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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0295/2005, ingiven av James Lunney (förmodligen irländsk 
medborgare) (för ”Nevitt Lusk Action Group against a Superdump”), om en 
föreslagen avfallsdeponi

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är oroad över planerna på att anlägga en stor avfallsdeponi i ett område i norra 
delen av grevskapet Dublin. Enligt framställaren skulle deponin utgöra en risk för akvifärer 
som utgör en dricksvattenskälla. Dessutom skulle deponin locka till sig fåglar som kan utgöra 
en risk för luftfartstrafiken med tanke på att platsen i fråga är belägen inom 12 km från 
Dublins flygplats. Framställaren uppger att Internationella civila luftfartsorganisationen 
(ICAO) i sina riktlinjer rekommenderar att avfallsdeponier inte ska anläggas närmare än 
13 km från en flygplats. Dessutom skulle deponin orsaka olägenheter för de boende i området. 
Framställaren anser slutligen att anläggandet av denna avfallsdeponi skulle strida mot 
närhetsprincipen, som fastställs i ramdirektivet om avfall, enligt vilken avfall ska behandlas så 
nära källan som möjligt. Enligt framställaren planerar man att den föreslagna avfallsdeponin 
ska motta avfall från områden som är belägna långt ifrån deponin, vilket skulle ge upphov till 
avsevärd ytterligare vägtrafik. Avfallsdeponin skulle också undergräva insatserna för att nå 
EU:s mål för avfallsåtervinning.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 augusti 2005. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 3 februari 2006.

Framställningen rör planer på att anlägga en avfallsdeponi i grevskapet Dublin i Irland.
Enligt framställaren skulle anläggandet av avfallsdeponin ha en negativ påverkan på miljön. 
Framställaren hävdar även att närhetsprincipen inte har beaktats vid placeringen av 
avfallsdeponin.

De allmänna skyldigheterna för behandling av avfall fastställs i direktiv 75/442/EEG om 
avfall1. Enligt artikel 5 i direktivet är medlemsstaterna skyldiga att upprätta ett lämpligt 
nätverk av avfallshanteringsanläggningar, vilket ska leda till att hela gemenskapen blir 
självförsörjande när det gäller avfallshantering. Medlemsstaterna ska sträva efter att nå dessa 
målsättningar, med beaktande av geografiska förhållanden och behovet av specialiserade 
anläggningar för vissa typer av avfall. Genom detta nätverk av avfallsdeponier ska avfallet 
kunna hanteras vid närmaste lämpliga anläggning med de lämpligaste metoderna och 
teknikerna för att garantera en hög nivå för skyddet av miljön och folkhälsan.

Närhetsprincipen innebär emellertid inte att avfallet ska bortskaffas och transporteras till den 
anläggning som finns närmast den plats där avfallet genererats. Den innebär att 
avfallshanteringsanläggningens lämplighet, skyddet av miljön och folkhälsan och 
anläggningens närhet är kriterier som ska beaktas vid upprättandet av ett nätverk för 
avfallsdeponier.

Enligt artikel 7 i direktivet är medlemsstaterna skyldiga att upprätta avfallshanteringsplaner, 
som måste innefatta lämpliga avfallsdeponier och anläggningar.

I direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall2 fastställs mer specifika krav för deponier när 
det gäller byggande, drift, avslutande och efterbehandling. Vid valet av plats för 
avfallsdeponin ska ett antal kriterier beaktas, däribland de hydrogeologiska förhållandena vid 
platsen och om det finns bostads- eller jordbruksområden eller naturskyddade områden i 
närheten. Det fastställs även att en avfallsdeponi endast kan godkännas om den inte utgör ett 
betydande hot mot miljön. Ett av villkoren för beviljade av tillstånd är att projektet i fråga 
överensstämmer med den avfallshanteringsplan som har upprättats.

Enligt direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar 
måste avfallsdeponier som tar emot mer än 10 ton per dygn eller med en totalkapacitet på mer 
än 25 000 ton, med undantag för avfallsdeponier för inert avfall, ha ett tillstånd om 
samordnade åtgärder3.

