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Tárgy: A Charlie Weston, ír állampolgár által a Fairshare kampánycsoport nevében 
benyújtott, 0842/2007. számú petíció a donabate-i/portrane-i félszigeten 
(Dublin megye) tervezett regionális szennyvíztisztító telep építése kapcsán a 
stratégiai környezeti vizsgálat elvégzése körüli állítólagos 
szabálytalanságokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy megsértették a 2001/42/EK irányelvet a nagy-dublini 
stratégiai szennyvízelvezetési tanulmány (Greater Dublin Strategic Drainage Study) számára 
végzett stratégiai környezeti vizsgálat kapcsán. A petíció benyújtója szerint a stratégiai 
környezeti vizsgálat, amely a Donabate/Portrane területét javasolja a regionális 
szennyvíztisztító telep helyszínéül, figyelmen kívül hagyja a közösségi jog által megállapított 
közelség elvét, valamint egy közeli védett területre, a rogerstowni torkolatra esetlegesen 
gyakorolt környezeti hatást. A petíció benyújtója szerint a stratégiai környezeti vizsgálat 
eljárása nem volt független és részrehajlónak bizonyult, mivel Portrane-t a mérlegelt 16 
stratégiai lehetőség közül a hatodik helyre sorolták be a regionális szennyvíztisztító telep 
helyszíneként. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a nyilvánosság észrevételeivel nem 
foglalkoztak, és azt állítja, hogy a projekt veszélyeztetheti Donabate, Portrane és Malahide 
fenntartható fejlődését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. június 10.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy megsértették a 2001/42/EK irányelvet a nagy-dublini 
stratégiai szennyvízelvezetési tanulmány (Greater Dublin Strategic Drainage Study) számára 
végzett stratégiai környezeti vizsgálat kapcsán. A petíció benyújtója szerint a stratégiai 
környezeti vizsgálat, amely a Donabate/Portrane területét javasolja a regionális 
szennyvíztisztító telep helyszínéül, figyelmen kívül hagyja a közösségi jog által megállapított 
közelség elvét, valamint egy közeli védett területre, a rogerstowni torkolatra esetlegesen 
gyakorolt környezeti hatást. A petíció benyújtója szerint a stratégiai környezeti vizsgálat 
eljárása nem volt független és részrehajlónak bizonyult, mivel Portrane-t a mérlegelt 16 
stratégiai lehetőség közül a hatodik helyre sorolták be a regionális szennyvíztisztító telep 
helyszíneként. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a nyilvánosság észrevételeivel nem 
foglalkoztak, és azt állítja, hogy a projekt veszélyeztetheti Donabate, Portrane és Malahide 
fenntartható fejlődését. 

A stratégiai környezeti vizsgálati vagy SKV-irányelvként ismert 2001/42/EK irányelvet1 kell 
alkalmazni azokra a tervekre és programokra, amelyek valószínűleg jelentős hatásokat 
gyakorolnak a környezetre. A 2. és 3. cikk határozza meg az irányelv hatályát.

Az 5. cikk értelmében a terv vagy program megvalósításának valószínűsíthető jelentős 
környezeti hatásait azonosítani, leírni és értékelni kell. A környezeti megfontolások jelentésbe 
való beépítésének hozzá kell járulnia a döntéshozatal során a fenntarthatóbb megoldásokhoz. 
Ez a cikk azt a kötelezettséget is előírja, hogy összehasonlítható módon kell azonosítani, leírni 
és értékelni az ésszerű alternatívákat. Létfontosságú, hogy a tervet vagy programot majdan 
elfogadó hatóság, valamint a többi olyan hatóság és a nyilvánosság, amellyel konzultálnak, 
pontos képet kapjon arról, hogy milyen ésszerű alternatívák vannak, valamint hogy miért nem 
azokat tartják a legjobb megoldásnak. Az SKV-irányelv I. mellékletében említett 
információkat tehát biztosítani kell a kiválasztott alternatívák tekintetében.

A petíció benyújtója az ír hatóságok által választott alternatívát kifogásolja és azt állítja, hogy 
a különböző alternatívákat nem vizsgálták megfelelően. A nyújtott információkból a Bizottság 
számára nem lehetséges, hogy a SKV-irányelv bármiféle megsértését kimutassa, mivel úgy 
tűnik, hogy valamennyi alternatívát megvizsgáltak és elemeztek.

Meg kell jegyezni, hogy a közösségi jog megsértésének megállapításához bizonyítani kell, 
hogy a nemzeti hatóságok nem tartják be az EK jogszabályok – ez esetben az SKV-irányelv –
követelményeit. A Bizottság azonban nem rendelkezik hatáskörrel a határozat tartalmát 
illetően. Önmagában nem jelenti az irányelv megsértését az a tény, hogy a gazdasági 
előnyöket (vagy egyebeket) meghaladnák a környezeti hátrányok.

