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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1024/2008, adresată de T.B., de cetățenie irlandeză, în numele „The 
Friends of the Aquifer ltd”, privind presupuse neregularități în procesul de 
acordare a licenței de construcție pentru un incinerator în Carranstown (Comitatul 
Meath, Irlanda)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că procedurile de acordare a licenței de construcție și de funcționare 
pentru un incinerator în Carranstown (Comitatul Meath, Irlanda) ar fi fost serios perturbate. 
Potrivit acestuia, autoritățile irlandeze competente ar fi permis întreprinzătorului să modifice 
cererea inițială de proiectare care a inclus un sit extrem de vulnerabil la poluare. Petiționarul 
susține că întreprinzătorul ar fi trebuit să adreseze o nouă cerere care să facă obiectul unei 
consultări publice. Petiționarul estimează că prin permiterea unei cereri de proiectare 
substanțial modificată, autoritățile ar fi eludat dispozițiile privind consultarea publică și, prin 
urmare, au încălcat legislația în vigoare. Petiționarul se referă la faptul că incineratorul ar 
presupune o amenințare gravă de poluare la adresa singurului acvifer regional important din 
Leinster de nord și solicită Parlamentului European să investigheze cazul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

Petiționarul consideră că nu au fost îndeplinite procedurile corecte pentru aprobarea licenței 
necesare pentru construcția și funcționarea unui incinerator în Carranstown (Comitatul Meath, 
Irlanda). Conform petiționarului, autoritățile irlandeze competente au permis 
întreprinzătorului să modifice cererea inițială de proiectare, care a inclus un sit extrem de 
vulnerabil la poluare. Petiționarul susține că întreprinzătorul ar fi trebuit să adreseze o nouă 



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

RO

cerere care să facă obiectul unei consultări publice. Petiționarul estimează că, prin permiterea 
unei noi cereri de proiectare substanțial modificată, autoritățile ar fi eludat dispozițiile privind 
consultarea publică și, prin urmare, au încălcat legislația în vigoare. Petiționarul susține că 
incineratorul ar reprezenta o amenințare gravă de poluare la adresa singurului acvifer 
important din regiunea North Leinster și solicită Parlamentului European să investigheze 
cazul.

Comentariile Comisiei privind petiția

Toate uzinele de incinerare a deșeurilor trebuie să se conformeze Directivei 2000/76/CE1

privind incinerarea deșeurilor și, în funcție de capacitatea lor și de tipul de deșeu incinerat, 
majoritatea acestor instalații trebuie să se supună, de asemenea, cerințelor Directivei 
2008/1/CE2 privind prevenirea și controlul integrat al poluării.

Instalațiile de incinerare a deșeurilor trebuie să se conformeze și cu cerințele Directivei 
85/337/CEE a Consiliului (cunoscută ca directiva privind evaluarea impactului asupra 
mediului sau directiva EIM), astfel cum a fost modificată3. Această directivă expune o 
procedură specifică ce trebuie respectată pentru a se asigura că impactul asupra mediului al 
proiectelor propuse este evaluat înainte de a se aproba dezvoltarea proiectelor. Pentru 
instalațiile de incinerare a deșeurilor cu o capacitate ce depășește 100 tone pe an, o evaluare a 
impactului asupra mediului este obligatorie. Sub acest prag, statele membre trebuie să 
stabilească, printr-un proces numit ecranare, dacă o astfel de evaluare este necesară. Orice 
procedură EIM trebuie să includă o consultare a autorităților de mediu competente și a 
publicului afectat. Potrivit informațiilor obținute de pe website-ul An Bord Pleanála, 
procedura EIM a fost îndeplinită corect și s-a ținut o audiere publică.

Este de menționat și faptul că responsabilitatea de a pune corect în aplicare dreptul comunitar 
revine, în principal, statelor membre. Comisia nu are competența de a înlocui autoritățile 
statelor membre în planificarea activităților și luarea de decizii, cum ar fi, de exemplu, 
autorizarea unui plan de dezvoltare pentru un incinerator. Este datoria autorităților irlandeze 
să ia măsurile potrivite pentru a se asigura că astfel de planuri și proiecte asemănătoare nu 
reprezintă amenințări grave pentru mediu.

Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a 
legislației comunitare privind mediul. În cazul în care petiționarul va comunica noi informații 
Comisiei pentru petiții, Comisia va reexamina cazul.
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