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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1356/2009 dėl numatomo 110 kV įtampos elektros linijos tarp 
Cushaling elektrinės ir Thorsberry pastotės tiesimo Airijoje, kurią pateikė 
Airijos pilietis O. C.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ginčija poveikio aplinkai vertinimo tyrimą dėl 110 kV įtampos elektros 
linijos tarp Cushaling elektrinės ir Thorsberry pastotės, Airijoje, tiesimo, teigdamas, kad 
atliekant tyrimą nebuvo tinkamai įvertintos pasekmės greta esančiam kraštovaizdžiui ir 
archeologinėms vietoms. Anot peticijos pateikėjo, pagal Airijos teisės aktus, 
reglamentuojančius leidimų statyti išdavimą, statybos vykdytojui, bendrovei „Electricity 
Supply Board“ (ESB) greičiausiai bus padarytos specialios išimtys. Peticijos pateikėjas 
tvirtina, kad ESB gali prašyti leidimo tiesti liniją per privačius žemės sklypus, neprivalėdamas 
prašyti šių sklypų savininkų leidimo. Peticijos pateikėjas smerkia tai, kad stinga informacijos, 
susijusios su statybų tvirtinimo procesu, ir tai, kad nebuvo tinkamai apsvarstytos kitos linijos 
tiesimo vietos galimybės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Direktyvoje 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (PAV direktyva), iš dalies pakeistoje direktyvomis 97/11/EB2, 2003/35/EB1 ir 

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5.
2 OL L 73, 1997 3 14.
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2009/31/EB2 reikalaujama vertinti tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikį aplinkai.

Pagal PAV direktyvą projektų, galinčių turėti reikšmingo poveikio aplinkai dėl, be kita ko, 
savo pobūdžio, masto arba vietos, poveikio aplinkai vertinimas atliekamas prieš duodant 
sutikimą juos vykdyti. Pagal PAV direktyvą skiriami projektai, kurių PAV yra privalomas 
(I priedo projektai, kuriuos vykdant tiesiamos antžeminės elektros perdavimo linijos, kurių 
įtampa aukštesnė nei (arba lygi) 220 kV ir linijos ilgesnės nei 15 km ) ir projektai, kai 
valstybių narių valdžios institucijos, atlikdamos vadinamąją „patikrą“, privalo nustatyti, ar 
projektas darys reikšmingą poveikį, atsižvelgdamos į Direktyvos III priede išdėstytus 
kriterijus (II priedo projektai, kuriuos vykdant tiesiamos visos kitos elektros perdavimo 
antžeminiais kabeliais linijos (į I priedą neįtraukti projektai)). Jei taip, PVA yra būtinas.  
Valstybės narės turi užtikrinti, kad kompetentingų institucijų atliktos II priedo projektų 
patikros išvados būtų paskelbtos visuomenei.

Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, neįmanoma nustatyti, ar šiuo konkrečiu 
atveju buvo laikomasi Bendrijos teisės normų ir ar buvo atlikta tinkama patikra.

Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija, Komisija šiuo atveju negali nustatyti 
jokių EB aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimų.  Jeigu peticijos pateikėjas pateiks Peticijų 
komitetui papildomos informacijos, Komisija šį atvejį nagrinės iš naujo.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticija buvo ginčijamas leidimas vykdyti 110 kV įtampos elektros linijos tarp Cushaling 
elektrinės ir Thorsberry pastotės (Airija) tiesimo darbus. Anot peticijos pateikėjo, pagal 
Airijos teisės aktus, reglamentuojančius leidimų statyti išdavimą, statybos vykdytojui, 
bendrovei „Electricity Supply Board“ (ESB), greičiausiai bus padarytos specialios išimtys. 
Peticijos pateikėjas tvirtino, kad ESB gali prašyti leidimo tiesti liniją per privačius žemės 
sklypus, neprivalėdamas prašyti šių sklypų savininkų leidimo. Peticijos pateikėjas smerkė tai, 
kad stinga informacijos, susijusios su statybų tvirtinimo procesu, ir tai, kad nebuvo tinkamai 
apsvarstytos kitos linijos tiesimo vietos galimybės.
Komisijos atsakyme peticijos teikėjui daroma išvada, kad remiantis peticijos teikėjo pateikta 
informacija, Komisija nenustatė jokio ES aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimo. 

