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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1024/2008, ingediend door T.B. (Ierse nationaliteit), namens 
“The Friends of the Aquifer ltd”, over vermeende onregelmatigheden bij de 
verlening van een vergunning voor het bouwen van een 
verbrandingsinstallatie in Carranstown (Meath County, Ierland)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de procedures voor het verlenen van de vergunning voor het 
bouwen en exploiteren van een verbrandingsinstallatie in Carranstown (Meath County, 
Ierland) niet correct zijn gevolgd. Volgens hem hebben de bevoegde Ierse autoriteiten de 
ontwikkelaar toegestaan de oorspronkelijke aanvraag voor de bouw- en exploitatievergunning 
te wijzigen, die betrekking had op een locatie die extreem kwetsbaar was voor 
verontreiniging. Indiener stelt dat de ontwikkelaar een nieuwe aanvraag had moeten indienen 
waarover een openbare raadpleging had moeten plaatsvinden. Indiener heeft de indruk dat de 
bevoegde autoriteiten door een substantieel gewijzigde aanvraag toe te laten de regels voor 
publieke inspraak hebben omzeild en daarmee de vigerende wetgeving hebben geschonden. 
Indiener stelt dat de verbrandingsinstallatie een ernstig risico wat betreft verontreiniging 
vormt voor de enige belangrijke aquifer in de regio van North Leinster en verzoekt het 
Europees Parlement om de zaak te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009

Indiener is van mening dat de procedures voor het verlenen van de vergunning voor het 
bouwen en exploiteren van een verbrandingsinstallatie in Carranstown (Meath County, 
Ierland) niet correct zijn gevolgd. Volgens hem hebben de bevoegde Ierse autoriteiten de 
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ontwikkelaar toegestaan de oorspronkelijke aanvraag voor de bouw- en exploitatievergunning 
te wijzigen, die betrekking had op een locatie die extreem kwetsbaar was voor 
verontreiniging. Indiener stelt dat de ontwikkelaar een nieuwe aanvraag had moeten indienen 
waarover een openbare raadpleging had moeten plaatsvinden. Indiener heeft de indruk dat de 
bevoegde autoriteiten door een substantieel gewijzigde aanvraag toe te laten de regels voor 
publieke inspraak hebben omzeild en daarmee de vigerende wetgeving hebben geschonden. 
Indiener stelt dat de verbrandingsinstallatie een ernstig risico wat betreft verontreiniging 
vormt voor de enige belangrijke aquifer in de regio van North Leinster en verzoekt het 
Europees Parlement om de zaak te onderzoeken.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Alle afvalverbrandingsinstallaties moeten voldoen aan Richtlijn 2000/76/EG1 betreffende de 
verbranding van afval, en de meeste van deze installaties vallen, afhankelijk van hun capaciteit
en het type afval dat wordt verbrand, eveneens onder de vereisten van Richtlijn 2008/1/EG2

inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. 

Afvalverbrandingsinstallaties moeten ook voldoen aan de vereisten van Richtlijn 85/337/EEG 
van de Raad (bekend als de Milieueffectrapportage- of MER-richtlijn) als gewijzigd3. Deze 
richtlijn vereist een specifieke procedure die moet worden gevolgd om ervoor te zorgen dat 
het milieueffect van voorgestelde projecten wordt beoordeeld voordat toestemming wordt 
verleend voor de ontwikkeling. Voor afvalverbrandingsinstallaties met een capaciteit van 
meer dan 100 ton per dag is een MER verplicht. Onder deze drempel moeten de lidstaten door 
middel van een proces dat screening wordt genoemd bepalen of een dergelijke beoordeling
noodzakelijk is. Elke MER-procedure moet een raadpleging van de bevoegde 
milieuautoriteiten en het betrokken publiek omvatten. Volgens de informatie op de website 
van An Bord Pleanála is er een MER uitgevoerd en heeft er een hoorzitting plaatsgevonden.

Voorts moet worden opgemerkt dat de verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van
de EG-wetgeving primair bij de lidstaten ligt. De Commissie is niet bevoegd de autoriteiten 
van de lidstaten te vervangen bij hun planningsactiviteiten en hun besluiten over bijvoorbeeld 
toestemming voor een ontwikkelplan voor een verbrandingsinstallatie. Het is aan de Ierse
autoriteiten om passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke plannen en 
daaraan gerelateerde projecten geen ernstige milieurisico’s opleveren.

Conclusie

Op basis van de door indiener verstrekte informatie kan de Commissie geen schending van de 
communautaire milieuwetgeving vaststellen. Mocht de indiener de Commissie 
verzoekschriften van aanvullende informatie voorzien, dan zal de Commissie de zaak 
opnieuw bestuderen.

                                               
1 PB L 332 van 28.12.2000.
2 PB L 24 van 29.1.2008.
3 PB L 175 van 5.7.1985, PB L 73 van 14.3.1997, PB L 156 van 25.6.2003.