En miljökonsekvensbedömning måste genomföras i enlighet med direktiv 85/337/EEG, ändrat 
genom direktiv 97/11/EG, om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt4 om avfallsdeponin kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

                                               
1 EGT L 194, 25.7.1975, s. 47, senast ändrat genom beslut 96/350/EG, EGT L 135, 6.6.1996, s. 32.
2 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
3 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.
4 EGT L 73, 14.3.1997, s. 5.
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Med tanke på att projektet i detta fall fortfarande befinner sig i ett tidigt skede och inget 
tillstånd har beviljats för avfallsdeponin ännu, kan inga eventuella överträdelser av 
lagstiftningen identifieras.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 10 november 2006.

Vid utskottet för framställningars sammanträde den 24 april 2006 informerades utskottet om 
att man förväntade sig att avfallsdeponin skulle beviljas tillstånd. Framställaren hävdade att 
avfallsdeponin kommer att vara belägen på en historisk plats och att avståndet från deponin 
till flygplatsen är mindre än de rekommenderade riktlinjerna. Framställaren vill gärna att en 
undersökning inleds för att utvärdera miljöpåverkan av den planerade avfallsdeponin och 
begär att en förhandsgranskning ska genomföras. Dessutom föreslogs att kommissionen borde 
ingripa i planeringsskedet.

Kommissionen har inte mottagit några ytterligare upplysningar sedan sitt senaste meddelande 
som skulle ge den en anledning att ändra åsikt. Närmare bestämt har kommissionen inte 
identifierat någon överträdelse av EU:s lagstiftning om avfall när det gäller de farhågor som 
framförs av framställaren om det historiska arvet och avståndet till bostadsområden.

Enligt direktivet om deponering av avfall kan en deponi endast tillåtas om det framkommer 
att deponin med beaktande av platsens särdrag med hänsyn till kraven i punkt 1.2 i bilaga I till 
direktivet, eller korrigerande åtgärder som ska vidtas, inte utgör någon allvarlig risk för miljön. 
När det gäller de eventuella effekterna på miljön, till exempel på en akvifär, fastställs strikta 
bestämmelser i direktivet om deponering av avfall i form av gränsvärden och förfaranden för 
efterbehandling. Detta gäller även för alla eventuella utsläpp. Det är de ansvariga 
myndigheterna som ska bedöma om de åtgärder som planeras uppfyller alla dessa rättsliga 
krav.

Som fördragets väktare har kommissionen en allmän skyldighet att upprätthålla EG-rätten. 
Enligt artikel 226 i EG-fördraget har kommissionen befogenhet att inleda ett 
överträdelseförfarande om en medlemsstat underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt 
fördraget. Kommissionen anser emellertid att det för närvarande inte föreligger några skäl att 
åberopa artikel 226 i detta ärende, eftersom tillståndsförfarandet för deponin inte har avslutats 
ännu och kommissionen inte har identifierat någon överträdelse av EU:s lagstiftning i 
samband med tillståndsförfarandet.

5. Kommissionen svar, mottaget den 5 maj 2008.

Framställningen rör planer på att anlägga en stor avfallsdeponi i Nevitt (i norra delen av 
grevskapet Dublin) och lades fram för kommissionen i september 2005 för Nevitt Lusk 
Action Group. Klagomålet har registrerats med referensnummer 0295/2005 och har 
undersökts av kommissionens tjänsteavdelningar på grundval av de upplysningar som har 
lämnats av framställaren.
Resultaten av en preliminär analys redovisades för ledamöterna av utskottet för 
framställningar den 24 april 2005. Kommissionen förklarade att en 
miljökonsekvensbedömning måste genomföras och att den vid denna tidpunkt och med tanke 
på att inget tillstånd hade beviljats för avfallsdeponin ännu, inte kunde identifiera någon 
överträdelse av lagstiftningen (om avfall).
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Efter det att kommissionens tjänsteavdelningar genomfört en ytterligare analys av 
kompletterande upplysningar som framställaren lämnat förefaller det som att den planerade 
avfallsdeponin kan leda till en försämring av grundvattensresurserna, vilket eventuellt skulle 
kunna strida mot vattenlagstiftningen. Den planerade avfallsdeponin kommer att placeras i 
närheten av en akvifär (the Bog of the Ring) som förser lokala områden med dricksvatten och 
som eventuellt skulle kunna påverkas av verksamheten vid avfallsdeponin.

