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Tárgy: Az Eileen Shanahan, ír állampolgár által benyújtott 1049/2007. számú petíció 
egy autópálya-építési projektnek a Carrigaphooca kastélyházra gyakorolt 
káros hatásairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ír nemzeti útügyi hatóság (NRA) arra irányuló tervei ellen, 
hogy négysávos autópályát építsen a Carrigaphooca kastélyháztól 200 méterre, amely egy 800 
éves, az ír nemzet és az UNESCO örökségének is részét képező műemlékvédelmi épület. A 
petíció benyújtója szerint a szóban forgó tervek súlyosan károsítanák a tájat, és precedenst 
teremtenének az ország más részein található, műemléki helyek lerombolására. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy nem végeztek környezeti hatásvizsgálatot, és tiltakozik a nemzeti 
útügyi hatóság 35 holdnyi terület kisajátítására irányuló javaslata ellen. A petíció benyújtója 
kétli, hogy egy ilyen lépés tisztességes lenne, és azzal érvel, hogy a kastélybirtok korábban 
már elszenvedett egy kisajátítást, mégpedig a meglévő N22-es út 25 évvel ezelőtti megépítése 
kapcsán.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. június 10.

A 97/11/EK1 és a 2003/35/EK1 irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek 
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környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelv2 (a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-irányelv) szabályozza a négy- vagy többsávos 
utak építését. E projektek tekintetében – amelyek felsorolását az I. melléklet 7c. pontja 
tartalmazza –, a fejlesztési engedély megadása előtt meg kell határozni és értékelni kell azok 
környezetre gyakorolt várhatóan jelentős hatásait, valamint a jelentős káros hatások 
elkerülése, mérséklése és orvoslása érdekében javasolt intézkedéseket.

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás szerint nincs egyértelmű jel arra, hogy nem 
végezték el a KHV-t. Kétség merül fel továbbá a petíció benyújtójának azon állításával 
kapcsolatban is, hogy a környezeti hatásról szóló nyilatkozatot nem tették közzé (a KHV-
irányelv 6. cikkében előírtak szerint). Valójában az ír jogszabály előírja, hogy ahol KHV-t 
végeznek, újsághirdetésben kell jelezni, hogy a KHV konzultáció céljából elérhető. 

Következtetések

Az adott tájékoztatás fényében a Bizottság az eljárásnak ebben a szakaszában nem tudja 
megállapítani a közösségi környezetvédelmi jog megsértését. Amennyiben a petíció 
benyújtója további információkat nyújt be, a Bizottság újra megvizsgálja az ügyet.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója által szolgáltatott kiegészítő tájékoztatás azt mutatja, hogy a környezeti 
hatásvizsgálat (KHV) folyamatban van, ugyanakkor arra utal, hogy nem végezték el az 
alternatív nyomvonalak megfelelő vizsgálatát. 

Az alternatívák alapvetően olyan különféle lehetőségek, amelyek révén a projektgazda szintén 
elérheti a projekt célkitűzéseit.

A KHV-irányelv 5. cikkének (3) bekezdésében és IV. mellékletében alternatívákra hivatkozik, 
és előírja, hogy a projektgazda által nyújtott környezeti információk legalább az alábbiakat 
tartalmazzák: „a projektgazda által megvizsgált főbb alternatívák áttekintése és a választás 
főbb okainak megjelölése, figyelembe véve a környezeti hatásokat” és „a jelentős kedvezőtlen 
hatások elkerülésére, csökkentésére és – lehetőség szerint – ellensúlyozására tervezett 
intézkedések leírása”.

A tagállamoknak természetesen lehetőségük van arra, hogy nemzeti jogszabályaik 
túlmutassanak a KHV-irányelvben foglalt minimumkövetelményeken, az EUMSz. 176. 
cikkében meghatározott feltételek alapján. Egyes tagállamok a környezeti hatásvizsgálat 
keretében kötelezővé tették az alternatívák megfontolását, míg mások a projektgazdákra 
bízzák annak eldöntését, hogy bizonyos alternatívákat projektjük szempontjából lényegesnek 
ítélnek-e. Amennyiben számba veszik az alternatívákat, az irányelvek arra kötelezik a 
projektgazdát, hogy azokat a környezeti hatásvizsgálatról szóló nyilatkozatban ismertessék, és 
indokolják meg a javasolt projektre eső választásukat.  

Következésképpen a KHV-irányelv nem tartalmaz arra irányuló utalást, hogy a környezeti 
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hatásvizsgálatnak konkrét alternatívákkal kell foglalkoznia, sőt olyan követelményt sem 
támaszt, amely rögzíti a projektgazda által vizsgálandó alternatívák minimális számát.

Az a tény, hogy a szóban forgó esetben a KHV nem tartalmazta a petíció benyújtói által 
ismertetett valamennyi lehetséges alternatíva környezeti hatásának átfogó értékelését, nem 
minősül a KHV-irányelv megsértésének. 

Összefoglalásként, az irányelv jelenlegi szövegezése alapján nem állapítható meg jogsértés az 
alternatív nyomvonalakkal kapcsolatos tájékoztatás elmulasztása okán. 


