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Betreft: Verzoekschrift 1356/2009, ingediend door O.C. (Ierse nationaliteit), over 
de voorziene aanleg van een elektriciteitsleiding van 110 kW tussen 
Cushaling Power Station en Thorsberry Sub Station (Ierland)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen de milieueffectbeoordeling voor de aanleg van een 
elektriciteitsleiding van 110 kW tussen Cushaling Power Station en Thorsberry Sub Station 
(Ierland). Indiener voert aan dat de gevolgen voor het landschap en de nabijgelegen 
archeologische vindplaatsen niet voldoende zijn onderzocht. Volgens indiener worden de 
ontwikkelaar, Electricity Supply Board (ESB), in de Ierse wetgeving op het gebied van 
bouwvergunningen speciale uitzonderingen toegekend. Indiener verklaart dat ESB kan 
verzoeken om toestemming voor aanleg over grond of gebouwen van particulieren zonder de 
eigenaars om toestemming te hoeven vragen. Indiener hekelt het gebrek aan informatie in 
verband met de goedkeuringsprocedure en het feit dat alternatieve locaties niet voldoende in 
overweging zijn genomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Richtlijn 85/337/EEG1 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, gewijzigd door de Richtlijnen 97/11/EG2 en 2003/35/EG1 en 
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2 PB L 73, 14.3.1997
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2009/31/EG2 vereist een beoordeling van de effecten van bepaalde openbare en particuliere 
projecten op het milieu.

Op grond van de MEB-richtlijn moeten projecten die aanzienlijke effecten op het milieu 
kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, worden onderworpen aan een 
beoordeling van hun effecten op het milieu voordat een bouwvergunning wordt verleend. De 
MEB-richtlijn maakt een onderscheid tussen een project dat een verplichte 
milieueffectbeoordeling vereist (projecten van de categorie bijlage I waartoe ook de bouw van 
bovengrondse elektriciteitsleidingen met een voltage van 220 kV of meer en een lengte van
meer dan 15 km behoren) en projecten waarbij de instanties van de lidstaten in een 
"screening" genoemde procedure moeten vaststellen of de projecten aanzienlijke effecten 
kunnen hebben op het milieu, rekening houdend met de criteria in bijlage III van de richtlijn 
(projecten van de categorie bijlage II waaronder elk ander transport van elektrische energie 
via bovengrondse leidingen te vinden is (projecten die niet in bijlage I zijn opgenomen)). 
Indien ze aanzienlijke gevolgen hebben is een MEB noodzakelijk. Met betrekking tot 
projecten van bijlage II moeten de lidstaten ervoor zorgen dat het door de bevoegde instanties 
genomen besluit in verband met de screening ook voor het publiek beschikbaar is.

Op basis van de door de indiener geleverde informatie is het niet mogelijk vast te stellen of de 
EU-wetgeving in dit bijzondere geval is geëerbiedigd en of een behoorlijke screening is 
uitgevoerd.

Op grond van de door de indiener voorgelegde informatie kan de Commissie geen inbreuk op 
de milieuwetgeving van de EU vaststellen. Indien de indiener aanvullende informatie aan de 
Commissie verzoekschriften kenbaar maakt, zal de Commissie het geval nog eens 
onderzoeken.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

In het verzoekschrift worden vraagtekens geplaatst bij het vergunningsproces voor de aanleg 
van een elektriciteitsleiding van 110 kW tussen Cushaling Power Station en Thorsberry Sub 
Station in Ierland. Volgens indiener worden aan de ontwikkelaar, Electricity Supply Board 
(ESB), in de Ierse wetgeving op het gebied van bouwvergunningen speciale uitzonderingen 
toegekend. Indiener heeft verklaard dat ESB kan verzoeken om toestemming voor aanleg op 
particulier grondbezit zonder de eigenaars om toestemming te moeten vragen. Hij hekelt het 
gebrek aan informatie in verband met de goedkeuringsprocedure en het feit dat alternatieve 
locaties niet voldoende in overweging zijn genomen.
In het antwoord van de Commissie op het verzoekschrift werd geconcludeerd dat de Commissie 
op basis van de door indiener geleverde informatie geen schending van de EU-
milieuwetgeving kan vaststellen.

