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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus 0206/2007 David Rogers, Irlannin kansalainen, hajuhaitoista ja 
ympäristön pilaantumisesta Whiteriverin kaatopaikan läheisyydessä 
Collonissa Irlannissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa toimintatavoista Whiteriverin kaatopaikalla, sillä paikallinen
väestö altistuu jatkuville hajuhaitoille ja ilmansaasteille. Vetoomuksen esittäjä väittää, että 
vaikka yhtenäiseen saastumisentorjuntajärjestelmään perustuvan luvan (Integrated pollution 
control licence) ehtoja ei selvästikään noudateta, paikallisella eikä kansallisella tasolla ei 
voida löytää ratkaisua, koska ympäristönsuojeluvirasto ei voi peruuttaa lupaa vaan ainoastaan 
määrätä korkeintaan 2000 euron suuruisen sakon.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 4. heinäkuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 5. toukokuuta 2008.

Asiaa koskeva yhteisön lainsäädäntö

Kaatopaikkatoimista säädetään jätteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/12/EY (aiempi direktiivi 75/442/ETY1, sellaisena kuin se on muutettuna) ja 
kaatopaikoista annetussa neuvoston direktiivissä 99/31/EY2.

                                               
1 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9–21.
2 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1–19.
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Direktiivissä 2006/12/EY säädetään kaatopaikkatoimien luvanvaraisuudesta (tästä voidaan
Irlannissa käyttää myös nimeä jätelupa)1. Siinä edellytetään myös, että jäsenvaltiot ryhtyvät 
tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että jätteistä huolehditaan aiheuttamatta vahinkoa 
ympäristölle hajuhaitoin.2 Direktiivissä 99/31/EY asetetaan tarkemmat edellytykset 
kaatopaikkojen toimille (jäteluvan yhteydessä), mukaan lukien kaatopaikkakaasujen hallinta3

ja haittojen ja vaarojen vähentäminen4.

Irlannin viranomaisten kanta

Ympäristönsuojeluvirasto myönsi 17. syyskuuta 2003 Louthin paikallisviranomaisille 
jäteluvan5 tavanomaisten yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden kaatopaikkaa varten 
Whiteriverissä, Dunleer, Co. Louthissa.

Koska paikalliset asukkaat olivat toimittaneet helmikuussa ja maaliskuun alussa 2007 lukuisia 
valituksia hajusta Whiteriverissä, ympäristönsuojeluvirasto tapasi asukkaita ja 
paikallisviranomaisten edustajia 12. maaliskuuta 2007. Tämän kokouksen perusteella 
ympäristönsuojeluvirasto päätti antaa paljon lisäaikaa ja -varoja esitettyjen ongelmien 
käsittelemistä varten.

Ympäristönsuojeluvirasto suunnitteli, laati ja toteutti täytäntöönpanostrategian hajuhaittojen 
vähentämiseksi ja minimoimiseksi. Tähän strategiaan kuului kokouksia paikallisten 
asukkaiden kanssa valitusten ja ongelmien käsittelemiseksi; kokouksia kaatopaikan pitäjien 
kanssa samoista aiheista; toiminta- ja hallintakäytänteiden ja kaatopaikkakaasujen ja hajujen 
valvonnan tarkastelu; yllätystarkastuksia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia ja hajutarkastuksia 
laitoksen läheisyydessä.

Tehtyään kahdeksan tarkastusta vuonna 2007 ympäristönsuojeluvirasto lähetti kolme 
huomautusta paikallisviranomaisille siitä, ettei jätelupavaatimuksia ollut täytetty hajuhaittojen 
suhteen. Ympäristönsuojeluvirasto antoi heinä-elokuussa 2007 riippumattoman 
kaatopaikkakaasujen asiantuntijan tehtäväksi täydentää perusteellista ja tieteellisen 
yksityiskohtaista tarkastusta ja arviota kaatopaikkakaasujen hallinnasta ja toimintatavoista 
kaatopaikalla. Kaksi hankeselvitystä toimitettiin ja niissä suositeltiin kaatopaikkakaasujen 
hallinnan parantamista Whiteriverin kaatopaikalla. Nämä suositukset on pantu täytäntöön.

Irlannin viranomaiset katsovat, että täytäntöönpanostrategialla on saatu aikaan merkittäviä 
parannuksia, mikä ilmenee hajuhaitoista tehtyjen valitusten vähenemisenä. Vuoden 2007 
alkupuoliskolla ympäristönsuojeluvirasto sai yhteensä 18 valitusta. Määrä supistui 
parannusten ansiosta kolmeen valitukseen vuoden jälkipuoliskolla. Viimeisimmässä paikalla 
tehdyssä tarkastuksessa, joka toteutettiin 14. marraskuuta 2007, vahvistettiin, että 
kaatopaikan, erityisesti kaatopaikkakaasujen hallintaa on parannettu merkittävästi.

Irlannin viranomaiset ilmoittavat, että ympäristönsuojeluvirasto jatkaa kaatopaikan arviointia 
varmistaakseen sen moitteettoman hallinnan.
                                               
1 9 artikla.
2 4 artiklan 1 kohta.
3 Liite 1, 4 kohta.
4 Liite 1, 5 kohta
5 Viitenro W0060-02.
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Collonin kaatopaikalta on vuoden 2007 alkupuoliskolta todisteita huonosta tilanteesta 
hajuhaittojen suhteen. Näyttää siltä, että täytäntöönpanosta vastaava viranomainen, 
ympäristönsuojeluvirasto, on vastannut tähän toimenpitein, joilla on onnistuttu parantamaan 
kaatopaikan toimintaa ja vähentämään huomattavasti hajuhaittoja ja valituksia.

Vetoomuksen esittäjän esittämä tilanne on valitettava, mutta nyt näyttää siltä, että 
viranomaiset ovat vastanneet myönteisesti ja ratkaisevat esitettyjä ongelmia.


