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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1024/2008, T.B., Irlannin kansalainen, The Friends of the 
Aquifer ltd -järjestön puolesta, väitetyistä sääntöjenvastaisuuksista Meathin 
läänissä Irlannissa sijaitsevaan Carranstowniin rakennettavan 
jätteenpolttolaitoksen lupamenettelyssä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjän mielestä menettelyyn, jossa myönnettiin lupa jätteenpolttolaitoksen 
rakentamiselle ja käyttämiselle Meathin läänissä Irlannissa sijaitsevaan Carranstowniin, liittyy 
vakavia puutteita. Hänen mukaansa Irlannin toimivaltainen viranomainen salli rakennuttajan 
muuttaa alkuperäistä rakennuslupahakemusta, joka koski erittäin saastumisherkkää aluetta. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan rakennuttajan olisi pitänyt jättää uusi hakemus, josta olisi 
järjestetty julkinen kuuleminen. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että salliessaan 
rakennuslupahakemuksen olennaisen muuttamisen viranomaiset kiersivät julkista kuulemista 
koskevia määräyksiä ja rikkoivat siten voimassa olevaa lainsäädäntöä. Vetoomuksen esittäjä 
väittää, että jätteenpolttolaitos merkitsisi vakavaa saastumisuhkaa North Leinsterin seudun 
ainoalle alueellisesti merkittävälle pohjavesialueelle, ja pyytää Euroopan parlamenttia 
tutkimaan asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. joulukuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 24. huhtikuuta 2009

Vetoomuksen esittäjän mielestä luvan myöntämisessä jätteenpolttolaitoksen rakentamiselle ja 
käyttämiselle Meathin läänissä Irlannissa sijaitsevassa Carranstownissa ei ole noudatettu 
asianmukaista menettelyä. Hänen mukaansa Irlannin toimivaltaiset viranomaiset sallivat 
rakennuttajan muuttaa alkuperäistä rakennuslupahakemusta, joka sisälsi erittäin 
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saastumisherkän alueen. Vetoomuksen esittäjän mukaan rakennuttajan olisi pitänyt jättää uusi 
hakemus, josta olisi järjestetty julkinen kuuleminen. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että 
salliessaan rakennuslupahakemuksen olennaisen muuttamisen viranomaiset kiersivät julkista 
kuulemista koskevia määräyksiä ja rikkoivat siten voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
Vetoomuksen esittäjä väittää, että jätteenpolttolaitos merkitsisi vakavaa saastumisuhkaa North 
Leinsterin seudun ainoalle alueellisesti merkittävälle pohjavesialueelle, ja pyytää Euroopan 
parlamenttia tutkimaan asiaa.

Komission huomautukset vetoomuksesta

Kaikkien jätteenpolttolaitosten on noudatettava jätteenpoltosta annettua direktiiviä 2000/76/EY1, 
ja riippuen kapasiteetista ja poltettavan jätteen laadusta useimmat näistä laitoksista kuuluvat 
myös ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun 
direktiivin2008/1/EY2 soveltamisalaan. 

Jätteenpolttolaitosten on noudatettava myös neuvoston direktiivin 85/337/ETY (joka 
tunnetaan ympäristövaikutusten arviointia koskevana direktiivinä tai YVA-direktiivinä), 
sellaisena kuin se on muutettuna3, vaatimuksia. Direktiivissä säädetään erityisestä 
menettelystä, jota noudattamalla voidaan varmistaa, että ehdotettujen hankkeiden 
ympäristövaikutukset arvioidaan ennen luvan myöntämistä. Jätteenpolttolaitoksille, joiden 
kapasiteetti on yli 100 tonnia päivässä, ympäristövaikutusten arviointi on pakollinen. Kun 
jätteenpolttolaitoksen kapasiteetti alittaa tämän rajan, jäsenvaltioiden on määritettävä niin 
sanotussa seulontamenettelyssä, onko vaikutusten arviointi tarpeen. YVA-menettelyn 
yhteydessä on kuultava toimivaltaisia ympäristöviranomaisia ja asiasta kiinnostunutta yleisöä. 
An Bord Pleanálan verkkosivustolle koottujen tietojen mukaan ympäristövaikutusten arviointi 
suoritettu asianmukaisesti ja suullinen kuuleminen on pidetty.

On myös todettava, että EY:n lainsäädännön asianmukainen täytäntöönpano on pääasiallisesti 
jäsenvaltioiden vastuulla. Komissiolla ei ole valtuuksia syrjäyttää jäsenvaltioiden 
viranomaisia suunnitelmiin liittyvässä toiminnassa ja päätöksenteossa, jotka liittyvät 
esimerkiksi rakennusluvan myöntämiseen jätteenpolttolaitokselle. Irlannin viranomaisten on 
toteutettava tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että kyseiset hankkeet eivät aiheuta 
vakavaa vaaraa ympäristölle.

Johtopäätös

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella komissio ei voi todeta, että yhteisön 
ympäristölainsäädäntöä olisi rikottu. Mikäli vetoomuksen esittäjä kuitenkin toimittaa 
vetoomusvaliokunnalle lisätietoja, komissio tutkii asian uudelleen.

                                               
1 EVYL L 332, 28.12.2000
2 EUVL L 24, 29.1.2008
3 EYVL L 175, 5.7.1985, EYVL L 73, 14.3.1997, EUVL L 156, 25.6.2003