Naar aanleiding van dat antwoord heeft indiener raad gevraagd aan Vincent JP Farry & Co Ltd, 
plannings- en ontwikkelingsadviseurs (de "adviseur") en vervolgens aanvullende informatie in 
verband met een MEB en een vergunningsproces ingediend voor verder onderzoek. 

                                                                                                                                                  
1 PB L 156, 25.6.2003
2 PB L 140, 5.6.09, blz.114
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De adviseur heeft met name twee kwesties aan de orde gesteld: 
- er werd geen MEB-screening uitgevoerd hoewel het project een voorgesteld natuurlijk 
erfgoedgebied (pNHA) zal doorkruisen en er beroep tegen werd aangetekend. In dergelijk geval 
wordt normaliter wel een screening uitgevoerd; en 
- het milieu in kwestie is kwetsbaarder dan werd aangevoerd in de door de Raad en An Board 
Pleanala voorbereide verslagen, en het project kan als het wordt uitgevoerd zoals werd 
voorgesteld, aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu. 

De adviseur heeft in verband met een MEB-screening verwezen naar artikel 103, lid 2, onder c)1, 
van de Ierse verordeningen op het gebied van planning en ontwikkeling van 2001. Een 
planningsinstantie moet dus een screening uitvoeren (teneinde vast te stellen of een MEB vereist 
is) als een project dat niet aan de drempelwaarden voldoet, zich bevindt in "een gebied dat is 
aangeduid als een natuurlijk erfgoedgebied in punt 18 van de (gewijzigde) Natuurwet van 2000". 

De adviseur heeft eveneens verwezen naar de bepalingen van artikel 109, lid 32, waarin An 
Board Pleanala in geval van beroep de mogelijkheid wordt geboden een MEB te laten uitvoeren 
voor een project dat niet aan de drempelwaarden voldoet, met name wanneer een project een 
voorgesteld natuurlijk erfgoedgebied zal doorkruisen.

Er dient te worden opgemerkt dat de adviseur niet het feit betwist dat het project niet aan de 
drempelwaarden voldoet3, maar er eerder op wijst dat het nodig is een screening uit te voeren, 
aangezien het project een voorgesteld natuurlijk erfgoedgebied zal doorkruisen, er beroep tegen 
werd aangetekend en het project mogelijk aanzienlijke gevolgen heeft.

Het project waarnaar indiener verwijst, valt binnen het toepassingsgebied van de MEB-richtlijn 

                                               
1 "103 (2) Als een vergunningsaanvraag voor een project dat niet aan de drempelwaarden voldoet, niet is 
vergezeld van een MEB en het project zich bevindt in—
(c) een gebied dat is aangeduid als een natuurlijk erfgoedgebied in  punt 18 van de (gewijzigde) Natuurwet van 
2000,...
zal de planningsinstantie beslissen of het project al dan niet aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu 
van dergelijk terrein, gebied of landgoed, naargelang het geval.
(3) Een planningsinstantie zal bij de overeenkomstig dit artikel genomen beslissing of een voorgesteld project al 
dan niet aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu, rekening houden met de in bijlage 7 opgenomen 
criteria."

2 "109(3) Als een beroep betrekking heeft op een vergunningsaanvraag voor een project dat niet aan de 
drempelwaarden voldoet, geen MEB werd ingediend bij de planningsinstantie in verband met de 
vergunningsaanvraag, en het project zich bevindt in — …
(c) een gebied dat is aangeduid als een natuurlijk erfgoedgebied in punt 18 van de (gewijzigde) Natuurwet van 
2000, …
zal An Board Pleanala beslissen of het project al dan niet aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu van 
dergelijk terrein, gebied of landgoed, naargelang het geval.
(4) An Board Pleanala zal bij de overeenkomstig dit artikel genomen beslissing of een voorgesteld project al dan 
niet aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu, rekening houden met de in bijlage 7 opgenomen criteria."

