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Tárgy: O. C. ír állampolgár által benyújtott 1356/2009. számú petíció az írországi 
cushalingi erőmű és a thorsberryi alállomás közötti 110 kilowattos villamos 
vezeték tervezett megépítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az írországi cushalingi erőmű és a thorsberryi alállomás közötti 110 
kilowattos villamos vezeték tervezett megépítésével kapcsolatos környezeti hatástanulmányt 
kifogásolja, és azt állítja, hogy a tanulmány nem mérte fel megfelelően a közvetlen 
környezettel és a közelben lévő régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos következményeket. A 
petíció benyújtója szerint az építési engedélyről szóló ír jogszabály külön mentességet biztosít 
az építtető villamosenergia-szolgáltató vállalat, az „Electricity Supply Board” (ESB) számára. 
A petíció benyújtója fenntartja, hogy az ESB engedélyt kérhet ahhoz, hogy a tulajdonosok 
hozzájárulása nélkül magántulajdonuk fölött vezetéket építsen ki. A petíció benyújtója 
kifogásolja, hogy nincs információ a jóváhagyási eljárással kapcsolatban, valamint hogy az 
alternatív helyszíneket nem vizsgálták meg megfelelően.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A 97/11/EK1, 2003/35/EK1 és 2009/31/EK2 irányelvvel módosított, az egyes köz- és 
                                               
1 HL L 73., 1997.3.14.
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magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK3 tanácsi 
irányelv (KHV-irányelv) értelmében egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásairól vizsgálatot kell készíteni.

A KHV-irányelv értelmében az engedély megadása előtt többek között a jellegüknél, 
méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló 
projektek esetében környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A KHV-irányelv 
megkülönbözteti a kötelező környezeti hatásvizsgálatot igénylő projekteket (az I. 
mellékletben szereplő projektek, amelyek között megtalálható a 220 kV vagy annál nagyobb 
feszültségű és 15 km-nél hosszabb nagyfeszültségű villamos légvezetékek építése is), illetve 
azokat, amelyek esetében ún. átvilágítási („screening”) eljárás keretén belül a tagállamok 
határozzák meg, hogy a projekt várhatóan jelentős hatást gyakorol-e majd a környezetre, 
figyelembe véve az irányelv III. mellékletében szereplő feltételeket (a II. mellékletben 
szereplő projektek, amelyek között megtalálható minden egyéb, villamos energia szállítására 
szolgáló légvezeték (az I. mellékletben nem szereplő projektek)). Ha igen, szükséges a 
környezeti hatásvizsgálat. A II. mellékletben szereplő projektek tekintetében a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóság az átvilágítással kapcsolatos döntését a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye.

A petíció benyújtójától kapott tájékoztatás alapján nem lehet megállapítani, vajon ebben az 
esetben tiszteletben tartották-e a közösségi jogszabályokat, és vajon az átvilágítást 
megfelelően hajtották-e végre.

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság nem látja 
bizonyítottnak a közösségi környezetvédelmi jogszabályok megsértését.  Amennyiben a 
petíció benyújtója további tájékoztatást nyújt a Petíciós Bizottság részére, az Európai 
Bizottság kész ismét megvizsgálni az ügyet.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció az írországi cushalingi erőmű és a thorsberryi alállomás közötti 110 kilowattos 
villamos vezeték megépítésével kapcsolatos engedélyezési eljárást kifogásolta. A petíció 
benyújtója szerint az építési engedélyről szóló ír jogszabály külön mentességet biztosít az 
építtető villamosenergia-szolgáltató vállalat, az „Electricity Supply Board” (ESB) számára. A 
petíció benyújtója fenntartotta, hogy az ESB engedélyt kérhet ahhoz, hogy a tulajdonosok 
hozzájárulása nélkül magántulajdonuk fölött vezetéket építsen ki. A petíció benyújtója 
kifogásolta, hogy nincs információ a jóváhagyási eljárással kapcsolatban, valamint hogy az 
alternatív helyszíneket nem vizsgálták meg megfelelően.
A Bizottság válaszában arra a következtetésre jutott, hogy a petíció benyújtója által 
rendelkezésre bocsátott információk alapján nem látja bizonyítottnak a közösségi 
környezetvédelmi jogszabályok megsértését. 

