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Utskottet för framställningar

24.4.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1024/2008, ingiven av T.B. (irländsk medborgare), för The Friends 
of the Aquifer ltd, om påstådda oegentligheter vid beviljandet av tillstånd att 
uppföra en förbränningsanläggning i Carranstown (grevskapet Meath, Irland)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anser att förfarandet för beviljandet av tillståndet för att uppföra och driva en 
förbränningsanläggning i Carranstown i grevskapet Meath i Irland har präglats av allvarliga 
brister. Enligt framställaren har de behöriga irländska myndigheterna tillåtit byggherren att 
ändra den ursprungliga bygglovsansökan som omfattade en plats som är extremt känslig för 
föroreningar. Framställaren hävdar att byggherren borde ha lämnat in en ny ansökan och att 
denna borde ha blivit föremål för ett offentligt samråd. Framställaren anser att myndigheterna 
genom att bevilja en kraftigt ändrad bygglovsansökan har kringgått kravet på offentligt 
samråd och därmed brutit mot gällande lagstiftning. Framställaren hävdar att 
förbränningsanläggningen skulle utgöra ett allvarligt föroreningshot mot den enda regionalt 
betydelsefulla vattenreservoaren i North Leinster och ber Europaparlamentet att utreda frågan.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 december 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 24 april 2009

Framställaren anser att det korrekta förfarandet för beviljandet av tillståndet för att uppföra 
och driva en förbränningsanläggning i Carranstown i grevskapet Meath i Irland inte har följts. 
Enligt framställaren har de behöriga irländska myndigheterna tillåtit byggherren att ändra den 
ursprungliga bygglovsansökan som omfattade en plats som är extremt känslig för 
föroreningar. Framställaren hävdar att byggherren borde ha lämnat in en ny ansökan och att 
denna borde ha blivit föremål för ett offentligt samråd. Framställaren anser att myndigheterna 
genom att bevilja en kraftigt ändrad bygglovsansökan har kringgått kravet på offentligt 
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samråd och därmed brutit mot gällande lagstiftning. Framställaren hävdar att 
förbränningsanläggningen skulle utgöra ett allvarligt föroreningshot mot den enda regionalt 
betydelsefulla vattenreservoaren i North Leinster och ber Europaparlamentet att utreda frågan.

Kommissionens kommentarer till framställningen

Alla avfallsförbränningsanläggningar måste överensstämma med direktiv 2000/76/EG1 om 
förbränning av avfall. Beroende på deras kapacitet och på vilket slags avfall som förbränns 
omfattas de flesta av dessa anläggningar även av kraven i direktiv 2008/1/EG2 om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. 

Avfallsförbränningsanläggningar måste också uppfylla kraven i rådets direktiv 85/337/EEG 
(som brukar kallas direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar eller MKB-direktivet) i dess 
ändrade lydelse3. I detta direktiv föreskrivs ett särskilt förfarande som ska följas för att se till 
att ett föreslaget projekts inverkan på miljön bedöms innan tillstånd ges. För 
avfallsförbränningsanläggningar med en kapacitet som överskrider 100 ton per dag är en 
MKB obligatorisk. Under den gränsen ska medlemsstaterna genom en förhandsbedömning 
avgöra om en sådan miljökonsekvensbeskrivning krävs. I alla MKB-förfaranden måste det 
ingå ett samråd mellan de behöriga miljömyndigheterna och den berörda allmänheten. Enligt 
den information som erhållits på webbplatsen för An Bord Pleanála har en MKB genomförts i 
vederbörlig ordning och en muntlig utfrågning har hållits.

Det bör också konstateras att det i första hand är medlemsstaterna som är ansvariga för att 
EG-rätten genomförs korrekt. Kommissionen har inga befogenheter att träda in i stället för 
medlemsstaternas myndigheter i deras planeringsverksamhet och i deras beslut, exempelvis 
om att godkänna en utvecklingsplan för en förbränningsanläggning. Det är de irländska 
myndigheternas sak att vidta lämpliga åtgärder för att se till att dessa planer och relaterade 
projekt inte medför allvarliga miljörisker.

Slutsats

På grundval av de upplysningar som framställaren lämnat kan kommissionen inte finna något 
brott mot EG:s miljölagstiftning. Om framställaren lämnar ytterligare upplysningar till 
utskottet för framställningar kan kommissionen pröva fallet på nytt.

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


