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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1356/2009, złożona przez O.C. (Irlandia), w sprawie planowanej 
budowy linii elektrycznej o napięciu 110 kV między elektrownią Cushaling 
a podstacją Thorsberry (Irlandia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje analizę oddziaływania na środowisko dotyczącą budowy linii 
elektrycznej o napięciu 110 kV między elektrownią Cushaling a podstacją Thorsberry 
(Irlandia), przekonując, że nie dokonano odpowiedniej oceny skutków dla krajobrazu i dla 
zlokalizowanych w pobliżu terenów archeologicznych. Według składającego petycję 
irlandzkie przepisy dotyczące pozwoleń na budowę przewidują specjalne zwolnienia dla 
wykonawcy, czyli Zakładu Dostaw Energii Elektrycznej (ESB). Składający petycję 
utrzymuje, że ESB może występować o pozwolenie na budowę na terenie prywatnych 
nieruchomości bez uzyskania zgody właścicieli. Skarży się na brak informacji na temat 
procesu zatwierdzania oraz na to, iż nie rozpatrzono w odpowiedni sposób alternatywnych 
lokalizacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji zgodnie z art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Dyrektywa 85/337/EWG1 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa OOŚ), zmieniona 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
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dyrektywami 97/11/WE1, 2003/35/WE2 i 2009/31/WE3, wymaga przeprowadzania oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne.

Zgodnie z dyrektywą OOŚ przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko 
naturalne, m.in. z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji, podlegają ocenie 
skutków przed udzieleniem zezwolenia na inwestycję. Dyrektywa OOŚ rozróżnia 
przedsięwzięcia, w przypadku których OOŚ jest obowiązkowa (przedsięwzięcia 
z załącznika I, gdzie wymieniono konstrukcje napowietrznych linii elektrycznych o napięciu 
co najmniej 220 kV i długości powyżej 15 km), oraz przedsięwzięcia, co do których władze 
państw członkowskich muszą – w ramach procedury nazywanej „screeningiem” – orzec, czy 
mogą one mieć znaczące skutki, uwzględniając kryteria zawarte w załączniku III do tej 
dyrektywy (przedsięwzięcia z załącznika II, gdzie wymieniono wszelkie inne linie 
napowietrzne do przesyłania energii elektrycznej (przedsięwzięcia niewymienione 
w załączniku I)). Jeżeli znaczące skutki mogą wystąpić, niezbędna jest OOŚ. Co do 
przedsięwzięć z załącznika II – państwa członkowskie muszą dopilnować, aby ustalenia 
wynikające ze screeningu dokonane przez właściwe organy były też podawane do publicznej 
wiadomości.

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję nie można stwierdzić, czy 
prawo wspólnotowe jest przestrzegane w tym konkretnym przypadku oraz czy należycie 
przeprowadzono screening.

Opierając się na informacjach przedstawionych przez składającego petycję, Komisja nie może 
stwierdzić żadnego naruszenia przepisów środowiskowych WE. Jeżeli składający petycję 
przekaże Komisji Petycji informacje dodatkowe, Komisja ponownie przeanalizuje 
przedmiotową sprawę.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 2 września 2010 r.

W petycji zakwestionowano proces udzielania zezwolenia na budowę linii elektrycznej 
o napięciu 110 kV między elektrownią Cushaling a podstacją Thorsberry (Irlandia). Według 
składającego petycję irlandzkie przepisy dotyczące pozwoleń na budowę przewidują 
specjalne zwolnienia dla wykonawcy, czyli Zakładu Dostaw Energii Elektrycznej (ESB). 
Składający petycję utrzymywał, że ESB może występować o pozwolenie na budowę na 
terenie prywatnych nieruchomości bez uzyskania zgody właścicieli. Skarżył się na brak 
informacji na temat procesu zatwierdzania oraz na to, iż nie rozpatrzono w odpowiedni 
sposób alternatywnych lokalizacji.
W odpowiedzi na petycję Komisja stwierdziła, że na podstawie informacji przedstawionych 
przez składającego petycję nie może dopatrzyć się naruszenia przepisów UE dotyczących 
ochrony środowiska. 