Po šio atsakymo, peticijos teikėjas pasitelkė į pagalbą planavimo ir plėtros konsultantų bendrovę 
Vincent JP Farry & Co Ltd (toliau tekste – konsultantas) ir tolimesniam patikrinimui pateikė 
papildomos informacijos apie PAV ir leidimo išdavimo procesą. 

Konsultantas ypač pabrėžė dvi problemas: 

– nepaisant to, kad projektas eina per siūlomą gamtinio paveldo sritį ir jis buvo apskųstas, dėl ko 
paprastai turėjo būti vykdomas patikrinimas (projektui esant siūlomo gamtinio paveldo srityje), 
toks PAV nebuvo įvykdytas; ir 
– šiuo atveju aplinka yra labiau pažeidžiama nei tai teigiama tarybos ir valdybos pateiktose 
ataskaitose, o projektas gali turėto didelio poveikio aplinkai, jei jis bus tęsiamas kaip numatyta. 

                                                                                                                                                  
1 OL L 156, 2003 6 25.
2 OL L 140, 2009 6 5, p. 114.
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PAV atveju, konsultantas remiasi 2001 m. Airijos teritorijų planavimo ir plėtros reglamento 
103 straipsnio 2 dalies c punktu.1 Atitinkamai, projektavimo institucija turėtų atlikti patikrinimą 
(siekiant nustatyti, ar PAV yra reikalingas), jeigu nustatytos ribos nesiekiantis projektas 
vykdomas „teritorijoje, kuri laikoma gamtinio paveldo sritimi pagal iš dalies pakeisto 2000 m. 
Įstatymo dėl laukinės gamtos 18 skirsnį“.

Konsultantas taip pat remiasi 109 straipsnio 3 dalies nuostatomis2, kuriomis An Board Pleanala, 
leidžiama reikalauti nustatytos ribos nesiekiančio projekto PAV, kai nagrinėjamas pateiktas 
skundas ir projektas vykdomas siūlomo gamtinio paveldo srityje.

Reikia pastebėti, kad konsultantas neginčija fakto, kad projektas nesiekia nustatytos ribos3, tačiau 
akcentuoja poreikį atlikti patikrinimą, atsižvelgiant į tai, kad projektas eina per siūlomo gamtinio 
paveldo sritį, buvo apskųstas ir gali turėti didelio poveikio.

Peticijos teikėjo minimas projektas patenka į PAV direktyvos (Tarybos direktyvos 85/337/EEB4

dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV direktyva), iš 
dalies pakeistoje direktyvomis 97/11/EB5, 2003/35/EB6 ir 2009/31/EB7 ) taikymo apimtį. Pagal 
šią direktyvą, projektai kurie gali turėti poveikio aplinkai, inter alia, dėl savo prigimties, dydžio 
ar vietos, turi būti įvertinti atliekant poveikio aplinkai vertinimą dar prieš suteikiant leidimą jų 
vykdymui.

Pramoniniai įrengimai, skirti elektros perdavimui virš žemės esančiais laidais (projektai, 
neįtraukti į I priedą), kaip nurodyta peticijos teikėjo, yra įtraukti į II priedo 3 dalies b punktą 
                                               
1 „103 straipsnio 2 dalis. Kai nustatytos ribos nesiekiantis projektas nėra palydimas PAV, o projektas būtų 
vykdomas: [...]
c)  srityje, kuri laikoma gamtinio paveldo sritimi pagal iš dalies pakeisto 2000 m. Įstatymo dėl laukinės gamtos 
18 skyrių, [...] 
planavimo institucija sprendžia, ar siūlomas projektas turės didelio poveikio tokios vietos, žemės ar teritorijos 
aplinkai.
3.  Planavimo institucija, vertindama, ar siūloma plėtra turės poveikio aplinkai, atsižvelgia į 7 priede išdėstytus 
kriterijus.“

