jotta saastuminen voidaan estää (esim. 
kaatopaikoilla käytettävän suojakalvon käyttäminen), mikä noudattaa pohjaveden 
suojelemista saastumiselta koskevaa direktiiviä 80/68/ETY.

                                               
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1–19.

3 EYVL L 20, 26.1.1980, s. 43.
4 EUVL L 372, 12.12.2006, s. 19.
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Huhtikuussa 2006 ja kesäkuussa 2007 tehdyt tutkimukset ympäristövaikutuksista tarjoavat 
tietoa tehdyistä teknisistä varotoimenpiteistä, joilla estetään pohjavettä johtavan tai sisältävän 
maakerroksen huonontuminen. Komissio ei ole kuitenkin vielä nähnyt konkreettista tietoa, 
joka osoittaisi tämän (esim. seurantatietojen vertaaminen luonnollisiin tasoihin), mikä 
tarkoittaa sitä, että merkittävän uhan epätodennäköisyys voi olla vain oletus. Lisäksi on 
ehdotettu, että kaatopaikan lupa tarkistettaisiin 8 vuoden välein, kun taas direktiivissä 
80/68/ETY viitataan 4 vuoden välisiin tarkistuksiin. Tämän lisäksi kyseisen alueen pitäisi olla 
rekisteröitynä juomavettä sisältäväksi suojelualueeksi direktiivin 2000/60/EY 6 artiklan 
mukaisesti (vesipolitiikan puitedirektiivi), mitä ei kuitenkaan näytä tapahtuneen. 
Oikeudellinen vaatimus on liitetty, jotta (pohja)veden laadun huonontuminen voidaan estää 
juomaveden tuottamisessa vaadittavan puhdistusmenetelmän tason laskemiseksi. 

Päätelmät

Alustavien havaintojen valossa komissio suorittaa selvityksiä irlantilaisten viranomaisten 
kanssa ilmiselvistä tutkimuksellisista puitteista, jotka koskevat eniten pohjavettä johtavia tai 
sisältäviä maakerroksia (soraa), ja selvityksiä johtopäätösten puutteista, jotka liittyvät 
kaatopaikan alla sijaitseviin pohjavettä johtaviin tai sisältäviin kerroksiin ottaen huomioon 
niiden mahdollinen käyttö juomaveden lähteenä, kaatopaikan luvan tarkistusten aikaväleihin 
ja juomavesialueiden suojelemiseen.

Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle selvitystensä kehityksestä.

6. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008.

Kuten komission 5. toukokuuta 2008 antamassa tiedonannossa on todettu, komissio lähetti 
Irlannin viranomaisille 14. maaliskuuta 2008 päivätyn kirjeen saadakseen lisätietoja 
ilmiselvistä tutkimuksellisista puitteista, jotka koskevat eniten pohjavettä johtavia tai 
sisältäviä maakerroksia (soraa), sekä johtopäätösten puutteista, jotka liittyvät kaatopaikan alla 
sijaitseviin pohjavettä johtaviin tai sisältäviin kerroksiin ottaen huomioon niiden mahdollinen 
käyttö juomaveden lähteenä, kaatopaikan luvan tarkistusten aikaväleihin ja juomavesialueiden 
suojelemiseen. Vastaus saatiin 22. toukokuuta 2008. Tässä tiedonannossa esitetään lyhyesti 
vastauksen tärkeimmät kohdat. 

12. toukokuuta 2008 päivätyssä kirjeessään Irlannin viranomaiset vahvistavat, että Irlannin 
ympäristöviranomaisten luvista ja neuvonnasta vastaava osasto totesi 18 päivänä kesäkuuta 
2007 laatimassaan selonteossa, että kaatopaikan mahdollinen pohjaveden laatuun kohdistuva 
vaikutus on vähäinen verrattuna päästön mahdolliseen uhkaan (verrattuna pohjaveden 
virtaukseen ja siihen liittyvään laimennuskertoimeen) ja ottaen huomioon, että monenlaisiin 
teknisiin varotoimenpiteisiin on ryhdytty, jotta saastuminen voidaan estää (esim. 
kaatopaikoilla käytettävän suojakalvon käyttäminen), mikä noudattaa pohjaveden 
suojelemista saastumiselta koskevaa direktiiviä 80/68/ETY.
Irlannin viranomaiset painottavat, että ympäristöviranomaiset eivät ole vielä vieneet 
päätökseen lakisääteistä menettelyä asiaan liittyvän jäteluvan soveltamisen määrittämiseksi. 
Näin ollen kirjeessä todetaan, että komission huoli soveltamisen arvioinnin 
asianmukaisuudesta on ennenaikainen ja että menettelyn päätyttyä olisi tutustuttava kaikkiin 
asiaa koskeviin asiakirjoihin. Irlannin viranomaiset ilmoittavat lisäksi, että 
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ympäristöviranomaiset järjestivät valitusten julkisen kuulemisen, johon kaikki valitusten 
esittäjät osallistuivat aktiivisesti Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan edustajan 
ohella. Lupamenettelyn aikana kuulemisen puheenjohtaja tulee laatimaan tilaisuudesta 
ympäristöviranomaisten johtokunnalle toimitettavan kertomuksen; johtokunta ottaa 
kertomuksen ja siinä esitetyt valitukset huomioon ennen lopullisen päätöksen tekemistä. 
Päätökset julkistetaan ympäristöviranomaisten verkkosivuilla ja ne ovat julkisesti saatavilla 
muiden asiaa koskevien asiakirjojen tavoin osoitteessa www.epa.ie/licensing. 
Mitä tulee luvan kestoon ja sen tarkistamiseen 4 vuoden välein direktiivin 80/68/ETY 
mukaisesti, Irlannin viranomaiset vahvistivat, että kaikki jäteluvat on tarkistettava vähintään 
4 vuoden välein jäteluvista vuonna 2004 annetun asetuksen 39 artiklan mukaan.

Mitä tulee väitteeseen, jonka mukaan aluetta ei olisi rekisteröity juomavettä sisältäväksi 
suojelualueeksi vesipolitiikan puitedirektiivin 6 artiklan mukaisesti, Irlannin viranomaiset 
ilmoittivat komissiolle, että kyseessä oleva pohjavesialue on sisällytetty suojelualueiden 
rekisteriin direktiivin mukaisesti. Euroopan komissio sai nämä tiedot maaliskuussa 2005 
ympäristöviranomaisilta, jotka toimivat ympäristöstä, kulttuuriperinnöstä ja 
paikallishallinnosta vastaavan ministeriön puolesta. 

Päätelmät
Komissio on tyytyväinen Irlannin viranomaisten vastaukseen direktiivien 80/68/ETY ja 
2000/60/EY soveltamiseen liittyvien ongelmien osalta. Maakerrostumien vahingoittumisriskiä 
koskevat päätelmät voidaan tehdä vasta, kun ympäristöviranomaisten johtokunta on tehnyt 
lopullisen päätöksensä lupamenettelyn yhteydessä. Tässä vaiheessa komissiolla ei ole syytä 
jatkaa selvityksiä.