3 Verordeningen op het gebied van planning en ontwikkeling van 2001: Bijlage 5, deel 2, "(b) Industriële 
installaties voor het transport van gas, stoom en warm water met een mogelijke warmteproductie van 300 MW of 
meer, of transport van elektrische energie via bovengrondse leidingen die niet zijn opgenomen in deel 1 van deze 
bijlage, met een spanning van minstens 200 kilovolt."
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(Richtlijn 85/337/EEG1 van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten zoals gewijzigd bij richtlijnen 97/11/EG2, 2003/35/EG3 en 
2009/31/EG4). Op grond van deze richtlijn moeten projecten die o.m. gezien hun aard, omvang 
of ligging aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu, worden onderworpen aan een 
beoordeling van hun milieueffecten voordat een vergunning wordt verleend.

Industriële installaties voor het transport van elektrische energie via bovengrondse leidingen 
(projecten die niet zijn opgenomen in bijlage I) vallen, zoals indiener heeft vermeld, onder 
bijlage II, punt 3, onder b), van de MEB-richtlijn. Voor projecten die onder bijlage II vallen, 
moeten de lidstaten door middel van een onderzoek per geval of op grond van drempelwaarden 
dan wel criteria bepalen of voor het project een effectbeoordeling nodig is vanwege eventuele 
aanzienlijke milieugevolgen, rekening houdend met de desbetreffende selectiecriteria die zijn 
opgenomen in bijlage III van de MEB-richtlijn. 

De MEB-richtlijn werd omgezet in Ierse wetgeving via deel X van de wet op het gebied van 
planning en ontwikkeling van 2000, en deel 10 van de verordeningen op het gebied van planning 
en ontwikkeling van 2001 (wettelijke regeling nr. 600 van 2001).  De wet van 2000 werd in 2006 
en in 2010 gewijzigd. Deel 10 van de verordeningen van 2001 heeft betrekking op de screening 
van milieueffectbeoordelingen die niet aan de drempelwaarden voldoen:

 In artikel 102 wordt bepaald dat een vergunningsaanvraag voor een project dat niet aan de 
drempelwaarden voldoet, wanneer deze vergezeld is van een MEB, zal worden behandeld 
alsof het vereist was de MEB in te dienen overeenkomstig punt 172 van de wet van 2000 
(dus een verplichte MEB);

 In artikel 103 wordt bepaald dat de aanvrager een MEB moet indienen wanneer een 
vergunningsaanvraag voor een project dat niet aan de drempelwaarden voldoet niet vergezeld 
is van een MEB, en de planningsinstantie van mening is dat het project aanzienlijke gevolgen 
voor het milieu kan hebben. (In artikel 109 worden An Board Pleanala dezelfde 
bevoegdheden verleend in verband met bouwaanvragen waartegen beroep is aangetekend).  
Bij de beslissing of een project dat niet aan de drempelwaarden voldoet al dan niet dergelijke 
aanzienlijke gevolgen kan hebben, zal de planningsinstantie of An Board Pleanala rekening 
houden met de in bijlage 7 van de verordeningen van 2001 opgenomen criteria, waarin 
bijlage III van de MEB-richtlijn is omgezet. 