W związku z tą odpowiedzią składający petycję zwrócił się do firmy Vincent JP Farry & Co Ltd, 
udzielającej konsultacji w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju (dalej zwanej 

                                               
1 Dz.U. L 73 z 14.3.1997.
2 Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
3 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s.114.
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„konsultantem”), a następnie przedstawił dodatkowe informacje dotyczące OOŚ i procesu 
udzielania zezwolenia do dalszego rozpatrzenia. 

Konsultant zwrócił uwagę w szczególności na dwie kwestie: 

– nie przeprowadzono screeningu w związku z OOŚ, pomimo że budowa przetnie proponowany 
obszar dziedzictwa naturalnego (pNHA – proposed Natural Heritage Area) oraz że złożono w jej 
sprawie odwołanie, co normalnie powinno uruchomić screening, skoro przedsięwzięcie ma być 
prowadzone na obszarze pNHA; oraz 
– środowisko na danym obszarze jest bardziej wrażliwe niż sugerowano w sprawozdaniach 
przygotowanych przez Radę i ESB, a przedsięwzięcie może mieć istotne skutki dla środowiska, 
jeżeli zostanie poprowadzone według planu. 

Co do screeningu w związku z OOŚ – konsultant powołał się na art. 103 ust. 2 lit. c)1 irlandzkich 
przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego i rozwoju z 2001 r. Zgodnie z nimi 
organ ds. zagospodarowania przestrzennego powinien przeprowadzić screening (aby ustalić, czy 
OOŚ jest konieczna), jeżeli budowa mieszcząca się w limitach byłaby prowadzona na „obszarze 
określonym jako obszar dziedzictwa naturalnego zgodnie z sekcją 18 (zmienionej) ustawy o 
dzikiej faunie i florze (Wildlife (Amendment) Act) z 2000 r.”. 

Konsultant powołał się również na art. 109 ust. 32, zgodnie z którym Rada 
ds. Zagospodarowania Przestrzennego (An Bord Pleanála) rozpatrując odwołanie, może 
wystąpić o OOŚ w odniesieniu do budowy mieszczącej się w limitach, uwzględniając 
w szczególności, że budowa będzie przecinać pNHA.

Należy zauważyć, że konsultant nie kwestionował faktu, że przedsięwzięcie dotyczy budowy 
mieszczącej się w limitach3, lecz raczej zwrócił uwagę na potrzebę przeprowadzenia screeningu, 

                                               
1 „Artykuł 103 – ust. 2. Gdy wnioskowi o zezwolenie na budowę mieszczącą się w limitach nie towarzyszy EIS, 
a budowa ma być położona na –
c) obszarze określonym jako obszar dziedzictwa naturalnego zgodnie z sekcją 18 (zmienionej) ustawy o dzikiej 
faunie i florze z 2000 r. [...],
organ ds. zagospodarowania przestrzennego orzeka, czy budowa może mieć istotne skutki dla środowiska na 
tym terenie, obszarze lub gruncie, stosownie do przypadku.
ust. 3. Orzekając zgodnie z niniejszym artykułem, czy proponowana budowa może mieć istotne skutki dla 
środowiska, organ ds. zagospodarowania przestrzennego uwzględnia kryteria określone w wykazie 7”.

2 „Artykuł 109 – ust. 3. Gdy odwołanie dotyczy wniosku o zezwolenie na budowę mieszczącą się w limitach, 
organ ds. zagospodarowania przestrzennego nie otrzymał EIS w związku z wnioskiem o zezwolenie na budowę, 
a planowany obiekt ma być położony na –
c) obszarze określonym jako obszar dziedzictwa naturalnego zgodnie z sekcją 18 (zmienionej) ustawy o dzikiej 
faunie i florze z 2000 r. [...],
An Bord Pleanála orzeka, czy budowa może mieć istotne skutki dla środowiska na tym terenie, obszarze lub 
gruncie, stosownie do przypadku.
ust. 4. Orzekając zgodnie z niniejszym artykułem, czy proponowana budowa może mieć istotne skutki dla 
środowiska, An Bord Pleanála uwzględnia kryteria określone w wykazie 7”.

