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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0842/2007, ingiven av Charlie Weston (irländsk medborgare), för 
Fairshare Campaign Group, om påstådda överträdelser vid genomförandet av en 
strategisk miljöbedömning inför byggandet av ett regionalt reningsverk på halvön 
Donabate/Portrane (Dublins län)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren påstår att EG:s direktiv 2001/42 har överträtts i samband med genomförandet 
av den strategiska miljöbedömningen som ingår i en större undersökning av kommunen 
Dublins avloppssystem. I den strategiska miljöbedömningen rekommenderas 
Donabate/Portrane för placeringen av ett regionalt reningsverk och framställaren hävdar att 
närhetsprincipen som är förankrad i EU:s lagstiftning inte har beaktats. Även de eventuella 
miljökonsekvenserna för godset Rogerstown, ett skyddat område i närheten, har enligt 
framställaren nonchalerats. Enligt framställaren var processen vid den strategiska 
miljöbedömningen inte oberoende och visade sig vara partisk, eftersom Portrane hade angetts 
som plats för det regionala reningsverket på sex av de 16 strategiska alternativ som 
presenterades. Framställaren anser att allmänhetens kommentarer inte behandlades och hävdar 
att projektet riskerar påverka den hållbara utvecklingen i Donabate, Portrane och Malahide.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 februari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 10 juni 2008.

Framställaren hävdar att direktiv 2001/42/EG har överträtts i samband med den strategiska 
miljöbedömningen som ingår i en större undersökning av kommunen Dublins avloppssystem. 
I den strategiska miljöbedömningen rekommenderas Donabate/Portrane för placeringen av ett 
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regionalt reningsverk och framställaren hävdar att närhetsprincipen som är förankrad i EU:s 
lagstiftning inte har beaktats. Även de eventuella miljökonsekvenserna för godset 
Rogerstown, ett skyddat område i närheten, har enligt framställaren nonchalerats. Enligt 
framställaren var inte förfarandet i samband med den strategiska miljöbedömningen 
självständigt utfört och visade sig dessutom vara subjektivt, eftersom Portrane valdes som 
plats för det regionala reningsverket och man endast tog hänsyn till sex av de 16 strategiska 
alternativen. Framställaren anser att man inte brydde sig om allmänhetens farhågor och 
hävdar att projektet äventyrar den hållbara utvecklingen i områdena Donabate, Portrane och 
Malahide.

Direktiv 2001/42/EG1, känt som direktivet om strategiska miljöbedömningar eller 
SMB-direktivet, tillämpas på de planer och program som kan få betydande 
miljökonsekvenser. I artiklarna 2 och 3 anges direktivets räckvidd.

Enligt artikel 5 måste den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets 
genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivas och utvärderas. Integreringen av 
miljöhänsyn i rapporten borde bidra till mer hållbara lösningar i beslutsfattandet. I artikeln tar 
man också upp skyldigheten att identifiera, beskriva och utvärdera skäliga alternativ på ett 
jämförbart sätt. Det är nödvändigt att den myndighet som ska anta planen eller programmet, 
såväl som myndigheterna och allmänheten som deltagit i samråd, får en korrekt bild av de 
tillgängliga skäliga alternativen och varför de inte anses vara det bästa alternativet. Den 
information som avses i bilaga I i SMB-direktivet ska sålunda tillhandahållas för de valda 
alternativen.

Framställaren vänder sig mot det alternativ som valts av de irländska myndigheterna och 
menar att de olika alternativen inte har bedömts korrekt. Mot bakgrund av de uppgifter som 
har lämnats kan dock inte kommissionen se att det strategiska miljödirektivet har överträtts 
eftersom det verkar som om alla alternativ har behandlats och analyserats.

För att fastställa en överträdelse av gemenskapslagstiftningen bör det framgå att de nationella 
myndigheterna inte följer kraven i EU:s lagstiftning, i det här fallet det strategiska 
miljödirektivet. Kommissionen har dock ingen behörighet när det gäller beslutets innehåll. Att 
de ekonomiska (eller andra) fördelarna skulle motverkas av de miljömässiga nackdelarna 
utgör inte i sig en överträdelse av direktivet.

