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Tárgy: A Saul Barry, ír állampolgár által benyújtott 1032/2007. számú petíció az EU 
környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabályának a Dun Laoghaire Rathdown 
megyei fejlesztési terv jóváhagyása kapcsán történt állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a Dun Laoghaire Rathdown megyei fejlesztési terv 2004-ben 
történt jóváhagyását követően a Sandyford ipari terület státusza megváltozott: a korábban 
könnyűipari övezetként besorolt területet átminősítették oly módon, hogy azon lehetővé vált a 
lakóházak építése. A petíció benyújtója szerint a területre vonatkozó településrendezési terv 
értelmében 2015-ig nulláról 20 000 főre nő a lakosok száma és több mint 10 000 lakóház 
épül. A petíció benyújtója tiltakozik a „településfejlesztési keretterv” fogalma ellen, mivel 
úgy véli, hogy azt csak arra használják, hogy megkerüljék a stratégiai környezeti vizsgálat 
(SKV) végrehajtására vonatkozó követelményeket, amelyeket alkalmazni kellett volna a helyi 
területrendezési tervek esetében. A petíció benyújtója elítéli az építkezéssel járó, jelentősen 
megnövekedett zaj- és légszennyezést, és az Európai Parlamentet kéri a helyzet 
kivizsgálására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A 97/11/EK1 és a 2003/35/EK1 irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek 
                                               
1 HL L 73., 1997.3.14.
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környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv2 (azaz a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló irányelv vagy „KHV-irányelv”) városfejlesztési projektek 
megvalósítását is érinti. Az ilyen – az irányelv II. mellékletének 10b. pontjában felsorolt –
projektek esetében a tagállamoknak egy „átvilágításnak” nevezett vizsgálat során (eseti 
vizsgálatot végezve, illetve küszöbértékek vagy kritériumok alapján, figyelembe véve az 
irányelv III. mellékletében megállapított, vonatkozó kiválasztási kritériumokat) el kell 
dönteniük, hogy a projekt várhatóan jelentős hatást gyakorol-e a környezetre, és hogy ez 
okból a projekt tekintetében környezeti hatásvizsgálatot kell-e végezni a fejlesztési engedély 
megadása előtt. A vizsgálat eredményét elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.

Ha környezeti hatásvizsgálatot végeznek, meg kell azonosítani és értékelni kell a projekt 
várható környezeti hatásait, és javaslatokat kell tenni a jelentős mértékű káros hatások 
elkerülését, enyhítését és – lehetőség szerint – orvoslását célzó intézkedésekre. A KHV-
eljárás során nyilvános konzultációt kell folytatni, és az engedély megadására vagy az 
engedélyezés iránti kérelem elutasítására irányuló végső határozatnak figyelembe kell vennie 
a KHV-eljárás és a nyilvános konzultáció eredményeit. 

Ami a terv stratégiai környezeti vizsgálatát illeti, a 2001/42/EK irányelv3 (az ún. SKV-
irányelv) 3. cikke meghatározza, hogy mely tervek és programok tekintetében kell vizsgálatot. 
A 3. cikk (2) bekezdése értelmében környezeti vizsgálatot végeznek valamennyi olyan tervvel 
és programmal kapcsolatban, amely a területrendezés, valamint földhasználat terén készül, és 
amely meghatározza a 85/337/EGK irányelv (KHV-irányelv) I. és II. mellékletében felsorolt 
projektek jövőbeli engedélyének kereteit.

A városi környezetre vonatkozó átfogóbb stratégiát tekintve az Európai Bizottság 2006. 
január 11-én egy tematikus stratégiát4 fogadott el. Ez a stratégia a településüzemeltetést és a 
településszervezést – egyéb prioritások mellett – a városi területek előtt álló kihívásként 
azonosította, de nem tett javaslatot semmiféle egységes vagy kötelező célra e téren. A 
Bizottság álláspontja szerint a legjobb az, ha – a konkrét közösségi környezetvédelmi és más 
jogszabályokat betartva – maguk a városok döntenek az ilyen kérdésekben, a helyi igények és 
körülmények figyelembevételével. Az EU – a szubszidiaritás elvével összhangban – a helyi és 
a nemzeti hatóságokra bízza, hogy megtalálják és végrehajtsák a helyi szinten megfelelő 
megoldásokat. A Bizottság 2007-ben útmutató dokumentumokat5 adott ki, hogy segítséget 
nyújtson a városoknak a területrendezés javításában. 