E választ követően a petíció benyújtója a Vincent JP Farry & Co Ltd, Planning & Development 
Consultants nevű tanácsadó céghez („tanácsadó”) fordult, és később további információkat 

                                                                                                                                                  
1 HL L 156., 2003.6.25.
2 HL L 140., 2009.6.5., 114. o.
3 HL L 175., 1985.7.5.
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nyújtott be egy környezeti hatásvizsgálattal és egy engedélyezési eljárással kapcsolatban további 
vizsgálat céljára. 

A tanácsadó két problémát vetett fel: 

- nem hajtottak végre KHV-átvilágítást annak ellenére, hogy a projekt egy javasolt természeti 
örökségvédelmi területen halad keresztül és fellebbezés tárgyát képezte, aminek következtében 
rendes körülmények között átvilágítást kellett volna végezni, hiszen a projekt egy javasolt 
természeti örökségi területet érint; valamint 
- a szóban forgó terület érzékenyebb, mint ahogy az a Tanács és az An Bord Pleanála által 
készített jelentésből kitűnik, és a projekt várhatóan jelentős hatást fog gyakorolni a környezetre, 
ha a tervek szerint folytatódik. 

A KHV-átvilágítás tekintetében a tanácsadó a 2001-es ír tervezési és fejlesztési szabályok 103. 
cikke (2) bekezdésének c) pontjára1 hivatkozott. Ennek megfelelően a tervezési hatóságnak 
átvilágítást kell végrehajtania (annak megállapítására, hogy szükség van-e KHV-ra vagy sem), 
ha a küszöbérték alatti fejlesztés „a vadon élő állatokról szóló 2000. évi (módosító) törvény 18. 
szakasza szerinti természeti örökségvédelmi területnek minősített területet érint”. 

A tanácsadó hivatkozott továbbá a 109. cikk (3) bekezdésére2 is, amely lehetővé teszi az An Bord 
Pleanála tanács számára, hogy a küszöbérték alatti fejlesztések esetében környezeti 
hatásvizsgálatot rendeljen el a fellebbezések vizsgálata során, különösen figyelembe véve, ha egy 
fejlesztés javasolt természeti örökségvédelmi területet érint.

Megjegyzendő, hogy a tanácsadó nem azt kérdőjelezte meg, hogy a projekt küszöbérték alatti 
fejlesztés3, hanem azt, hogy átvilágításra van szükség, figyelembe véve, hogy javasolt természeti 
örökségvédelmi területet érint, fellebbezés tárgyát képezte és várhatóan jelentős 
következményekkel jár majd.

                                               
1 103. cikk (2) bekezdés: „Amennyiben egy küszöbérték alatti fejlesztésre vonatkozó tervpályázat nem egészül ki 
környezeti hatásvizsgálattal, és a fejlesztés
c) a vadon élő állatokról szóló 2000. évi (módosító) törvény 18. szakasza szerinti természeti örökségvédelmi 
területnek minősített területet érint,
a tervezési hatóságnak meg kell állapítania, hogy a fejlesztés várhatóan jelentős hatást gyakorol-e vagy sem e 
hely, terület vagy földterület környezetére.
(3) A tervezési hatóságnak tekintetbe kell vennie a 7. jegyzékben foglalt kritériumokat annak megállapításakor, 
hogy a javasolt fejlesztés várhatóan jelentős hatást gyakorol-e vagy sem a környezetre.”
2 109. cikk (3) bekezdés: „Amennyiben egy fellebbezés küszöbérték alatti fejlesztésre vonatkozó tervpályázattal 
kapcsolatos, és a tervpályázat kapcsán nem nyújtottak be KHV-t a tervezési hatóságnak, valamint a fejlesztés
c) a vadon élő állatokról szóló 2000. évi (módosító) törvény 18. szakasza szerinti természeti örökségvédelmi 
területnek minősített területet érint, ...
a tanácsnak meg kell állapítania, hogy a fejlesztés várhatóan jelentős hatást gyakorol-e vagy sem e hely, terület 
vagy földterület környezetére.
(4) A tanácsnak tekintetbe kell vennie a 7. jegyzékben foglalt kritériumokat annak megállapításakor, hogy a 
javasolt fejlesztés várhatóan jelentős hatást gyakorol-e vagy sem a környezetre.”
3 Tervezési és fejlesztési szabályok, 2001., 5. jegyzék 2. rész: „b) Gáz, gőz és meleg víz szállítására szolgáló, 
300 megawatt vagy nagyobb potenciális hőkibocsátással rendelkező, illetve villamos energia légvezetéken 
történő szállítására szolgáló ipari létesítmények, amelyek nem szerepelnek ezen jegyzék 1. részében, és amelyek 
esetében a feszültség 200 kilovolt vagy annál több.”
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A petíció benyújtója által említett projekt a KHV-irányelv (a 97/11/EK1, a 2003/35/EK2 és a 
2009/31/EK3 irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelv4) hatálya alá tartozik. A szóban 
forgó irányelv értelmében az engedély megadása előtt többek között a jellegüknél, méretüknél 
vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek 
esetében környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.

