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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0870/2008, ingiven av John Keogan (irländsk medborgare), för 
North East Against Incineration, och undertecknad av ytterligare 
ca 7 000 personer, om invändningar mot det planerade uppförandet av ett 
kraftvärmeverk för biomassa vid College Nobber i grevskapet Meath på Irland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot det planerade uppförandet av ett kraftvärmeverk för biomassa 
vid College Nobber i grevskapet Meath på Irland. Enligt framställaren är det onödigt att 
bygga en ny förbränningsanläggning eftersom det finns två liknande anläggningar som har 
beviljats tillstånd att bränna avfall och som bara ligger 40 respektive 30 km från Nobber. 
Framställaren hävdar att förbränningsanläggningen i College Nobber skulle bränna 
ca 52 500 ton jordbruksavfall per år och anser att denna verksamhet skulle utgöra ett allvarligt 
hot mot lokalbefolkningens hälsa.

2. Tillåtlighet

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

3. Kommissionens svar, mottaget den 30 januari 2009.

Framställaren protesterar mot det planerade uppförandet av ett kraftvärmeverk för biomassa 
vid College Nobber i grevskapet Meath på Irland. Enligt framställaren är det onödigt att 
bygga en ny förbränningsanläggning eftersom det finns två liknande anläggningar som har 
beviljats tillstånd att bränna avfall och som bara ligger 40 respektive 30 km från Nobber. 
Framställaren hävdar att förbränningsanläggningen i College Nobber skulle bränna 
ca 52 500 ton jordbruksavfall per år och anser att denna verksamhet skulle utgöra ett allvarligt 
hot mot lokalbefolkningens hälsa.
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Rådets direktiv 85/337/EEG1 i dess lydelse om bedömning av inverkan på miljön av vissa 
offentliga och privata projekt (det så kallade MKB-direktivet), är tillämpligt på 
värmekraftverk med en värmeproduktion på 300 megawatt eller mer. Enligt detta direktiv 
måste projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan bland annat på grund av sin 
art, storlek eller lokalisering bli föremål för krav på tillstånd och en bedömning av deras 
påverkan innan tillstånd ges.

Enligt artikel 3 i MKB-direktivet ska bedömningen av miljöpåverkan bland annat inriktas på 
effekterna av ett projekt på människor. På grundval av de upplysningar som framställaren har 
givit, uppstår ett tvivel om huruvida en bedömning av miljöpåverkan har utförts i detta fall 
och, om så är fallet, om denna fråga behandlats på ett tillfredställande sätt.

Slutsats

På grundval av den information som har lämnats, kan kommissionen inte fastställa någon 
överträdelse av gemenskapens miljölagstiftning. Om framställaren skulle delge utskottet för 
framställningar ytterligare information, kommer kommissionen att ta upp ärendet på nytt.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 19 juni 2009.

Framställaren inlämnade ytterligare handlingar till kommissionen i syfte att få det klarlagt 
huruvida en bedömning av miljöpåverkan i anslutning till detta projekt har utförts eller inte. 
De handlingar som inlämnats visar att en sådan bedömning faktiskt utförts. I en rapport som 
utarbetats på lokala myndigheters vägnar fastställs emellertid att vissa element i den 
bedömning av inverkan på miljön som tillhandahållits inte är tillfredsställande i fråga om den 
information som lämnats.

I MKB-direktivet (dvs. direktiv 85/337/EEG i ändrad lydelse2) fastställs de förfarandemässiga 
miniminormer som en bedömning om miljöpåverkan måste uppfylla, samt de minimikrav för 
innehållet i den information som exploatören ska lämna till den behöriga myndigheten. 
I direktivet fastställs inga grundval mot vilka kvaliteten på de olika stadierna av 
MKB-förfarandet eller informationsinnehållet kunde testas. Närmare bestämt är 
medlemsstaterna ansvariga för att garantera kvaliteten och lämpligheten för de data och de 
uppgifter som upptas i bedömningen om miljöpåverkan. Som en följd av detta har 
kommissionen, inom ramen för MKB-direktivet, en begränsad marginal för att ingripa och 
ifrågasätta de beslut som fattats av behöriga nationella myndigheter.

Vidare framgår det att anhållan om att få bygga kraftvärmeverket drogs tillbaka från 
planeringsmyndigheten (An Bord Pleanala) i november 2008.

Kommissionen kan fortsättningsvis inte fastställa någon överträdelse av gemenskapens 
miljölagstiftning.

                                                            
1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40; svensk specialutgåva Område 15 Volym 6, s. 226; EGT L 73, 14.3.1997, s. 5;
EUT L 156, 25.6.2003, s.17.
2 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40, EGT L 73, 14.3.1997, s. 5, EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.


