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Tárgy: Andrew McGrath ír állampolgár által a Tara Alapítvány nevében benyújtott 
0840/2004 számú petíció Írország egy régészetileg fontos területén áthaladó 
autópálya tervezett megépítéséről

Julietta Clancy ír állampolgár által a Meath megyei régészeti és történelmi 
egyesület (Meath Archaeological and Historical Society) nevében benyújtott 
0546/2005 számú, két aláírást tartalmazó petíció az új írországi M3-as 
autópálya elleni tiltakozásról 

Kim Montia brit állampolgár által benyújtott 723/2005 számú petíció az 
észak-írországi Tara-völgyi autópályáról

1. A 0840/2004 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik egy régészeti szempontból fontos írországi területen keresztül 
vezető autópálya építésének tervezete ellen. A petíció benyújtója azt állítja, fontos régészeti 
lelőhelyek semmisülnének meg, ha az út a tervek szerint épülne meg. A petíció benyújtója 
szerint az ír hatóságok nem vettek fontolóra alternatív útvonalakat, és figyelmen kívül 
hagyták a független régészek ajánlásait csakúgy, mint az érintett lakosok, illetve a 
nyilvánosság véleményét. Ezenkívül az illetékes hatóság az általa kiadott tervezési 
engedélyben állítólag tagadja, hogy az útnak bármilyen káros hatása lenne a környezetre, és 
nem említi a tényt, hogy a terv örökségi területeket fenyegetne.  A petíció benyújtója 
véleménye szerint „Európa talán legfontosabb régészeti lelőhelyének” védelmére hív fel.

A 0546/2005 számú petíció összefoglalása
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A petíció benyújtói tiltakoznak azon javaslat ellen, amely szerint egy fizetős autópálya egyik 
szakasza Meath megye egyik vidékén haladna át. A javaslat véleményük szerint veszélyezteti 
Tara egyedülálló régészeti területét. Megkérdőjelezik Írország tervezési és környezeti 
hatásvizsgálati eljárásának helyességét, és egy sor hiányosságra hívják fel a figyelmet (pl. 
alkalmazott módszertan, az alternatívák nem megfelelő mérlegelése stb.). A petíció benyújtója 
egyben megállapítja, hogy egyesületük – a több mint 350 tudományos szakember által 
benyújtott egyéb panasz mellett – a régészeti örökség védelmére hivatkozva már kifogást 
emelt a terv ellen. Mivel nem rendelkeztek megfelelő anyagi háttérrel ahhoz, hogy bírósághoz 
forduljanak, az Európai Parlamentet kérik fel az ügy kivizsgálására.

A 0723/2005 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy szent és sérthetetlen történelmi helyszín elpusztításának 
megakadályozásában kéri az Európai Parlament segítségét jelenlegi és jövőbeli állampolgárai 
érdekében.

2. Elfogadhatóság

– 0840/2004. számú petíció: elfogadhatónak nyilvánítva 2005. április 11-én. 
– 0546/2005. számú petíció: elfogadhatónak nyilvánítva 2005. október 12-én. 
– 0723/2005. számú petíció: elfogadhatónak nyilvánítva 2005. november 23-án. 

Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz (0840/2004): 2005. november 9.

A petíció felhívja a figyelmet egy régészeti terület fenyegetettségére a Meath megyei Tara–
Skryne-völgyet átszelő autópálya megépítése következtében. 

A petíció benyújtójának tisztában kell lennie azzal, hogy bár az Európai Bizottság 
rendelkezik hatáskörrel a tagállamokkal szembeni jogi fellépésre, ezt csak akkor teheti 
meg, ha nyilvánvaló, hogy az Európai Közösség jogszabályait megsértették. Ez esetben az 
alkalmazandó jogszabály a 97/11/EK irányelv által módosított, az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi 
irányelv1 (a KHV-irányelv) lehet. A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv előírja a 
környezeti szempontból jelentős útépítési projektek környezeti hatásvizsgálatát (KHV) 
azok engedélyezése előtt.

Ebben az esetben a tervezett autópálya-építési projektet környezeti hatásvizsgálat alá 
vetették. A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv nem írja elő, hogy a tervezési 
folyamatnak milyen konkrét eredményekkel kell végződnie, hanem az sokkal inkább egy 
olyan folyamat, amely során meg kell határozni és nyilvánosan meg kell vitatni a tervezett
fejlesztés tekintetében felmerülő negatív környezeti hatásokat és a kockázatcsökkentő 
intézkedéseket mielőtt meghoznák az engedélyezésről szóló döntést. Noha a petíció 
                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
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benyújtója kritikákat fogalmaz meg a kiválasztott útvonalat illetően, a rendelkezésre 
bocsátott információk alapján nem lehet megállapítani, hogy valószínűsíthető-e a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv megsértése.

