
CM\785683HU.doc PE420.031v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Petíciós Bizottság

19.06.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: John Keogan, ír állampolgár által a „North East Against Incineration” nevében 
benyújtott, 0870/2008. számú, körülbelül 7000 aláírást tartalmazó petíció a 
nobberi (Meath County, Írország) középiskola közelében tervezett, hőt és villamos 
energiát kapcsoltan előállító biomassza-erőmű építése elleni tiltakozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a nobberi (Meath County, Írország) középiskola közelében 
tervezett, hőt és villamos energiát kapcsoltan előállító biomassza-erőmű építése ellen. A 
petíció benyújtója szerint az új égetőmű felépítése felesleges, mivel Nobbertől körülbelül 30 
és 40 kilométerre két hasonló létesítmény is kapott engedélyt hulladékégetésre. A petíció 
benyújtójának érvelése szerint a nobberi középiskola közelében megépíteni kívánt égetőmű 
körülbelül 52 500 tonna mezőgazdasági hulladékot égetne el évente, és úgy véli, hogy a 
tevékenység jelentős veszélyt jelentene a helyi lakosok egészségére.    

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

A petíció benyújtója tiltakozik a nobberi (Meath County, Írország) középiskola közelében 
tervezett, hőt és villamos energiát kapcsoltan előállító biomassza-erőmű építése ellen. A 
petíció benyújtója szerint az új égetőmű felépítése felesleges, mivel Nobbertől körülbelül 30 
és 40 kilométerre két hasonló létesítmény is kapott engedélyt hulladékégetésre. A petíció 
benyújtójának érvelése szerint a nobberi középiskola közelében megépíteni kívánt égetőmű 
körülbelül 52 500 tonna mezőgazdasági hulladékot égetne el évente, és úgy véli, hogy a 
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tevékenység jelentős veszélyt jelentene a helyi lakosok egészségére nézve.

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 
módosított 85/337/EGK tanácsi irányelv1 (amely a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy 
KHV-irányelvként ismert) a 300 megawattos vagy magasabb hőteljesítményű hőerőművekre 
vonatkozik. Az irányelv értelmében többek között a jellegüknél, méretüknél vagy 
elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek esetében 
az engedély megadása előtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.  

Pontosabban, a KHV-irányelv 3. cikke alapján a KHV-knek többek között a projektek által az 
emberekre gyakorolt hatásokkal kell foglalkozniuk. A petíció benyújtója által szolgáltatott 
információk alapján kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy ez esetben végeztek-e KHV-t, 
és ha igen, megfelelően vizsgálták-e ezt a kérdést. 

Következtetés

A rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság nem talált az EK környezetvédelmi 
jogszabályainak megsértésére utaló jelet. Amennyiben azonban a petíció benyújtója további 
információkat tud közölni a Petíciós Bizottsággal, a Bizottság újravizsgálná az ügyet.

4. A Bizottság további válasza, beérkezett 2009. június 19-én

A petíció benyújtója további dokumentumokat bocsátott a Bizottság rendelkezésére annak 
tisztázására, hogy készült-e környezeti hatásvizsgálat e projekt esetében.  A dokumentumok 
alapján készült vizsgálat.  A helyi hatóság nevében készített egyik jelentésben azonban az áll, 
hogy a benyújtott KHV bizonyos elemei az azokban szereplő információk mennyisége 
tekintetében nem megfelelőek.

A módosított 85/337/EGK irányelv2 (KHV-irányelv) minimális eljárási szabályokat határoz 
meg, amelyek alapján a környezetei hatásvizsgálatokat el kell végezni, és tartalmi 
követelményeket ír elő a fejlesztő által az illetékes hatóság részére benyújtandó információk 
tekintetében. Nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely alapján a KHV-eljárás egyes szakaszai 
végrehajtásának minőségét, vagy az információk tartalmát ellenőrizni lehetne. Pontosabban 
megfogalmazva, a tagállamok felelősek a környezeti hatásvizsgálatban szereplő adatok és 
információk minőségének és megfelelőségének biztosításáért.  Ennek következtében a KHV-
irányelv értelmében a Bizottság korlátozott mozgástérrel rendelkezik, ami a közbeavatkozást, 
vagy az illetékes nemzeti hatóságok határozatainak megkérdőjelezését illeti.

Továbbá, úgy tűnik, hogy 2008 novemberében a tervezőhatóságnál (An Bord Pleanala) az 
erőműre vonatkozó felhívást visszavonták. 

A Bizottság továbbra sem talál az EK környezetvédelmi jogszabályainak megsértésére utaló 
jelet.
                                               
1 HL L 175., 1985.7.5. 40. o.; HL L 73., 1997.3.14. 5. o.; HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
2 HL L 175, 1985.7.5., 40. o., HL L 73, 1997.3.14., 5.o., HL L 156, 2003.6.25., 17. o.