Utskottet för framställningar inledde nyligen direkta kontakter med de irländska 
myndigheterna (det irländska naturvårdsverket – EPA). Denna direkta kontakt har tagits i 
samband med ett beslut som fattats av utskottet om att skicka observatörer till den offentliga 
utfrågningen om deponiprojektet.
Enligt direktiv 2000/60/EG (ramdirektivet om vatten)1 är medlemsstaterna skyldiga att 
förhindra försämringar av vattenkvaliteten och att nå god vattenstatus som en regel till 2015. 
Slutligen kommer hotade vattenmassor att vara föremål för direktivets åtgärdsprogram för att 
nå en god vattenstatus till 2015 eller, under förutsättning att strikta villkor är uppfyllda, vara 
föremål för undantag.
Genom stränga operativa och tekniska krav på avfall och deponier införs genom 
direktiv 99/31/EG2 om deponering av avfall åtgärder, förfaranden och vägledning för att 
förhindra eller i så stor utsträckning som möjligt minska eventuell negativ miljöpåverkan, 
särskilt föroreningar av ytvatten, grundvatten, mark och luft. Enligt bilaga I i detta direktiv 
måste man vid beslut om lokalisering av en avfallsdeponi beakta krav på bland annat 
förekomst av dricksvatten och de hydrogeologiska förhållandena i området. Den behöriga 
myndigheten ska inte utfärda tillstånd för avfallsdeponi om den inte anser att detta och andra 
krav som anges i artikel 7 i direktivet är uppfyllda. Det finns ett obligatoriskt krav på att den 
behöriga myndigheten ska inspektera platsen för att säkerställa att kraven för tillståndet är 
uppfyllda. För att komplettera ovanstående information är avslutningsvis åtgärder för att 
förhindra tillförsel till grundvatten av farliga ämnen eller tillförsel av andra icke-farliga 
förorenande ämnen obligatoriska enligt direktiv 80/68/EEG3 – se även artikel 6 i 
direktiv 2006/118/EG4.
Mot bakgrund av ovannämnda måste en förhandsgranskning genomföras för att utvärdera 
riskerna för förorening av grundvatten och, om så är lämpligt, kan deponin beviljas tillstånd, 
förutsatt att alla tekniska försiktighetsåtgärder för att förhindra förorening av grundvattnet av 
ämnen som härrör från avfallsdeponin har vidtagits. Det är även viktigt att påpeka att de 
irländska myndigheterna enligt villkoren i direktiv 98/83/EG är skyldiga att säkerställa att det 
vatten som levereras till kunderna är fritt från bakteriologiska föroreningar.

I en rapport av den 18 juni 2007 uppgav det irländska naturvårdsverkets kontor för 
tillståndsgivning och vägledning att sannolikheten för att kvaliteten på grundvattnet skulle 
påverkas på grund av den potentiella risken för läckage från avfallsdeponin (jämfört med 
grundvattenflödet och den relaterade utspädningsfaktorn) är låg. Dessutom har ett flertal 

                                               
1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1–19.
3 EGT L 20, 26.1.1980, s. 43.
4 EUT L 372, 12.12.2006, s. 19.
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tekniska försiktighetsåtgärder vidtagits för att förhindra föroreningar (till exempel används 
membran i deponin), vilka överensstämmer med direktiv 80/68/EEG om skydd för 
grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen.

Miljökonsekvensbeskrivningarna från april 2006 och juni 2007 innehåller uppgifter om de 
tekniska försiktighetsåtgärder som har vidtagits för att förhindra försämringar av akvifären. 
Kommissionen har emellertid inte fått några konkreta uppgifter som bevisar detta utom tvivel 
(till exempel en jämförelse av övervakningsdata med naturliga bakgrundsnivåer), vilket 
innebär att slutsatsen att sannolikheten för betydande risker är låg kan vara ett antagande. 
Dessutom har det föreslagits att tillståndet för avfallsdeponin ska ses över vart åttonde år, 
medan det i direktiv 80/68/EEG talas om översyner vart fjärde år. Vidare skulle detta område 
ha registrerats som ett område som är skyddat på grund av sin betydelse för 
vattenförsörjningen enligt artikel 6 i direktiv 2000/60/EG (ramdirektivet om vatten), vilket 
inte förefaller ha gjorts. Syftet med detta rättsliga krav är att undvika försämringar av 
(grund)vattenkvaliteten för att minska den grad av reningsbehandling som krävs i 
produktionen av dricksvatten.