A Bizottságtól kapott válasz (0546/2005 és 0723/2005): 2006. február 3.

Ezek a petíciók az M3-as autópályának a Meath megyei Tara–Skryne-völgyön keresztül 
történő megépítése következtében számos régészetileg fontos terület fenyegetettsége miatti 
aggodalmakról szólnak. 

A petíciók benyújtóinak tisztában kell lenniük azzal, hogy bár az Európai Bizottság 
rendelkezik hatáskörrel a tagállamokkal szembeni jogi fellépésre, ezt csak akkor teheti 
meg, ha bebizonyosodott, hogy az Európai Közösség jogszabályait megsértették. Az 
előterjesztett ügyben az alkalmazandó jogszabály a 97/11/EK irányelvvel1 módosított, az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK tanácsi irányelv2 (a KHV-irányelv) lehet. A környezeti hatásvizsgálatról szóló 
irányelv előírja a környezeti szempontból jelentős útépítési projektek környezeti 
hatásvizsgálatát (KHV) azok engedélyezése előtt. Az első petíció benyújtója által említett, 
az információhoz való hozzáféréssel kapcsolatos kérdés vonatkozásában a vonatkozó 
jogszabály a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2003/4/EK irányelv3. Ezen irányelv 3. cikke 
értelmében a tagállamok kötelesek gondoskodnak arról, hogy a hatóságok kérelemre 
bármely kérelmező rendelkezésére bocsássák a birtokukban lévő vagy számukra tárolt 
környezeti információkat anélkül, hogy a kérelmezőnek indokolnia kellene a kérelmét.  A 
tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy visszautasítják a környezeti információkhoz való 
hozzáférésre irányuló kérelmet a 4. cikkben részletesen meghatározott okok alapján. Az 
irányelv 6. cikke biztosítja az igazságszolgáltatáshoz való jogot bármely olyan 
kérelmezőnek, aki úgy véli, hogy információkérésével nem foglalkoztak, azt alaptalanul 
utasították el, nem kielégítő módon válaszolták meg, vagy azt nem a 3., 4., illetve 5. cikk 
rendelkezéseivel összhangban bírálták el.

Ebben az esetben a tervezett autópálya-építési projektet környezeti hatásvizsgálat alá vetették. 
A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv nem írja elő, hogy a tervezési folyamatnak 
milyen konkrét eredményekkel kell végződnie, hanem az sokkal inkább egy olyan folyamat, 
amely során meg kell határozni és nyilvánosan meg kell vitatni a tervezett fejlesztés 
tekintetében felmerülő negatív környezeti hatásokat és a kockázatcsökkentő intézkedéseket 
mielőtt meghoznák az engedélyezésről szóló döntést. Noha a petíció benyújtója kritikákat 
fogalmaz meg a kiválasztott útvonalat illetően, a rendelkezésre bocsátott információk alapján 
nem lehet megállapítani, hogy valószínűsíthető-e a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv 
megsértése. Az információhoz való hozzáférésre vonatkozó kérdéssel kapcsolatban a petíció 
benyújtója elégtelen bizonyítékot szolgáltatott ahhoz, hogy a Bizottság a helyzetet értékelni 
tudja.

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
2 HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
3 HL L 41., 2003.2.14., 26. o.
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4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2007. március 23.

Az M3-as autópálya projektjének tervezését illetően a Bizottság azt a tájékoztatást kapta, 
hogy az ír hatóságok a Nemzeti Útkezelő Hatóság nemzeti útépítési projektek irányítására 
vonatkozó iránymutatásaiban meghatározott eljárásokat követték. A tervezési folyamatban 
a Tara/Skreen területen tíz útvonal-lehetőséget vizsgáltak meg, figyelembe véve az ott 
található régészeti leleteket.  Az ezt követően kiválasztott és a legmegfelelőbbnek tartott 
útvonalról a fejlesztési fellebbviteli testület (An Bord Pleanála) szóbeli meghallgatást 
tartott, amelynek eredményeként 2003. augusztusi határozatával jóváhagyta a javasolt 
autópálya-útvonalat.

A Bizottság tudomása szerint az útvonal mentén található régészeti leletek kérdését az 
1930-tól 2004-ig hatályos nemzeti műemlékvédelmi törvényekkel összhangban kezelték, és 
a jelenlegi régészeti vizsgálatokat és ásatásokat a környezetvédelmi, örökségvédelmi és 
önkormányzati miniszter 2005 májusában kiadott útmutatásai alapján végezték. Az 
építkezést a kiemelkedő régészeti munka befejezését követően kívánják megkezdeni.