Ami a levegő minőségének kérdését illeti, Dun Laoghaire a dublini agglomeráció része (A. 
övezet). Ebben az övezetben a 96/62/EK6 és az 1999/30/EK1 tanácsi irányelv, valamint a 
                                                                                                                                                  
1 HL L 156., 2003.6.25.

2 HL L 175., 1985.7.5.

3 HL L 197., 2001.7.21.

4 http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm

5 http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm; 
http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm

6 HL L 296., 1996.11.21., 55–63. o. 
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2000/69/EK2 és a 2002/3/EK3 európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében bejelentett 
szennyező anyagok egyike sem haladja meg a vonatkozó határértéket. Ilyen helyzetben a 
tagállam köteles a szennyező anyagok szintjét továbbra is a határértékek alatt tartani és 
törekednie kell arra, hogy megőrizze a fenntartható fejlődéssel összeegyeztethető, legjobb 
környezetilevegő-minőséget. A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem látja 
bizonyítottnak, hogy a Dun Laoghaire Rathdown megyei fejlesztési terv megvalósítása 
bármely határérték megsértését okozná.

Következtetések

A petíció benyújtója által biztosított kiegészítő tájékoztatás figyelembevételével a Bizottság 
úgy határozott, hogy levében fordul az ír hatóságokhoz, amelyben a településfejlesztési 
keretterv és a helyi területrendezési terv közötti különbség, illetve e tervek kapcsán az SKV-
irányelvből fakadó kötelezettségek tisztázására kéri őket. Az ír hatóságok válaszát követően a 
Bizottság újabb közleményt dolgoz ki a Petíciós Bizottság számára. 

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

A Bizottság a szóban forgó petícióval összefüggésben kapcsolatba lépett az ír hatóságokkal,
és kérte a településfejlesztési keretterv, valamint a helyi területrendezési terv közötti 
különbségek, továbbá mindkettő tekintetében az SKV-irányelv4 vonatkozásában fennálló 
kötelezettségek tisztázását.

Az ír hatóságok kifejtették, hogy a Sandyford üzleti terület része a Dun Laoghaire Rathdown 
megyei fejlesztési tervnek, amelyet az SKV-irányelv hatálybalépését megelőzően fogadtak el. 
Mindazonáltal a fejlesztési terv tartalmaz egy nyilatkozatot a végrehajtásával járó lehetséges 
környezeti hatásokról.  

2007-ben a városi tanács úgy határozott, hogy tanácsadókat bíz meg egy (a Sandyford üzleti 
területet is magában foglaló) településfejlesztési keretterv kidolgozásával. A 
településfejlesztési keretterv irányadó dokumentum, amely nem bír törvényi erővel. Azt nem 
szabad a megyei fejlesztési terv alternatívájának tekintetni. Mindazonáltal egy 
településfejlesztési keretterv esetleges végrehajtása szükségessé teheti a megyei fejlesztési 
terv módosítását. Ennek megfelelően bármely módosítást teljes körű SKV-átvilágításnak és 
nyilvános konzultációnak kell alávetni, mivel mindez az SKV-irányelv 3. cikkének hatálya alá 
esik.

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás, valamint az ír hatóságoktól érkezett válasz 
alapján a Bizottság nem talált a közösségi jog megsértésére utaló jelet, ezért nem áll módjában 

                                                                                                                                                  
1 HL L 163., 1999.6.29., 41–60. o.

2 HL L 313., 2000.12.13., 12–21. o.

3 HL L 67., 2002.3.9., 14–30. o.

4 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
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tovább vizsgálni a szóban forgó ügyet.