Slutsats

Kommissionen tackar framställaren för att ha skickat in rapporten från Pick Everard 
Engineering Consultants, men kan i det här stadiet inte se några överträdelser av EU:s 
lagstiftning.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 20 mars 2009.

Kommissionens kommentarer till de kompletterande upplysningar som har lämnats av 
framställaren

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan. EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.
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Kommissionen har granskat de kompletterande upplysningar som framställaren har inkommit 
med, särskilt protestskrivelsen från Fairshare om förslaget till miljörapport om SMB för 
GDSDS – december 2007, och GDSDS strategiska miljöbedömning, miljörapport –
september 20071 som skrivelsen från Fairshare avser.

När det gäller SMB-direktivet bekräftar kommissionen att de formella kraven i direktivet har 
uppfyllts. Rapporten innehåller inget beslut om en särskild placering eller teknik.

När det gäller de påstådda överträdelserna av ramdirektivet om vatten2, direktivet om rening 
av avloppsvatten från tätbebyggelse3 samt fågeldirektivet4 och livsmiljödirektivet5, har 
kommissionen gjort följande bedömning:

Ramdirektivet om vatten
I ramdirektivet om vatten fastställs två centrala miljömål för skyddet av alla 
vattenförekomster (floder, sjöar, grundvatten och kustvatten).
– Att nå/bevara god vattenstatus som regel till 2015.
– Att förebygga alla försämringar av vattenstatusen.
Som ett första steg skulle en förteckning över avrinningsdistrikt och analyser av påverkan och 
konsekvenser på vattenförekomsterna lämnas in den senast den 22 december 2004 (rapporter 
enligt artiklarna 3 och 5). I sin genomföranderapport för 20076 hade kommissionen listat 
Irlands rapporter bland dem som uppvisade de bästa resultaten. De nödvändiga planerna och 
programmen för att nå god vattenstatus måste utarbetas med ett brett offentligt samråd, där 
medborgare, medborgarsammanslutningar och icke-statliga organisationer har en särskild rätt 
att få tillgång till alla bakgrundsdokument och all information.

När det gäller prispolitiken för vatten hänvisar framställaren till principen om 
kostnadstäckning för vattentjänster enligt artikel 9 i ramdirektivet, vilken bidrar till direktivets 
miljömål och till att garantera att de olika vattenanvändningsverksamheterna bidrar på ett 
lämpligt sätt till kostnadstäckningen för vattentjänster. Medlemsstaterna kan emellertid frångå 
principen om prissättning på vatten om de har etablerad praxis för en viss 
vattenanvändningsverksamhet och om den fortsatta tillämpningen av sådan praxis inte 
äventyrar syftena och målen för ramdirektivet om vatten. Om medlemsstaterna utnyttjar detta 
alternativ måste de ange skälen i de förvaltningsplaner för avrinningsområden som ska lämnas 
in senast den 22 december 2009. I direktivet fastställs samtidigt en princip om att alla uttag 
kräver ett tillstånd, och ansökningarna om dessa tillstånd ska bedömas mot målen för god 
vattenstatus när det gäller kvalitet och kvantitet.

                                               
1 Undersökningen ”The Greater Dublin Strategic Drainage Study” beställdes 2001 med tanke på behovet av en 
regional förståelse för Dublinkommunens befintliga och framtida behov av infrastruktur för avlopp och rening av 
avloppsvatten. Belastningen på de befintliga avloppssystemen och floderna har ökat till följd av omfattningen av 
och takten i utvecklingen till följd av en stark ekonomisk tillväxt.
2 Direktiv 2000/60/EG, i dess ändrade ordalydelse (EGT L 327, 22.12.2000).
3 Direktiv 91/271/EEG, i dess ändrade ordalydelse EGT L 135, 30.5.1991).
4 Direktiv 79/409/EEG, i dess ändrade ordalydelse (EGT L 103, 25.4.1979).
5 Direktiv 92/43/EEG, i dess ändrade ordalydelse (EGT L 206, 22.7.1992).
6 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
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Förvaltningsplanerna för avrinningsområden ska lämnas in senast den 22 december 2008, och 
den slutliga versionen ska lämnas in senast den 22 december 2009. Planerna och programmen 
måste uppfylla direktivets mål.

