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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1356/2009, adresată de O.C., de cetățenie irlandeză, privind planificarea 
construirii unei linii de tensiune de 110 kilowați între centrala electrică Cushaling 
și stația de transformare Thorsberry (Irlanda)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă studiul de evaluare a impactului asupra mediului referitor la construirea 
unei linii de tensiune între centrala electrică Cushaling și stația de transformare Thorsberry 
(Irlanda), argumentând că nu au fost evaluate în mod corespunzător consecințele asupra 
peisajului și asupra siturilor arheologice situate în apropiere. Potrivit petiționarului, legislația 
irlandeză privind eliberarea avizelor de planificare ar acorda excepții speciale dezvoltatorului, 
Electricity Supply Board (ESB). Petiționarul susține că ESB poate solicita autorizația de a 
construi pe proprietăți private fără a avea obligația să ceară acordul proprietarilor. El denunță 
lipsa de informare din cadrul procesului de aprobare și faptul că nu s-au luat în considerare în 
mod corespunzător locații alternative.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Directiva 85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului (Directiva EIM), astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE2, 

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985.
2 JO L 73, 14.3.1997.
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2003/35/CE1 și 2009/31/CE2 prevede efectuarea unei evaluări a efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului.

În conformitate cu Directiva EIM, înainte de acordarea autorizației, proiectele care ar putea 
avea efecte importante asupra mediului, printre altele prin natura, dimensiunea sau localizarea 
lor, trebuie supuse unei evaluări a efectelor lor asupra mediului. Directiva EIM face distincție 
între proiectele pentru care este obligatorie efectuarea unei EIM (proiectele din anexa I, unde 
figurează și cablurile electrice aeriene cu o tensiune mai mare de 220 kV și o lungime mai 
mare de 15 km) și cele pentru care statele membre trebuie să determine printr-o procedură de 
„screening” dacă acestea pot avea efecte semnificative asupra mediului, având în vedere 
criteriile stabilite în anexa III la directivă (proiectele de la anexa II, unde figurează și orice alt 
tip de transmisie a energiei electrice prin cabluri aeriene – proiecte neincluse în anexa I). În 
caz afirmativ, este necesară o evaluare a impactului asupra mediului.  Cu privire la proiecte 
din anexa II, statele membre trebuie să se asigure că stabilirea filtrării efectuate de către 
autoritățile competente este de asemenea pusă la dispoziția publicului larg.

Din informațiile furnizate de petiționar, nu se poate stabili dacă s-a respectat legislația 
comunitară în acest caz specific și dacă a avut loc o procedură adecvată de „screening”.

Pe baza informațiilor prezentate de petiționar, Comisia nu poate identifica vreo încălcare a 
legislației UE în materie de mediu. În cazul în care acesta va comunica Comisiei pentru petiții 
informații suplimentare în acest sens, Comisia va reexamina cazul.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiția a contestat procedura de acordare a permisului de construcție a unei linii de tensiune de 
110 kilowați între centrala electrică Cushaling și stația de transformare Thorsberry (Irlanda).
Potrivit petiționarului, legislația irlandeză privind eliberarea avizelor de planificare ar acorda 
excepții speciale dezvoltatorului, Electricity Supply Board (ESB). Petiționarul a susținut că 
ESB poate solicita autorizația de a construi pe proprietăți private fără a avea obligația să ceară 
acordul proprietarilor. El denunță lipsa de informare din cadrul procesului de aprobare și 
faptul că nu s-au luat în considerare în mod corespunzător locații alternative.
În concluzia răspunsului Comisiei la petiție se arăta că pe baza informațiilor prezentate de 
petiționar, Comisia nu a putut identifica vreo încălcare a legislației UE în materie de mediu.

În urma răspunsului, petiționarul a făcut apel la serviciile Vincent JP Farry & Co Ltd, Planning 
& Development Consultants („consultantul”) și a transmis ulterior informații suplimentare 
referitoare la EIM și procedura de acordare a permisului pentru o examinare suplimentară.

Consultantul a semnalat în special două chestiuni:

- EIM prin procedura de „screening” nu a fost efectuată, în pofida faptului că proiectul va 
traversa o zonă cu privire la care există propuneri de includere în patrimoniul natural (ZPN) și a 
făcut obiectul unui apel în urma căruia, în mod normal, ar fi trebuit să fie declanșată procedura 
de „screening”, proiectul fiind localizat într-o ZPN, și

                                               
1 JO L 156, 25.6.2003.
2 JO L 140, 5.6.09, p. 114.
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- mediul înconjurător respectiv este mai sensibil decât se sugerează în rapoartele elaborate de 
Consiliu și de Board, efectele proiectului asupra mediului fiind semnificative în cazul în care 
lucrările vor continua conform planului.