A villamos energia légvezetéken történő szállítására szolgáló ipari létesítményekre (az I. 
mellékletben nem szereplő projektek) a petíció benyújtójának leírása szerint a KHV-irányelv II. 
melléklete (3) bekezdésének b) pontja vonatkozik. A II. melléklet szerinti projektek esetében a 
tagállamoknak – eseti vizsgálat, illetve küszöbértékek vagy kritériumok alapján – meg kell 
állapítaniuk, hogy a projektet vizsgálatnak kell-e alávetni, mivel az várhatóan jelentős hatást 
gyakorol majd a környezetre, figyelembe véve a KHV-irányelv III. mellékletében megállapított, 
alkalmazandó kiválasztási kritériumokat. 

A KHV-irányelvet a 2000. évi tervezési és fejlesztési törvény X. része, valamint a 2001. évi 
tervezési és fejlesztési szabályok (2001. évi 600. sz. jogszabály) 10. része ülteti át.  A 2000. évi 
törvényt 2006-ban és 2010-ben módosították. A szabályok 10. része a küszöbérték alatti 
fejlesztések esetében végzendő KHV-átvilágítással foglalkozik:

 a 102. cikk arról rendelkezik, hogy amennyiben egy küszöbérték alatti fejlesztésre irányuló 
tervpályázat KHV-val egészül ki, a pályázatot úgy kell kezelni, mintha a KHV-t a 2000. évi 
törvény 172. szakasza értelmében kellett volna benyújtani (azaz kötelező KHV);

 a 102. cikk arról rendelkezik, hogy amennyiben egy küszöbérték alatti fejlesztésre irányuló 
tervpályázat nem egészül ki KHV-val, és a tervezési hatóság úgy ítéli meg, hogy a fejlesztés 
várhatóan jelentős hatást gyakorol a környezetre, akkor a hatóság a pályázótól KHV 
benyújtását kéri. (A 109. cikk ugyanezekkel a hatáskörökkel ruházza fel az An Bord Pleanála 
tanácsot a tervezési fellebbezések tekintetében.)  Annak megállapításakor, hogy egy 
küszöbérték alatti fejlesztés várhatóan jelentős hatást gyakorol-e vagy sem a környezetre, a 
tervezési hatóság vagy a tanács tekintetbe veszi a KHV-irányelv III. mellékletét átültető 
2001. évi szabályok 7. jegyzékében foglalt kritériumokat. 

Ezenkívül a Környezetvédelmi, Örökségvédelmi és Helyi Önkormányzati Minisztérium 2003 
augusztusában iránymutatást adott ki a KHV-kkal kapcsolatban jóváhagyásra jogosult hatóságok 
számára a küszöbérték alatti fejlesztésekre vonatkozóan. Ha a nyilvánosság bármely tagja írásos 
beadvánnyal fordul a tervezési hatósághoz valamely folyamatban lévő tervpályázattal
kapcsolatban – például azt állítva, hogy a küszöbérték alatti fejlesztéshez KHV is szükséges –, 
akkor ezt a személyt értesíteni kell a tervezési hatóság döntéséről, és amennyiben elégedetlen 
ezzel a döntéssel, e személynek jogában áll fellebbezni a döntés ellen az An Bord Pleanála 
tanácshoz.  A tanács a fellebbezéssel úgy foglalkozik, mintha már első fokon hozzá nyújtották 
volna be. A tanácsnak közölnie kell, hogy milyen fő indokok és megfontolások alapján hozta 
meg döntését, és e dokumentumot a nyilvánosság számára elérhetővé kell tennie.
A benyújtott dokumentációból, különösen az An Bord Pleanála ellenőrének jelentéséből úgy 