2 „109 straipsnio 3 dalis. Kai skundas yra susijęs su nustatytos ribos nesiekiančiu projektu, planuojamo projekto 
PAV planavimo institucijai nebuvo pateiktas, o plėtra būtų vykdoma [...]
c)  srityje, kuri laikoma gamtinio paveldo sritimi pagal iš dalies pakeisto 2000 m. Įstatymo dėl laukinės gamtos 
18 skyrių, [...] 
valdyba sprendžia, ar plėtra turės didelio poveikio tokios vietos, žemės ar teritorijos aplinkai.
4. Valdyba, vertindama, ar siūlomas projektas turės poveikio aplinkai, atsižvelgia į 7 priede išdėstytus kriterijus.

3 2001 m. teritorijų planavimo ir plėtros reglamentas. 5 priedo 2 dalies b punktas „Pramoniniai įrengimai, skirti 
perduoti dujas, garą ir karštą vandenį, kurių galia yra 300 megavatų ar daugiau, arba elektros energijos 
perdavimas virš žemės nutiestais kabeliais, neįtrauktais į šio priedo 1 dalį, kai įtampa būtų 200 kilovoltų ir 
daugiau“.

4 OL L 175, 1985 7 5.
5 OL L 73, 1997 3 14.
6 OL L 156, 2003 6 25.
7 OL L 140, 2009 6 5, p. 114.
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(pagal PAV direktyvą). Dėl II priedo projektų valstybės narės, išnagrinėjusios konkretų atvejį 
arba pagal ribas ar kriterijus, privalo nustatyti, ar reikia atlikti projektų vertinimą, atsižvelgiant į 
PAV direktyvos III priede išvardytus atitinkamus atrankos kriterijus, nes projektai gali daryti 
reikšmingą poveikį aplinkai. 

PAV direktyva perkeliama į Airijos teisę 2000 m. Įstatymo dėl teritorijų planavimo X dalyje ir 
2001 m. Įstatymo dėl teritorijų planavimo ir plėtros 10 dalyje (2001 m. įstatymo lydimasis teisės 
aktas Nr. 600). 2000 m. įstatymas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. ir 2010 m. 2001 m. 
reglamento 10 dalyje nagrinėjamas nustatytos ribos nesiekiančių projektų vertinimas atliekant 
PAV:

 102 straipsniu nurodoma, kad tuo atveju, kai planuojant nustatytos ribos nesiekiantį projektą 
atliekamas PAV, laikoma, kad PAV buvo reikalingas pagal 2000 m. įstatymo 172 skirsnį 
(t. y. privalomasis PAV);

 103 straipsniu nurodoma, kad tuo atveju, kai planuojant nustatytos ribos nesiekiantį projektą 
PAV nėra atliekamas, o projektavimo institucija laiko, kad plėtra turės didelio poveikio 
aplinkai, ji prašo pateikti PAV. (109 straipsniu An Board Pleanala suteikiamos tokios pačios 
teisės teikti skundus dėl projektų). Sprendžiant, ar nustatytos ribos nesiekiantis projektas 
turės poveikio aplinkai, projektavimo institucija arba valdyba atsižvelgia į 2001 m. 
reglamento 7 priedo, kuriuo perkeliamas PAV direktyvos III priedas, kriterijus. 

Be to, Aplinkos, paveldo ir vietos savivaldos departamentas 2003 m. rugpjūtį išleido gaires PAV 
atliekančioms institucijoms dėl nustatytos ribos nesiekiančių projektų. Jei bet kuris visuomenės 
narys pateikia raštišką pareiškimą planavimo institucijai dėl būsimo projekto, pvz., 
reikalaudamas atlikti PAV, šis asmuo turi būti raštu informuotas apie planavimo institucijos 
sprendimą ir, jeigu jis šiuo sprendimu nėra patenkintas, turi teisę apskųsti sprendimą An Board 
Pleanala. Valdyba svarsto šį skundą nuo pat pradžių, t. y. laikoma, kad skundas pirmiausia 
pateiktas jai. Valdyba privalo pateikti pagrindines priežastis, kuriomis remiantis buvo priimtas 
sprendimas, o informaciją paskelbti viešai.