În ceea ce privește procedura de „screening” pentru a stabili necesitatea unei EIM, 
consultantul a menționat articolul 103 alineatul (2) litera (c)1 din Normele privind amenajarea 
și dezvoltarea teritoriului din Irlanda din 2001. În temeiul acestor dispoziții, autoritatea 
competentă în domeniul amenajării teritoriului ar trebui să efectueze o analiză (pentru a stabili 
dacă este necesară o EIM) în cazul în care un proiect sub prag ar fi situat pe/în „o zonă 
considerată zonă de patrimoniu natural în temeiul secțiunii 18 din Legea (amendament) privind 
flora și fauna sălbatică din 2000”

De asemenea, consultantul a menționat dispozițiile de la articolul 109 alineatul (3)2 în temeiul 
cărora An Board Pleanala poate solicita o EIM în cazul unui proiect sub pragul în cadrul 
examinării unui apel, luând în considerare în special faptul că proiectul va traversa o ZPN.

Trebuie menționat că obiecțiile consultantului nu privesc faptul că proiectul este sub prag3 ci mai 
degrabă necesitatea realizării unei analize, având în vedere faptul că proiectul va traversa o ZPN, 
a făcut obiectul unui apel și poate avea efecte semnificative.

Proiectul la care face referire petiționarul intră sub incidența Directivei EIM 
(Directiva 85/337/CEE4 a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE5, 2003/35/CE6

și 2009/31/CE7). Conform directivei, proiectele care pot avea efecte semnificative asupra 

                                               
1 „articolul 103 alineatul (2) În cazul în care o solicitare de permis de construcție privind un proiect sub prag nu 
este însoțită de o EIM, iar proiectul ar fi situat pe/în .—.
(c) o zonă considerată zonă de patrimoniu natural în temeiul secțiunii 18 din Legea (amendament) privind flora 
și fauna sălbatică din 2000, …
autoritatea din domeniul amenajării decide dacă proiectul poate avea sau nu efecte semnificative asupra mediului 
într-un astfel de spațiu, zonă sau teren, după caz.
(3) Pentru a decide, în temeiul prezentului articol, dacă un proiect propus poate avea sau nu efecte semnificative 
asupra mediului, autoritatea din domeniul amenajării ia în considerare criteriile menționate la anexa 7.”
2 „ articolul 109 alineatul (3) În cazul unui apel privind o solicitare de permis de construcție pentru un proiect 
sub prag pentru care nu a fost prezentată o EIM autorității de amenajare a teritoriului, iar proiectul ar fi localizat 
pe/în — …
(c) o zonă considerată zonă de patrimoniu natural în temeiul secțiunii 18 din Legea (amendament) privind flora 
și fauna sălbatică din 2000, …
An Board Pleanala decide dacă proiectul poate avea sau nu efecte semnificative asupra mediului într-un astfel de 
spațiu, zonă sau teren, după caz.
(4) Pentru a decide, în temeiul prezentului articol, dacă un proiect propus poate avea sau nu efecte semnificative 
asupra mediului, An Board Pleanala ia în considerare criteriile menționate la anexa 7.”
3 Normele privind amenajarea și dezvoltarea teritoriului, 2001: Secțiunea 5, partea a doua „Instalații industriale 
pentru transportul gazelor, aburului și al apei calde cu o putere termică de 300 megawați sau mai mare ori 
transmiterea energiei electrice prin cabluri aeriene (proiecte neincluse în anexa I din prezenta secțiune) cu o 
tensiune de 220 kilovolți sau mai mare.”
4 JO L 175, 5.7.1985.
5 JO L 73, 14.3.1997.
6 JO L 156, 25.6.2003.
7 JO L 175, 5.7.1985.
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mediului, inter alia, prin natura, dimensiunea sau localizarea lor, fac obiectul unei evaluări a 
efectelor lor asupra mediului înaintea acordării autorizației.

Instalațiile industriale pentru transmiterea energiei electrice prin cabluri aeriene (proiecte 
neincluse în anexa I) descrise de petiționar fac obiectul anexei II punctul (3) litera (b) din 
Directiva EIM. Pentru proiectele precizate în anexa II, statele membre trebuie să determine, fie 
prin examinarea fiecăruia în parte, fie pe baza unor criterii sau limite, dacă acestea urmează să 
facă obiectul unei evaluări din cauza efectelor lor importante probabile asupra mediului, luând în 
considerare criteriile pertinente de selecție din anexa III a Directivei EIM.

Directiva EIM este transpusă în dreptul irlandez prin partea a X-a din Legea privind amenajarea 
și dezvoltarea teritoriului din 2000 și în partea a 10-a din Normele privind amenajarea și 
dezvoltarea teritoriului, 2001 (instrumentul statutar nr. 600 din 2001).  Legea din 2000 a fost 
modificată în 2006 și 2010. Partea a 10-a din Normele din 2001 are ca obiect selectarea 
proiectelor sub prag în sensul EIM:

 Articolul 102 prevede că în cazul în care solicitarea de permis de construcție privind un 
proiect sub prag este însoțită de o EIM, cererea trebuie tratată ca și cum prezentarea EIM ar fi 
fost cerută în temeiul secțiunii 172 din Legea din 2000 (și anume EIM obligatorie);