                                               
1 HL L 73., 1997.3.14.
2 HL L 156., 2003.6.25.
3 HL L 140., 2009.6.5., 114. o.
4 HL L 175., 1985.7.5.
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tűnik, hogy az illetékes hatóság átvilágította a projektet a környezeti hatásvizsgálat esetleges 
szükségességének megállapítása céljából. A KHV-t nem tartották szükségesnek, tekintetbe véve 
– többek között – a következő érveket, amelyek alapján a projekt elfogadható a Grand Canal 
(Nagy Csatorna) javasolt természeti örökségvédelmi területre gyakorolt hatásokat illetően: 

 a projekt hatással lesz a csatorna látványára, de ezt nem tekintették helyrehozhatatlanul 
ártalmasnak a csatorna idegenforgalmi és pihenési lehetőségei szempontjából;

 a vezetéket távolabb fogják vezetni azoktól a zsilipektől, ahol a csatornán folyó 
tevékenységek zöme folyik;

 a vezeték nagyjából derékszögekben metszi a csatornát, ami a ferdébb szögben történő 
elhelyezéshez képest minimalizálja a látványba történő beavatkozást;

 a látványt nagyobb mértékben zavaró rácsszerkezeteket eltávolították, mivel egyenes 
vezetékszakaszok futnak a csatorna mindkét oldalán;

 hasonló szerkezetek most is találhatóak a csatorna látható környezetében. 

Következtetés

A petíció benyújtójától kapott kiegészítő információk alapján a Bizottság nem rendelkezik 
elegendő olyan adattal, amelyek alapján arra a következtetésre juthatna, hogy az ír hatóságok 
hatáskörüket túllépve döntöttek úgy, hogy nincs szükség KHV-ra, valamint a Bizottság nem 
talált az uniós jog esetleges megsértésére utaló jelet a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
irányelvvel összefüggésben.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A cushalingi erőmű és a thorsberryi alállomás közötti 110 kilowattos villamos vezeték 
tervezett megépítésével kapcsolatban a petíció benyújtójától érkezett újabb levélre válaszul a 
Bizottság ismételten utal korábbi következtetéseire, amelyek szerint nincsenek bizonyítékok a 
2011/92/EU irányelvnek1 („KHV-irányelv”) a II. melléklet 3. pontjának b) alpontja szerinti 
projektek tekintetében történő megsértésére. 

A petíció benyújtója újabb levelében arra kéri a Bizottságot, hogy a villamosvezeték-projektet 
tekintse a KHV-irányelv I. mellékletének 20. pontja alá tartozó projektnek. E kategóriába a 
„220 kV vagy annál nagyobb feszültségű és 15 km-nél hosszabb nagyfeszültségű villamos 
légvezetékek” tartoznak, és ezek esetében kötelező a környezeti hatásvizsgálat. A petíció 
benyújtója szerint a szóban forgó villamos vezeték eleget tesz a fenti fogalommeghatározás 
első részének, mivel hosszúsága meghaladja a 15 kilométert. A meghatározás második részét 
– azaz a 220 kV-os feszültség kritériumát – tekintve a petíció benyújtója úgy véli, hogy ezt 
nem szabad döntő feltételként kezelni, és a 110 kV-os villamos vezetéket vizuális 
szempontból ezzel egyenértékűnek kell tekinteni. 

A Bizottság nem fogadja el a petíció benyújtójának felvetését, amely szerint az I. melléklet 
20. pontja értelmezhető úgy, hogy az magában foglalja a 110 kV-os villamos vezetékeket is. 
A Bizottság véleménye szerint a 220 kV-ra való utalás a fogalommeghatározás szükséges 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/92/EU irányelve az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (kodifikált szöveg), HL L 26., 2012.1.28. 
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elemét képezi annak meghatározásakor, hogy kötelező-e a környezeti hatásvizsgálat. 
Mindezek alapján a szóban forgó villamosvezeték-projekt nem tartozik az I. melléklet 20. 
pontja szerinti projektkategóriába, és nem állapítható meg jogsértés vele kapcsolatban.