3 Przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego i rozwoju z 2001 r.: wykaz 5, część 2 – „b) Urządzenia 
przemysłowe do transportu gazu, pary i gorącej wody o mocy cieplnej co najmniej 300 megawatów lub linie 
napowietrzne do przesyłania energii elektrycznej niewymienione w części 1 niniejszego wykazu, gdy napięcie 
wynosi co najmniej 200 kilowoltów”.
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zważywszy, że budowa przetnie pNHA, była przedmiotem odwołania i może mieć istotne 
skutki.

Przedsięwzięcie opisywane przez składającego petycję podlega dyrektywie EIA (dyrektywie 
Rady 85/337/EWG1 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej dyrektywami 97/11/WE2, 
2003/35/WE3 i 2009/31/WE4). Zgodnie z tą dyrektywą przedsięwzięcia mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko naturalne, m.in. z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji, 
podlegają ocenie skutków przed udzieleniem zezwolenia na inwestycję.

Urządzenia przemysłowe do przesyłania energii elektrycznej liniami napowietrznymi 
(przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I) opisane przez składającego petycję są objęte 
załącznikiem II pkt 3 lit. b) dyrektywy OOŚ. W przypadku przedsięwzięć wymienionych 
w załączniku II państwa członkowskie muszą zdecydować, po analizie poszczególnych 
przypadków lub zgodnie z określonymi progami i kryteriami, czy przedsięwzięcie należy poddać 
ocenie z powodu jego prawdopodobnych znaczących skutków dla środowiska, uwzględniając 
odpowiednie kryteria wyboru określone w załączniku III do dyrektywy OOŚ. 

Dyrektywa OOŚ została przetransponowana do prawa irlandzkiego w części X ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym i rozwoju (Planning and Development Act) z 2000 r. oraz 
w części 10 przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego i rozwoju (Planning and 
Development Regulations) (akt prawny (Statutory Instrument) nr 600 z 2001 r.). Ustawa 
z 2000 r. była zmieniana w latach 2006 i 2010. Część 10 przepisów z 2001 r. odnosi się do 
screeningu w razie OOŚ dotyczącej przypadków mieszczących się w limitach:

 art. 102 stanowi, że gdy wnioskowi o zezwolenie na budowę mieszczącą się w limitach 
towarzyszy oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko (EIS), wniosek należy traktować 
tak, jak gdyby przedłożenie EIS było wymagane zgodnie z sekcją 172 ustawy z 2000 r. 
(tj. obowiązkowe EIS);

 art. 103 stanowi, że gdy wnioskowi o zezwolenie na budowę mieszczącą się w limitach nie 
towarzyszy EIS, a organ ds. zagospodarowania przestrzennego uznaje, że budowa może 
mieć istotne skutki dla środowiska, organ ten musi zażądać od wnioskodawcy 
przedstawienia EIS; (art. 109 przyznaje analogiczne uprawnienia An Bord Pleanála 
w odniesieniu do odwołań dotyczących zagospodarowania przestrzennego); orzekając, czy 
budowa mieszcząca się w limitach może mieć istotne skutki dla środowiska, organ 
ds. zagospodarowania przestrzennego lub An Bord Pleanála uwzględnia kryteria określone 
w wykazie 7 załączonym do przepisów z 2001 r., będącym transpozycją załącznika III do 
dyrektywy OOŚ. 

Ponadto Departament ds. Środowiska Naturalnego, Dziedzictwa i Samorządu Terytorialnego 
wydał w sierpniu 2003 r. wytyczne dla organów udzielających zezwoleń na budowy mieszczące 
się w limitach. Jeżeli jakikolwiek obywatel przedstawi organowi ds. zagospodarowania 
                                                                                                                                                  