 Articolul 103 prevede că în cazul în care solicitarea de permis de construcție privind un 
proiect sub prag nu este însoțită de o EIM, iar autoritatea competentă în domeniul amenajării 
consideră că poate avea efecte semnificative asupra mediului, i se cere solicitantului să 
prezinte o EIM. (Articolul 190 conferă An Bord Pleanala aceleași competențe în domeniul 
apelurilor în materie de amenajare).  Pentru a decide dacă un proiect sub prag poate avea sau 
nu efecte semnificative asupra mediului, autoritatea competentă în domeniul amenajării sau 
An Bord Pleanala ia în considerare criteriile menționate la anexa 7 din Legea din 2001, prin 
care se transpune anexa III din Directiva EIM.

În plus, Departamentul pentru mediu, patrimoniu cultural și guvernanță locală a elaborat în 
august 2003 orientări în materie de proiecte sub prag destinate autorităților EIM care acordă 
autorizația. În cazul în care o persoană prezintă o solicitare scrisă unei autorități competente în 
domeniul amenajării, privind un proiect existent de amenajare, susținând, de exemplu că un 
proiect sub prag ar necesita o EIM, decizia autorității competente în domeniul amenajării se 
notifică persoanei respective, care are posibilitatea de a contesta decizia în fața An Board 
Pleanala. An Board Pleanala se pronunță asupra apelului, ca și cum acesta i-ar fi fost prezentat în 
primă instanță. An Board Pleanala trebuie să prezinte principalele considerații și motive pe care 
se întemeiază decizia sa, iar aceste documente trebuie puse la dispoziția publicului.

Din documentația transmisă, în special din raportul inspectorului An Board Pleanala, reiese că 
autoritatea competentă a analizat proiectul în perspectiva unei eventuale EIM necesare. S-a 
considerat că o EIM nu este necesară având în vedere, printre altele, următoarele criterii din care 
rezultă că proiectul este acceptabil din punct de vedere al impactului său asupra Grand Canal –
ZPN:

 proiectul va avea un impact asupra aspectului estetic al canalului, care nu poate fi considerat 
în mod ireversibil dăunător pentru potențialul turistic și de recreare al canalului;

 linia de tensiune va fi îndepărtată de ecluze, unde se desfășoară o mare parte a activităților de 
pe canal;
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 linia de tensiune traversează canalul în unghiuri aproape drepte, ceea ce reduce la minimum 
intruziunea vizuală, față de o aliniere mai înclinată;

 structurile de rețea mai vizibile au fost eliminate, deoarece există secțiuni drepte ale liniei pe 
ambele maluri ale canalului;

 în prezent, există deja structuri similare care fac parte din cadrul vizual al canalului.

Concluzii

Pe baza informațiilor suplimentare primite de la petiționar, Comisia nu dispune de suficiente 
elemente pentru a concluziona că, atunci când au stabilit că o EIM nu era necesară autoritățile 
irlandeze și-au depășit competențele, iar Comisia nu poate identifica o potențială încălcare a 
legislației UE în privința Directivei EIM.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Ca răspuns la corespondența suplimentară din partea petiționarului cu privire la construirea 
unei linii de tensiune de 110 kV între centrala electrică Cushaling și stația de transformare 
Thorsberry (Irlanda), Comisia ar dori să reitereze concluziile sale anterioare privind lipsa de 
dovezi de încălcare a Directivei 2011/92/UE1 („Directiva EIM”) cu privire la categoria de 
proiecte de la punctul 3 litera (b) din anexa II.

Corespondența suplimentară invită Comisia să trateze proiectul liniei de tensiune ca intrând 
sub incidența anexei 1 punctul (20) din Directiva EIM. Această categorie include 
„construirea unor cabluri electrice suspendate cu o tensiune de minimum 220 kV și o lungime 
mai mare de 15 km”, iar proiectele care intră sub incidența acesteia necesită o EIM 
obligatorie. Potrivit petiționarului, linia de tensiune în cauză îndeplinește prima parte a 
definiției, deoarece are o lungime mai mare de 15 km. În ceea ce privește cea de-a doua parte 
a definiției, și anume tensiunea de 220 kV, petiționarul susține că acest lucru nu ar trebui să 
fie tratat ca decisiv și că o linie de tensiune de 110 kV ar trebui să fie considerată echivalentă, 
pe baza impactului său vizual.

Comisia nu acceptă sugestia petiționarului că anexa 1 punctul (20) poate fi interpretată ca 
vizând, de asemenea, liniile de tensiune de 110 kV. Îndeosebi, consideră că menționarea 
tensiunii de 220 kV reprezintă o parte necesară a definiției pentru a stabili dacă o EIM este 
obligatorie. Pe această bază, proiectul liniei de tensiune în cauză nu se încadrează în categoria 
de proiecte menționată de anexa 1 punctul (20) și nu pot fi identificate încălcări cu privire la 
aceasta.

                                               
1 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului [codificare], JO L 26, 28.1.2012.


