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Tárgy: A T.B., ír állampolgár által a „The Friends of the Aquifer ltd” nevében 
benyújtott, 1024/2008. számú petíció egy hulladékégető mű Carranstownban 
(Meath megye, Írország) történő megépítésére vonatkozó engedély odaítélési 
eljárása során felmerülő állítólagos szabálytalanságokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy egy carranstowni (Meath megye, Írország) hulladékégető 
megépítésére és üzemeltetésére vonatkozó engedély odaítélési eljárásai során súlyos 
szabálytalanságokra került sor. Úgy véli, hogy az illetékes ír hatóságok engedélyezték a 
fejlesztőnek, hogy módosítsa az elvi építési engedély iránti eredeti kérelmet, amely egy, a 
szennyezésre rendkívül érzékeny területre is kiterjedt. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a 
fejlesztőnek új kérelmet kellett volna benyújtania, amelyet azután a nyilvánossággal folytatott 
konzultációnak vetnek alá. Megítélése szerint azáltal, hogy jóváhagytak egy érdemben 
módosított elvi építési engedély iránti kérelmet, a hatóságok megkerülték a nyilvánossággal 
folytatott konzultációról szóló rendelkezéseket, és következésképpen megsértették a hatályos 
jogszabályokat. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a hulladékégető komoly szennyezési 
veszélynek teszi ki az egyetlen regionális szinten jelentős víztartó réteget Észak-Leinsterben, 
ezért az ügy kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. április 24.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy egy carranstowni (Meath megye, Írország) hulladékégető 



PE423.915v01-00 2/3 CM\782534HU.doc

HU

megépítésére és üzemeltetésére vonatkozó engedély megadásának eljárásai során nem 
követték az ilyen esetben alkalmazandó, megfelelő eljárást. Úgy véli, hogy az illetékes ír 
hatóságok engedélyezték a fejlesztőnek, hogy módosítsa az eredeti elvi építési engedély iránti 
kérelmet, amely egy, a szennyezésre rendkívül érzékeny területre is kiterjedt. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy a fejlesztőnek új kérelmet kellett volna benyújtania, amelyet 
azután a nyilvánossággal folytatott konzultációnak vetnek alá. Megítélése szerint azáltal, hogy 
jóváhagytak egy érdemben módosított elvi építési engedély iránti kérelmet, a hatóságok 
megkerülték a nyilvánossággal folytatott konzultációról szóló rendelkezéseket, és 
következésképpen megsértették a hatályos jogszabályokat. A petíció benyújtója azt állítja, 
hogy a hulladékégető komoly szennyezési veszélynek teszi ki az egyetlen regionális szinten 
jelentős víztartó réteget Észak-Leinsterben, ezért az ügy kivizsgálására kéri az Európai 
Parlamentet.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Minden hulladékégető műnek meg kell felelnie a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK 
irányelvnek1, és e létesítmények többsége – kapacitásától, illetve az égetett hulladék típusától 
függően –a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK 
irányelv2 rendelkezéseinek hatálya alá is tartozik. 

A hulladékégető műveknek ezen kívül meg kell felelniük a módosított 85/337/EGK tanácsi 
irányelv (közismert nevén a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó irányelv vagy KHV-
irányelv)3 rendelkezéseinek is. Ez az irányelv meghatározza azt a konkrét eljárást, amelyet le 
kell folytatni annak biztosítása érdekében, hogy a tervezett projekt környezetre gyakorolt 
hatását a végrehajtási engedély kiadása előtt megvizsgálják. A napi 100 tonnánál nagyobb 
kapacitású égetőművek esetében a környezeti hatásvizsgálat kötelező. E határérték alatt a 
szűrés elnevezésű eljárással a tagállamoknak kell meghatározniuk, hogy szükség van-e ilyen 
vizsgálatra. A környezeti hatásvizsgálatnak ki kell terjednie az illetékes környezetvédelmi 
hatósággal és az érintett lakossággal folytatott konzultációra. Az An Bord Pleanála 
weboldaláról származó információk szerint a környezeti hatásvizsgálat az előírt módon 
megtörtént, és szóbeli meghallgatásra is sor került.

Azt is fontos megemlíteni, hogy az EK jogszabályainak megfelelő alkalmazása elsősorban a 
tagállamok felelőssége. A Bizottság hatáskörébe nem tartozik bele a tagállamok hatóságainak 
helyettesítése tervezési feladataik és döntéseik tekintetében, például egy égetőmű 
kialakítására vonatkozó fejlesztési terv engedélyezése esetén. Az ír hatóságok feladata 
megtenni a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen tervek és a 
hozzájuk kapcsolódó projektek ne jelentsenek komoly kockázatot a környezetre nézve.

Következtetés

A petíció benyújtója által nyújtott tájékoztatás alapján a Bizottság nem tárta fel az EK 
környezetvédelmi jogszabályainak megsértését. Amennyiben a petíció benyújtója további 
tájékoztatást ad a Petíciós Bizottságnak, a Bizottság újra megvizsgálja az ügyet.

                                               
1 HL L 332., 2000.12.28.
2 HL L 24., 2008.1.29.
3 HL L 175., 1985.7.5., HL L 73., 1997.3.14, HL L 156., 2003.6.25.
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