Bovendien heeft het Ministerie van Milieubeheer, Nationaal Erfgoed en Plaatselijk Bestuur in 
augustus 2003 richtsnoeren gepubliceerd voor instanties die vergunningen verlenen in verband 
met milieueffectbeoordelingen voor projecten die niet aan de drempelwaarden voldoen. Als een 
burger bij een planningsinstantie een schriftelijke opmerking indient over een lopende 
vergunningsaanvraag – bijvoorbeeld met de bewering dat een MEB vereist is voor een bepaald 
project dat niet aan de drempelwaarden voldoet – moet die persoon op de hoogte worden 
gebracht van de beslissing van de planningsinstantie en als hij niet met deze beslissing akkoord 
gaat, heeft hij het recht tegen deze beslissing in beroep te gaan bij An Board Pleanala.  An Board 
Pleanala behandelt het beroep opnieuw vanaf het begin, alsof de aanvraag vanaf het begin bij An 
                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985.
2 PB L 73 van 14.3.1997.
3 PB L 156 van 25.6.2003.
4 PB L 140, 114 van 5.6.2009.
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Board Pleanala was ingediend. An Board Pleanala is verplicht de voornaamste redenen en 
overwegingen waarop de beslissing is gebaseerd aan te geven, en deze informatie is voor het 
publiek beschikbaar.
Uit de ingediende informatie, met name het verslag van de inspecteur (van An Board Pleanala), 
blijkt dat de bevoegde instantie het project heeft doorgelicht teneinde vast te stellen of een MEB 
vereist is. Het werd niet nodig geacht een MEB in overweging te nemen. Onder andere de 
volgende redenering geeft aan dat de gevolgen van het project voor het voorgesteld natuurlijk 
erfgoedgebied Grand Canal aanvaardbaar zijn: 

 het project zal de landschapswaarden van het kanaal aantasten maar de schade voor de 
toeristische en recreatiemogelijkheden van het kanaal wordt niet beschouwd als 
onherstelbaar;

 de elektriciteitsleiding in de buurt van de sluizen, waar de kanaalactiviteiten zich grotendeels 
afspelen, zal worden verwijderd;

 de elektriciteitsleiding kruist het kanaal in bij benadering rechte hoeken met minder 
horizonvervuiling dan bij een schuinere opstelling;

 leidingstructuren die meer horizonvervuiling veroorzaken werden verwijderd aangezien aan 
weerskanten van het kanaal rechte elektriciteitsleidingen aanwezig zijn;

 gelijkaardige structuren maken momenteel deel uit van het visuele landschap van het kanaal. 

Conclusie

Op basis van de aanvullende informatie van indiener beschikt de Commissie niet over voldoende 
elementen om te concluderen dat de Ierse autoriteiten, toen zij besloten dat een MEB niet 
noodzakelijk was, hun discretionaire bevoegdheid te buiten zijn gegaan, en de Commissie kan 
geen mogelijke schending van de MEB-richtlijn vaststellen.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

In reactie op de aanvullende correspondentie van indiener over de aanleg van een 
elektriciteitsleiding van 110 kW tussen Cushaling Power Station en Thorsberry Sub Station 
(Ierland) herhaalt de Commissie haar eerdere conclusie dat er geen bewijs is van een 
schending van Richtlijn 2011/92/EU1 ("MEB-richtlijn") wat projectcategorie 3 b) van bijlage 
II betreft.

In de aanvullende correspondentie wordt de Commissie gevraagd het project voor een 
elektriciteitsleiding te behandelen binnen het toepassingsgebied van bijlage I, punt 20, van de 
MEB-richtlijn. Deze categorie omvat de "aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen 
van 220 kV of meer en langer dan 15 km", en voor dit soort projecten is een MEB verplicht. 
Volgens indiener beantwoordt de elektriciteitsleiding in kwestie aan het eerste deel van deze 
definitie omdat zij meer dan 15 km lang is. Wat het tweede deel van de definitie, namelijk een 
spanning van 220 kV, betreft, betoogt indiener dat dit niet doorslaggevend is en dat een 
elektriciteitsleiding van 100 kV wegens de visuele impact als gelijkwaardig moet worden 
                                               
1 Richtlijn 2011/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's[codificatie], PB L 26 van 
28.1.2012.



PE439.232v03-00 6/6 CM\903641NL.doc

NL

beschouwd. 

De Commissie is het niet eens met de bewering van inschrijver dat bijlage I, punt 20, zo kan 
worden uitgelegd dat ook elektriciteitsleidingen van 110 kV hieronder vallen. Met name is zij 
van mening dat de vermelding van 220 kV een verplicht onderdeel van de definitie is wanneer 
het erop aankomt te bepalen of een MEB verplicht is. Het project in kwestie valt dus niet 
binnen het toepassingsgebied van de projectcategorie van bijlage I, punt 20, en in dit verband 
kan geen schending worden vastgesteld.