Slutsatser
Mot bakgrund av dessa inledande iakttagelser sände kommissionen en förfrågan till de 
irländska myndigheterna om varför inga undersökningar av akvifärens mest permeabla lager 
(grus) har genomförts och inga slutsatser har utarbetats om de akvifärer som är belägna under 
avfallsdeponin med tanke på deras eventuella användning som dricksvattenkälla, samt om 
översynsintervallerna och skydd av dricksvattenskällan.

Kommissionen kommer att informera utskottet för framställningar om resultatet av dessa 
förfrågningar.

6. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008.

Som nämnts i meddelandet från den 5 maj 2008 har kommissionen skickat ett brev (daterat 
den 14 mars 2008) till de irländska myndigheterna med förfrågan om varför inga 
undersökningar av akvifärens mest permeabla lager (grus) har genomförts och inga slutsatser 
har utarbetats om de akvifärer som är belägna under avfallsdeponin med tanke på deras 
eventuella användning som dricksvattenkälla, samt om översynsintervallerna och skydd av 
dricksvattenskällan. Ett svar mottogs den 22 maj 2008. I detta meddelande sammanfattas det 
mest väsentliga innehållet i svaret.

De irländska myndigheterna bekräftar i sitt brev från den 12 maj 2008 att det irländska 
naturvårdsverkets kontor för tillståndsgivning och vägledning i sin rapport från 
den 18 juni 2007 framhöll att sannolikheten för att kvaliteten på grundvattnet skulle påverkas 
på grund av den potentiella risken för läckage från avfallsdeponin (jämfört med 
grundvattenflödet och den relaterade utspädningsfaktorn) är låg. Dessutom har ett flertal 
tekniska försiktighetsåtgärder vidtagits för att förhindra föroreningar (till exempel används 
membran i deponin), vilka överensstämmer med direktiv 80/68/EEG om skydd för 
grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen.
De irländska myndigheterna framhåller att det irländska naturvårdsverket ännu inte har 
avslutat processen att fastställa det tillstånd för avfallsdeponin som är kopplat till fallet. 
Därför menar man att det är för tidigt för kommissionen att uttrycka sin oro över om 
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ansökningsutvärderingen är giltig, och att den fullständiga dokumentationen bör tas i 
beaktande när ansökningsprocessen är helt och hållet avslutad. Vidare påpekar de irländska 
myndigheterna att det irländska naturvårdsverket kallade till ett offentligt åhörande av 
protester, vid vilket alla motståndare närvarade och deltog, liksom en representant för 
Europaparlamentets utskott för framställningar. Under tillståndsförfarandet ska en rapport 
författas av åhörandets ordförande och lämnas till det irländska naturvårdsverkets styrelse, 
som ska ta rapporten och protesterna under övervägande innan ett slutgiltigt beslut fattas. 
Sådana beslut kungörs på det irländska naturvårdsverkets webbplats och är, tillsammans med 
all relevant dokumentation, tillgängliga för allmänheten på Internet: www.epa.ie/licensing.
Angående tillståndets giltighetstid kontra kravet på översyn vart fjärde år enligt 
direktiv 80/68/EEG, bekräftar de irländska myndigheterna att alla tillstånd för 
avfallshantering ska ses över minst vart fjärde år enligt artikel 39 i förordningarna om tillstånd 
för avfallshantering (Waste Licensing Regulations) från 2004.

Slutligen, angående påståendet om att området inte har registrerats som ett område som är 
skyddat på grund av sin betydelse för vattenförsörjningen i enlighet med artikel 6 i 
ramdirektivet om vatten, har de irländska myndigheterna informerat kommissionen om att 
grundvattenförekomsten i detta fall har införts i registret över skyddade områden, och att 
direktivet därmed följs. Detta rapporterades till Europeiska kommissionen i mars 2005 av det 
irländska naturvårdsverket för Department of the Environment, Heritage and Local 
Government.

Slutsatser

Kommissionen är nöjd med de irländska myndigheternas svar angående tillämpningen av 
direktiven 80/68/EEG och 2000/60/EG. Slutsatser om risken för försämring av akvifärerna 
måste vänta tills det irländska naturvårdsverkets styrelse fattat sitt slutgiltiga beslut i samband 
med att tillståndsförfarandet avslutas. I nuläget har kommissionen ingen anledning att göra 
ytterligare förfrågningar.


