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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1024/2008 af T.B, irsk statsborger, for organisationen The Friends of 
the Aquifer ltd., om påståede uregelmæssigheder i proceduren for tildeling af 
tilladelser i forbindelse med opførelsen af et forbrændingsanlæg i Carranstown 
(Meath County, Irland)

1. Sammendrag

Andrageren mener, at procedurerne for tildeling af tilladelser i forbindelse med opførelsen og 
drift af et forbrændingsanlæg i Carranstown (Meath County, Irland) har været præget af store 
uregelmæssigheder. Han hævder, at de kompetente irske myndigheder skulle have tilladt, at 
bygherren ændrede den oprindelige ansøgning om byggetilladelse, som angik en lokalitet, der 
er ekstremt sårbar over for forurening. Andrageren fastholder, at bygherren burde have 
indgivet en ny ansøgning efter en offentlig høring. Andrageren mener, at myndighederne har 
omgået bestemmelserne om offentlig høring og overtrådt den gældende lovgivning ved at 
tillade en væsentligt ændret ansøgning om byggetilladelse. Andrageren hævder, at 
forbrændingsanlægget udgør en alvorlig forureningstrussel for det eneste grundvandsreservoir 
i North Leinster, som har stor betydning for regionen, og anmoder Europa-Parlamentet om at 
undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. april 2009.

Andrageren mener, at procedurerne for tildeling af tilladelser i forbindelse med opførelsen og 
drift af et forbrændingsanlæg i Carranstown (Meath County, Irland) ikke er blevet fulgt.
Andrageren hævder, at de kompetente irske myndigheder har tilladt, at bygherren ændrede 
den oprindelige ansøgning om byggetilladelse, som angik en lokalitet, der er ekstremt sårbar 
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over for forurening. Andrageren fastholder, at bygherren burde have indgivet en ny ansøgning 
efter en offentlig høring. Andrageren mener, at myndighederne har omgået bestemmelserne 
om offentlig høring og overtrådt den gældende lovgivning ved at tillade en væsentligt ændret 
ansøgning om byggetilladelse. Andrageren hævder, at forbrændingsanlægget udgør en 
alvorlig forureningstrussel for det eneste grundvandsreservoir i North Leinster, som har stor 
betydning for regionen, og anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge sagen.

Kommissionens bemærkninger

Alle forbrændingsanlæg skal overholde direktiv 2000/76/EF1 om forbrænding af affald og, 
afhængigt af deres kapacitet og den type affald, der forbrændes, er de fleste af disse anlæg også 
underlagt kravene i direktiv 2008/1/EF2 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening.

Forbrændingsanlæg skal også overholde kravene i Rådets direktiv 85/337/EØF (kendt som 
direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet eller VVM-direktivet), med senere 
ændringer3. Direktivet beskriver den specifikke procedure, der skal følges for at sikre, at 
indvirkningen på miljøet af foreslåede projekter vurderes, før der gives byggetilladelse. For 
forbrændingsanlæg med en kapacitet på over 100 tons om dagen er en VVM obligatorisk.
Under denne tærskel skal medlemsstaterne gennem en procedure, der kaldes "screening", 
afgøre, om en sådan vurdering er påkrævet. Enhver vurdering af virkningen på miljøet skal 
omfatte høring af de kompetente miljømyndigheder og offentligheden. Ifølge de oplysninger, 
der er indsamlet på An Bord Pleanálas websted, er der blevet udført en vurdering af 
indvirkningen på miljøet, og en mundtlig høring er blevet gennemført.

Det bør også bemærkes, at det primært er medlemsstaternes ansvar at gennemføre EU-
lovgivningen korrekt. Kommissionen har ikke beføjelser til at overtage medlemsstaternes 
planlægning af aktiviteter eller beslutningstagning, eksempelvis vedrørende godkendelse af en 
byggeplan for et forbrændingsanlæg. Det er op til de irske myndigheder at træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at sådanne planer og de relaterede projekter ikke 
udgør en alvorlig miljømæssig risiko.

Konklusion

På grundlag af oplysningerne fra andrageren kan Kommissionen ikke påvise nogen 
overtrædelse af EU's miljølovgivning. Såfremt andrageren fremsender yderligere oplysninger 
til Udvalget for Andragender, vil Kommissionen undersøge sagen på ny."

                                               
1 EFT L 332 af 28.12.2000.
2 EUT L 24 af 29.01.2008.
3 EFT L 175 af 5.7.1985, EFT L 73 af 14.3.1997, EUT L 156 af 25.6.2003.


