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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 0870/2008, John Keogan, Irlannin kansalainen, North East Against 
Incineration -järjestön puolesta, ja noin 7000 allekirjoittanutta, Irlannissa, Meathin 
läänissä sijaitsevan College Nobberin biomassalla toimivan lämpö- ja 
voimalaitoksen rakennussuunnitelman vastustamisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Irlantiin, Meathin läänissä sijaitsevaan College Nobberiin 
suunnitteilla olevan biomassalla toimivan lämpö- ja voimalaitoksen rakentamista. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan uuden polttolaitoksen rakentaminen olisi tarpeetonta, koska 
kahdelle vastaavalle laitokselle, jotka sijaitsevat noin 40 ja 30 kilometrin päässä Nobberista, 
on myönnetty jätteenpolttoluvat. Vetoomuksen esittäjä väittää, että College Nobberin 
polttolaitos polttaisi noin 52 500 tonnia maatalousjätettä vuosittain, ja katsoo, että tämä 
toiminta altistaisi alueen asukkaat vakaville terveysriskeille.<

2. Käsiteltäväksi ottaminen

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

3. Komission vastaus, saatu 30. tammikuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Irlantiin, Meathin läänissä sijaitsevaan College Nobberiin 
suunnitteilla olevan biomassalla toimivan lämpö- ja voimalaitoksen rakentamista. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan uuden polttolaitoksen rakentaminen olisi tarpeetonta, koska 
kahdelle vastaavalle laitokselle, jotka sijaitsevat noin 40 ja 30 kilometrin päässä Nobberista, 
on myönnetty jätteenpolttoluvat. Vetoomuksen esittäjä väittää, että College Nobberin 
polttolaitos polttaisi noin 52 500 tonnia maatalousjätettä vuosittain, ja katsoo, että tämä 
toiminta altistaisi alueen asukkaat vakaville terveysriskeille.
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Neuvoston direktiivi 85/337/ETY1 sellaisena kuin se on muutettuna tiettyjen julkisten ja 
yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, joka tunnetaan myös 
ympäristövaikutusten arviointi- eli YVA-direktiivinä, koskee lämpövoimalaitoksia, joiden 
lämmöntuotto on vähintään 300 MW. Kyseisen direktiivin mukaan tulee ennen luvan 
myöntämistä arvioida sellaisten hankkeiden ympäristövaikutukset, joilla muun muassa 
laatunsa, kokonsa tai sijaintinsa vuoksi todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Tarkemmin sanottuna YVA-direktiivin 3 artiklan mukaan ympäristövaikutusten arvioinnin 
tulee muiden seikkojen lisäksi kattaa hankkeiden vaikutukset ihmisiin. Vetoomuksen esittäjän 
antamien tietojen mukaan on epävarmaa, että ympäristövaikutusten arviointi on tässä 
tapauksessa tehty, ja jos se onkin tehty, on syytä epäillä, että se ei ole ollut tarpeeksi kattava.

Päätelmä

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

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä toimitti komissiolle lisää asiakirjoja sen selvittämiseksi, onko tätä 
hanketta varten tehty ympäristövaikutusten arviointi. Asiakirjat osoittivat, että asioiden laita 
oli todella niin. Paikallisen viranomaisen nimissä tehdyssä tiedonannossa kuitenkin todetaan, 
että esitetyn ympäristövaikutusten arvioinnin tietyt osat ovat puutteellisia esitettyjen tietojen 
tasoon nähden.

YVA-direktiivillä 85/337/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna2, asetetaan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevat vähimmäissäännöt ja määrätään tietojen, 
jotka rakentajan on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle, sisältöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Siinä ei anneta mitään perusteita, joilla ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyyn kuuluvien vaiheiden laatua tai tietojen sisältöä voidaan testata. 
Tarkemmin sanoen jäsenvaltiot ovat vastuussa ympäristövaikutusten arviointiin sisältyvien 
tietojen laadun ja oikeellisuuden varmistamisesta. Näin ollen komissiolla on YVA-direktiivin 
mukaan rajoitettu liikkumavara puuttua toimivaltaisten kansallisten viranomaisten päätöksiin 
ja kyseenalaistaa niitä.

Lisäksi on ilmennyt, että laitosta koskeva hakemus oli vedetty pois suunnitteluviranomaisesta 
(An Bord Pleanala) marraskuussa 2008. 

Komissio ei voi edelleenkään todeta, että yhteisön ympäristölainsäädäntöä olisi rikottu.

                                               
1 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40; EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5; EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17.
2 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40; EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5; EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17