Iš pateiktų dokumentų, ypač An Board Plenala inspektoriaus ataskaitos atrodo, kad atsakinga 
institucija patikrino, ar projektui būtina atlikti PAV. Buvo manoma, kad PAV nėra reikalingas 
padarius išvadą, kad projektas yra priimtinas dėl savo poveikio siūlomai gamtinio paveldo sričiai 
– Didžiajam kanalui, remiantis šiomis priežastimis: 

 projektas turės poveikio vizualiam kanalo įspūdžiui, tačiau tai nėra laikoma nepataisoma žala 
kanalo turistiniam ir poilsiniam potencialui;

 linija būtų toli nuo šliuzų, ties kuriais susitelkia pagrindinė kanalo veikla;

 linija kerta kanalą beveik stačiai kampais, kas sumažina vizualųjį įsikišimą, nei jai kertant 
kanalą įstrižai;

 vizualiai labiau matomos tinklelių struktūros nebus, nes abejose kanalo pusėse yra tiesios 
linijos atkarpos;

 panašios struktūros jau dabar sudaro vizualią kanalo dalį. 

Išvada

Remdamasi iš peticijos teikėjo gauta papildoma informacija, Komisija neturi pakankamų 
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priežasčių, kurios leistų padaryti išvadą, kad Airijos institucijos, priimdamos sprendimą dėl PAV 
nereikalingumo viršijo savo kompetenciją, o Komisija nemato galimo ES teisės aktų pažeidimo, 
kai tai susiję su PAV direktyva.

5. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

Atsakydama į papildomą peticijos teikėjo atsiųstą korespondenciją dėl 110 kV įtampos 
elektros linijos tiesimo tarp Cushaling elektrinės ir Thornsberry pastotės (Airija), Komisija 
pakartoja savo ankstesnes išvadas dėl to, jog trūksta aiškių įrodymų, kad buvo pažeista 
Direktyva 2011/92/ES1 (PAV direktyva), kiek tai susiję su II priedų 3 punkto b papunktyje 
nurodytais projektais. 

Papildomoje korespondencijoje Komisija raginama elektros linijos tiesimo projektą priskirti 
PAV direktyvos I priedo 20 punkto taikymo sričiai. Ši kategorija apima „antžeminių elektros 
perdavimo linijų tiesimą, kai įtampa aukštesnė nei (arba lygi) 220 kV ir linijos ilgesnės nei 
15 km“, ir į šio punkto taikymo sritį patenkantiems projektams reikia atlikti privalomą 
poveikio aplinkai vertinimą. Peticijos pateikėjo nuomone, minėtoji elektros linija atitinka 
pirmąją šios apibrėžties dalį, kadangi jos ilgis viršija 15 kilometrų. Kalbant apie antrąją 
apibrėžties dalį, t. y. 220 kV įtampą, peticijos pateikėjas tvirtina, kad tai neturėtų būti laikoma 
lemiamos svarbos veiksniu ir kad 110 kV įtampos linija turėtų būti vertinama kaip lygiavertė, 
atsižvelgiant į jos vaizdinį poveikį. 

Komisija nepritaria peticijos pateikėjo prielaidai, jog I priedo 20 punktą galima aiškinti taip, 
kad jis apimtų taip pat ir 110 kV įtampos elektros linijas. Ji mano, kad nuoroda į 220 kV 
įtampa yra būtina apibrėžties dalis siekiant nustatyti, kokiais atvejais privaloma atlikti 
poveikio aplinkai vertinimą. Taigi minėtoji elektros linija nepatenka į projektų kategorijos 
pagal I priedo 20 punktą taikymo sritį ir atitinkamai negalima nustatyti šių nuostatų 
pažeidimo.  

                                               
1 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (kodifikuota redakcija), OL L 26, 2012 1 28. 