I miljörapporten i fråga åsidosätts inga beslut som ska fattas enligt ramdirektivet om vatten. 
Det är uppenbart att alla alternativ som väljs måste överensstämma med direktivet.

För närvarande kan kommissionen inte konstatera någon överträdelse av ramdirektivet om 
vatten.

Direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
Framställningen berör flera av direktivets mål.
– Sekundär rening som ett minimikrav, tertiär rening av utsläpp som överstiger 

10 000 personekvivalenter till känsliga områden och till upptagningsområden för sådana 
känsliga områden. Beroende på situationen i varje enskilt fall kan emellertid ytterligare 
rening vara nödvändig för att uppfylla de fastställda miljömålen.

– Begränsning av läckor (bland annat begränsning av infiltrering av grundvatten i 
avloppssystem), och begränsning av föroreningar från översvämningar till följd av 
stormar.

Dessa skyldigheter måste emellertid uppfyllas oberoende av vilket alternativ som slutligen 
väljs för insamling och rening av avloppsvatten i Dublins kommun, både när det gäller antalet 
vattenreningsanläggningar och deras placering. I EU:s lagstiftning på området, t.ex. direktivet 
om rening av avloppsvatten och ramdirektivet om vatten, fastställs miljömål som måste 
uppfyllas, men direktiven innehåller inga föreskrifter om vilken teknik som ska användas eller 
placeringen av sådana anläggningar. Dessutom är lagstiftningen absolut neutral när det gäller 
organisation och ägande av egendomar.

Direktivet om badvatten
Alla stränder som omfattas av tillämpningsområdet för direktivet om kvaliteten på badvatten1

måste uppfylla de kvalitetsstandarder som fastställs i direktivet, och medlemsstaterna är 
skyldiga att se till att framtida infrastrukturer uppfyller standarderna. Kvalitetsmålen i 
direktivet om badvatten måste ingå i förvaltningsplanerna för avrinningsområdena enligt det 
ovannämnda ramdirektivet om vatten.

Skyddade områden enligt fågeldirektivet och livsmiljödirektivet
Kommissionen är medveten om att det finns många Natura 2000-områden längs Irlands östra 
kustlinje, som inrättats enligt både fågeldirektivet och livsmiljödirektivet. En av 
prioriteringarna i vidareutvecklingen av den framtida avloppsreningsinfrastrukturen för 
Dublins kommun kommer att vara att garantera att dessa utsedda skyddade områden 
respekteras, både när det gäller planering, konstruktion och drift av infrastrukturen.

Slutsats

För närvarande kan kommissionen inte konstatera någon överträdelse av EU:s 
miljölagstiftning. Kommissionen kommer att fortsätta att kontrollera att lagstiftningen följs på 

                                               
1 Direktiv 76/160/EEG, i dess ändrade ordalydelse (EGT L 31, 5.2.1976), direktiv 2006/7/EG (EUT L 64, 
4.3.2006).
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lämpligt sätt allteftersom planeringen för en framtida avloppsreningsstruktur i 
Dublins kommun fortsätter.

Kommissionen vill betona att anläggande av en avloppsreningsanläggning med en kapacitet 
som överstiger 150 000 personekvivalenter enligt bestämmelserna i direktivet om 
miljöbedömningar1 måste genomgå en obligatorisk miljökonsekvensbedömning innan ett 
tillstånd kan utfärdas för anläggningen.

                                               
1 Direktiv 85/337/EEG i dess ändrade ordalydelse (EGT L 175, 5.7.1985).