Következtetés

A Bizottság ugyan megköszöni a petíció benyújtójának, hogy rendelkezésre bocsátotta a Pick 
                                               
1 A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 

2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 197., 2001.7.21., 30. o.)
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Everard Engineering Consultants által írt jelentést, de ebben a szakaszban nem tudja kimutatni 
az EK közösségi jogának semmiféle megsértését.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. március 20.

A Bizottságnak a petíció benyújtója által szolgáltatott kiegészítő tájékoztatással kapcsolatos 
megjegyzései.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által szolgáltatott kiegészítő tájékoztatást, 
nevezetesen a Fairshare által benyújtott tiltakozó beadványt a GDSDS-sel kapcsolatban 
végzett SKV-ra vonatkozó környezetvédelmi jelentéstervezetet illetően (2007. december), 
valamint a GDSDS stratégiai környezeti vizsgálat, környezetvédelmi jelentés – 2007. 
szeptember1 elnevezésű dokumentumot, amelyre a Fairshare beadványa hivatkozik.

Ami az SKV-irányelvet illeti, a Bizottság megerősíti, hogy teljesültek az SKV-irányelv formai 
követelményei, a jelentés pedig nem egy meghatározott helyszínnel vagy technológiával 
kapcsolatban hoz döntést.

Ami a vízügyi keretirányelv2, a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv3, a 
madárvédelmi irányelv4 és az élőhelyvédelmi irányelv5 állítólagos megsértését illeti, a 
Bizottság az alábbi értékelést nyújtja:

A vízügyi keretirányelv
A vízügyi keretirányelv két kulcsfontosságú környezetvédelmi célkitűzést határoz meg 
valamennyi víztest (folyók, tavak, felszín alatti vizek és parti tengervizek) védelmére 
vonatkozóan)
- a vizek jó állapotának elérése/megőrzése általánosságban 2015-ig
- A vízminőségi állapot romlásának megakadályozása.
Első lépésként 2004. december 22-ig kellett kijelölni a vízgyűjtő kerületeket, valamint 
elvégezni a víztestekre irányuló terhelések és hatások elemzését (jelentéstétel a 3. és 5. cikk 
értelmében): a végrehajtásról szóló 2007. évi jelentésébent6 a Bizottság az Írország által 
készített jelentéseket a legkiválóbb teljesítménnyel rendelkezők közé sorolta. A jó 

                                               
1 A nagy-dublini stratégiai szennyvízelvezetési tanulmány (Greater Dublin Strategic Drainage Study) 

elkészítésére 2001-ben adtak megbízást, felismerve annak szükségességét, hogy regionális szinten felmérjék 
a nagy-dublini térség szennyvízgyűjtési- és elvezetési, valamint szennyvízkezelési infrastruktúrájával 
kapcsolatban fennálló jelenlegi és jövőbeli igényeket. Az erőteljes gazdasági növekedésből fakadó fejlődés 
mértéke és gyorsasága növelte a meglévő vízelvezető rendszerre és a folyókra háruló nyomást.

2 A módosított 2000/60/EK irányelv, HL L327., 2000.12.22.

3 A módosított 91/271/EGK irányelv, HL L135., 1991.5.30.

4 A módosított 79/409/EGK irányelv, HL L103., 1979.4.25.

5 A módosított 92/43/EGK irányelv, HL L206., 1992.7.22.

6 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
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vízminőségi állapot eléréséhez szükséges terveket és programokat széles körű nyilvános 
konzultáció kíséretében kell kidolgozni, amelynek keretében a polgárok, a polgári szervezetek 
és a nem kormányzati szervezetek számára egyedi hozzáférési jogot biztosítanak valamennyi 
háttérdokumentumhoz és információhoz. 
A víz árképzését illetően a petíció benyújtója a vízszolgáltatások költségeinek megtérülésének 
elvére hivatkozik a 9. cikkben foglaltak szerint, ily módon hozzájárulva a szóban forgó 
irányelv környezetvédelmi célkitűzéseihez, valamint biztosítva a különböző vízhasználatok 
megfelelő hozzájárulását. Ugyanakkor a tagállamok eltérhetnek a víz árképzésének elvétől, 
amennyiben vannak bevált gyakorlataik, valamint ha egy meghatározott vízhasználati 
tevékenység tekintetében az ilyen jellegű gyakorlatok fenntartása nem veszélyezteti a vízügyi 
keretirányelv célkitűzéseinek teljesítését. Amennyiben a tagállamok élnek ezzel a 
lehetőséggel, annak okairól a 2009. december 22-ig elkészítendő vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervekben beszámolnak. Ugyanakkor a vízügyi keretirányelv azt az elvet is megfogalmazza, 
miszerint mindennemű vízkivétel engedélyezésre szorul, és az ilyen engedélyek iránti 
kérelmeket minőségi és mennyiségi szempontból is össze kell vetni a jó vízminőségi állapot 
célkitűzéseivel.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek tervezetének határideje 2008. december 22., a végleges 
változat benyújtási határideje pedig 2009. december 22. A terveknek és programoknak eleget 
kell tenniük az irányelvben foglalt kötelezettségeknek.
A szóban forgó környezetvédelmi jelentés nem előrébbvaló a vízügyi keretirányelv alapján 
meghozandó határozatoknál. Egyértelmű, hogy bármely kiválasztott lehetőségnek 
összhangban kell állnia az irányelvvel.
Ezen a ponton a Bizottság nem talált a vízügyi keretirányelv megsértésére utaló jelet.

