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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0870/2008 adresată de John Keogan, de naționalitate irlandeză, în 
numele organizației North East Against Incineration, însoțită de aproximativ 7000 
de semnături, protestând împotriva construirii unei centrale de producere a 
energiei termice și electrice pe bază de biomasă la College Nobber (districtul 
Meath, Irlanda).

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă construcția proiectată a unei centrale de producere a energiei termice și 
electrice pe bază de biomasă la College Nobber (districtul Meath, Irlanda). Potrivit 
petiționarului, construirea unui nou incinerator ar fi inutilă, întrucât două instalații 
asemănătoare, situate la aproximativ 40 și 30 de kilometri distanță de Nobber, au fost 
autorizate pentru incinerarea deșeurilor. Petiționarul susține că incineratorul de la College 
Nobber incinerează aproximativ 52 500 de tone de deșeuri agricole pe an și consideră că 
activitatea acestuia prezintă un risc grav pentru sănătatea locuitorilor.  

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009.

Petiționarul protestează față de construirea proiectată a unei centrale de producere a energiei 
termice și electrice pe bază de biomasă la College Nobber (districtul Meath, Irlanda). 
Conform petiționarului, nu ar fi necesară construirea unui nou incinerator, deoarece două 
centrale similare, aflate la aproximativ 40 și 30 de kilometri distanță de Nobber, au primit 
autorizație pentru incinerarea deșeurilor. Petiționarul susține că incineratorul de la College 
Nobber arde anual aproximativ 52 500 de tone de deșeuri agricole și consideră că activitatea 
acestuia ar reprezenta un risc major pentru sănătatea locuitorilor.
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Directiva 85/337/CEE1 a Consiliului, astfel cum a fost modificată, privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului (cunoscută sub denumirea de „directiva 
privind evaluarea impactului asupra mediului” sau EIM) se aplică centralelor termice cu o 
producție de energie de 300 megawați sau peste. În temeiul acestei directive, proiectele care 
pot avea efecte semnificative asupra mediului, inter alia în virtutea naturii, dimensiunii sau 
locației acestora, trebuie să facă obiectul unei evaluări a efectelor asupra mediului înainte de 
acordarea autorizației.

Mai precis, în temeiul articolului 3 din Directiva EIM, EIM-urile trebuie să analizeze, printre 
altele, efectele proiectelor asupra populației. Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, 
apare o îndoială că o EIM a fost desfășurată în acest caz și, în caz afirmativ, că această 
chestiune a fost analizată corespunzător. 

Concluzie

Deoarece informațiile furnizate stagnează, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a 
legislației CE privind mediul. Cu toate acestea, dacă petiționarul poate furniza Comisiei 
pentru petiții informații suplimentare, Comisia va reexamina cazul.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 19 iunie 2009.

Petiționarul a furnizat Comisiei documente suplimentare în vederea verificării îndeplinirii 
unei evaluări a impactului asupra mediului în cazul acestui proiect. Din documentele furnizate 
a reieșit ca aceasta a fost realizată. Totuși, un raport înaintat în numele autorităților locale 
afirmă că anumite elemente din EIM realizată sunt nesatisfăcătoare față de nivelul 
informațiilor prezentate.

Directiva EIM 85/337/CEE astfel cum a fost modificată2, prevede normele procedurale 
minime pentru realizarea unei EIM, precum și cerințele minime privind conținutul 
informațiilor ce trebuie furnizate autorităților competente de către întreprinzător. Directiva nu 
prevede nici un criteriu în baza căruia să poată fi testate calitatea etapelor din cadrul 
procedurii EIM sau conținutul informațiilor. Mai exact, statele membre sunt responsabile 
pentru asigurarea calității și exactității datelor și a informațiilor conținute în EIM. Prin 
urmare, în conformitate cu Directiva EIM, Comisia dispune de o marjă limitată de intervenție 
și de contestare a deciziilor autorităților naționale competente.

De asemenea, se pare că cererea de autorizație pentru construirea centralei a fost retrasă de la 
Autoritatea pentru planificare (An Bord Pleanala) în noiembrie 2008. 

În continuare, Comisia nu a putut identifica nicio încălcare a legislației comunitare în materie 
de mediu.

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985 p.40; JO L 73, 14.3.1997 p.5; JO L 156, 25.6.2003, p.17
2 JO L 175, 5.7.1985 p.40; JO L 73, 14.3.1997 p.5; JO L 156, 25.6.2003, p.17