1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997.
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
4 Dz.U. L 140 z 5.6.2009.
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przestrzennego pisemne uwagi w związku z aktualnym wnioskiem o zezwolenie na budowę –
np. twierdząc, że budowa mieszcząca się w limitach wymaga EIS – musi zostać powiadomiony 
o decyzji tego organu oraz, jeżeli nie zgadza się z tą decyzją, ma prawo odwołać się od niej do 
An Bord Pleanála. An Bord Pleanála ustala procedurę odwoławczą od początku, tzn. tak jakby 
wniosek wpłynął do niego w pierwszej instancji. An Bord Pleanála musi przedstawić główne 
powody i względy uzasadniające jego decyzję, a związane z tym dokumenty podawane są do 
publicznej wiadomości.
Z przedstawionych dokumentów, w szczególności sprawozdania inspektora (z An Bord 
Pleanála), wynika, że właściwy organ dokonał screeningu przedsięwzięcia w związku 
z ewentualną koniecznością przeprowadzenia OOŚ. OOŚ nie została uznana za konieczną 
z uwagi m.in. na następujące argumenty przemawiające za tym, że przedsięwzięcie jest 
dopuszczalne pod względem jego wpływu na Grand Canal – pNHA: 

 przedsięwzięcie wpłynie na wizualne walory kanału, jednak nie zostało uznane za 
nieodwracalnie szkodliwe dla jego potencjału turystycznego i walorów rekreacyjnych;

 linia zostanie przeniesiona dalej od tamy, w pobliżu której skupiać się będzie znaczna część 
działalności związanej z kanałem;

 linia przecina kanał w przybliżeniu pod kątem prostym, co ogranicza do minimum 
zakłócenia wizualne, w porównaniu z bardziej ukośnym ułożeniem;

 bardziej rzucające się w oczy struktury kratowe zostały wyeliminowane, ponieważ istnieją 
proste odcinki linii po obu stronach kanału;

 podobne struktury są obecnie częścią wizualnego otoczenia kanału. 

Podsumowanie

Na podstawie dodatkowych informacji przekazanych przez składającego petycję Komisja nie ma 
wystarczających podstaw, aby stwierdzić, że uznając, iż OOŚ jest zbędna, władze irlandzkie 
przekroczyły margines dowolności, i nie może dopatrzyć się ewentualnego naruszenia prawa UE 
w odniesieniu do dyrektywy OOŚ.

5. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

W odpowiedzi na dodatkową korespondencję składającego petycję w sprawie budowy linii 
elektrycznej o napięciu 110 kV między elektrownią Cushaling a podstacją Thorsberry 
(Irlandia) Komisja pragnie przypomnieć swoje wcześniejsze wnioski dotyczące braku 
dowodów na naruszenie dyrektywy 2011/92/UE1 (dyrektywa OOŚ) odnośnie do kategorii 
projektów objętych załącznikiem II pkt 3 lit. b).

W tej dodatkowej korespondencji składający petycję zwraca się do Komisji o potraktowanie 
projektu budowy linii elektrycznej jako wchodzącego w zakres załącznika I pkt 20 dyrektywy 
OOŚ. Kategoria ta obejmuje „Konstrukcje napowietrznych linii elektrycznych o napięciu co 
najmniej 220 kV i długości powyżej 15 km.”, a należące do niej projekty wymagają 
obowiązkowej OOŚ. Zdaniem składającego petycję omawiana linia elektryczna spełnia 
                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko [tekst jednolity], Dz.U. L 26 z 
28.1.2012.
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pierwszą część tej definicji, ponieważ jest dłuższa niż 15 kilometrów. Co do drugiej części 
definicji, tj. napięcia 220 kV, składający petycję stwierdza, że kryterium to nie powinno być 
traktowane jako decydujące i że należy uznać linię elektryczną o napięciu 110 kV za 
ekwiwalent w oparciu o jej efekt wizualny.

Komisja nie zgadza się z sugestią składającego petycję, że możliwa jest interpretacja, zgodnie 
z którą załącznik I pkt 20 obejmuje również linie elektryczne o napięciu 110 kV. Uważa ona 
w szczególności, że odniesienie do napięcia 220 kV stanowi niezbędny element definicji 
umożliwiający stwierdzenie, czy OOŚ jest obowiązkowa. W związku z powyższym 
omawiany projekt budowy linii elektrycznej nie należy do kategorii projektów wymienionych 
w załączniku I pkt 20 i nie można stwierdzić w związku z nim żadnego naruszenia.