A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv
A petíció az irányelv több célkitűzésére is hivatkozik, 
- másodlagos tisztítás mint minimumkövetelmény, harmadlagos tisztítás a 10 000 

lakosegyenértéket meghaladó területekről származó, érzékeny területekre, valamint az 
ilyen érzékeny területek vízgyűjtő területeire irányuló szennyvízkibocsátás esetén; 
ugyanakkor az adott helyzettől függően további tisztítás is elengedhetetlennek bizonyulhat 
a meghatározott környezetvédelmi célkitűzések elérése érdekében.

- a szivárgások korlátozása (és ily módon többek között a felszín alatti vizek 
szennyvízgyűjtő- és elvezető rendszerekbe történő beszivárgásának korlátozása), valamint 
az esővíz-elvezetőkből származó szennyezés korlátozása. 

Mindazonáltal a szóban forgó kötelezettségvállalások teljesítésére azon alternatívától 
függetlenül törekedni kell, amelyet végül a nagy-dublini térségben szennyvízgyűjtés és -
kezelés céljából kiválasztanak, mind a szennyvíztisztító telepek száma, mind pedig azok 
elhelyezkedése tekintetében. Egyes uniós jogszabályok, mint például a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló irányelv és a vízügyi keretirányelv elérendő környezetvédelmi célokat 
állapítanak meg, ugyanakkor nem írnak elő technológiákat vagy helyszíneket a létesítmények 
számára. Ezenfelül a jogszabályok teljes mértékben semlegesek a szervezeti felépítés és az 
ingatlan-tulajdonlás tekintetében.

A fürdővizek minőségéről szóló irányelv
A fürdővizek minőségéről szóló irányelv1 hatálya alá tartozó partszakaszoknak meg kell 

                                               
1 A módosított 76/160/EGK irányelv, HL L31., 1976.2.5.; a 2006/7/EK irányelv, HL L64., 2006.3.4. 
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felelniük az irányelvben foglalt minőségi előírásoknak, a jövőbeni infrastruktúráknak 
továbbra is biztosítaniuk kell az előírások betartását. A fürdővizek minőségéről szóló 
irányelvben foglalt minőségi célkitűzéseknek a fent említett vízügyi keretirányelv értelmében 
kidolgozott vízgyűjtő-gazdálkodási tervek részét kell képezniük.

A madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv értelmében védettséget élvező 
területek
A Bizottság tisztában van azzal, hogy Írország keleti partvidéke Natura 2000 területekben 
gazdag, amelyek kijelölése a madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv alapján 
valósult meg. A nagy-dublini térség jövőbeni szennyvíz-infrastruktúrájának fejlesztése során 
megvalósítandó feladatok egyike lesz majd a szóban forgó kijelölt és védettséget élvező 
területek tiszteletben tartása a tervezés, az építési munkálatok és az üzemeltetés 
szempontjából egyaránt.

Következtetés

Ezen a ponton a Bizottság nem talált az uniós környezetvédelmi jogszabályok megsértésére 
utaló jelet. A nagy-dublini térség jövőbeni szennyvíz-infrastruktúrájával kapcsolatos tervezés 
előrehaladásával a Bizottság tovább vizsgálja majd az ilyen jogszabályoknak való kielégítő 
megfelelést. 

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvben1

foglalt rendelkezések értelmében a 150 000 lakosegyenértéket meghaladó kapacitással 
működő szennyvíztisztító telep létesítése esetében az engedélyezést megelőzően kötelező 
jelleggel el kell végezni a létesítménnyel kapcsolatos környezeti hatásvizsgálatot.

                                               
1 A módosított 85/337/EGK irányelv, HL L175., 1989.7.5.