Hivatkozva a Bizottság korábbi válaszaira a felvetett kérdésekkel kapcsolatban (a 
840/2004. számú petíciót illetően a 2005. november 9-i, valamint az 546/2005. és a 
723/2005. számú petíciókat illetően a 2006. január 17-i válasz), a Bizottság álláspontja az, 
hogy a legújabban beérkezett dokumentáció semmilyen új információval nem szolgál a 
97/11/EK irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelvnek1 (KHV-irányelv) a 
fejlesztésre történő alkalmazásáról. Ennek megfelelően a Bizottság véleménye továbbra is 
az, hogy a benyújtott információk alapján nem lehet megállapítani, hogy megsértették-e a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvet.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV. II.): 2008. február 12.

Ezek a petíciók az M3-as autópályának a Meath megyei Tara–Skryne-völgyön keresztül 
történő megépítése következtében számos régészetileg fontos terület fenyegetettsége miatti 
aggodalmakról szólnak.
A Bizottság 2007 októberében úgy határozott, hogy az Európai Bírósághoz (EB) fordul 
Írországgal szemben a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv (a 97/11/EK és a 
2003/35/EK irányelvek2 által módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv) végrehajtásához 
alkalmazott ír jogszabályok hiányosságai miatt. Az irányelv értelmében a tagállamok 
kötelesek környezeti hatásvizsgálatot végezni olyan köz- és magánprojektek engedélyezése 
előtt, amelyek feltehetőleg jelentős hatást fejtenek ki a környezetre.

Az ügy egyik része Írországnak a történeti építmények és a régészeti műemlékek 
felszámolásáról szóló határozatait érintő megközelítésére vonatkozik. Az irányelv kiemelten 
foglalkozik a régészeti örökséget érintő hatásokkal, és a Bizottság aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy az infrastrukturális és az irányelv által említett egyéb típusú projektek megvalósulása 
érdekében Írország úgy értelmezi az irányelvet, hogy az nem vonatkozik bizonyos, a történeti 

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
2 HL L 73.,1997.3.14.., 5-15. o.
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építmények és a műemlékek eltávolítására vonatkozó külön döntésekre. 2007 júniusában a 
Bizottság utolsó figyelmeztetést küldött Írországnak, amelyben példaként megemlíti, hogy az 
M3-as autópálya-projekt útvonalán, a Meath megyei Tara-völgy közelében lévő nemzeti 
műemlék eltávolításáról hozott döntés során nem végeztek hatásvizsgálatot.

A Bizottság továbbra is folyamatosan tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a petícióval 
kapcsolatos ügy fejleményeiről.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV. III.): 2009. április 24.

A Petíciós Bizottsághoz intézett, 2008. február 11-i közleménye nyomán a Bizottság 
jelentheti, hogy miután 2009. február elején a Bizottság úgy határozott, hogy az Európai 
Bírósághoz (EB) fordult Írországgal szemben a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv (a 
97/11/EK1 és a 2003/35/EK2 irányelvek által módosított, az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv3) végrehajtásához 
alkalmazott ír jogszabályok hiányosságai miatt, az Európai Bíróságon megindult az eljárás.

Miután a Bíróság meghozta ítéletét, az a petíció benyújtója számára is közvetlenül elérhető 
lesz a Bíróság weboldalán, amelynek címe: http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

7. A Bizottságtól kapott válasz (0840/2004, 0546/2005 és 0723/2005 számú petíció) 
(REV. IV.): 2011. július 18.

A Bizottság jelenti, hogy az Európai Bíróság 2011. március 3-án ítéletet hirdetett a C-50/09 
számú ügyben.  A Bíróság úgy találta, hogy az ír jogszabály nem egyeztethető össze a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvvel (a 97/11/EK4 és a 2003/35/EK5 irányelvek által 
módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló 85/337/EGK irányelv6), mivel a bontási munkálatok ki vannak zárva az irányelvet 
átültető ír jogszabály hatálya alól.  

A Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az ír kormány állításával szemben a bontási 
munkálatok is a KHV-irányelv hatálya alá tartoznak, és hogy ebben az összefüggésben az 
irányelv 1. cikkének (2) bekezdése értelmében vett „projektet” képezhetnek.  A Bíróság 
szerint az ír jogszabály nem veszi figyelembe annak lehetőségét, hogy a bontási munkálatok 
önmagukban a KHV-irányelv hatálya alá tartozó „projektet” képezhetnek.

Az ír hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy a Bíróság ítéletének való megfelelés 
érdekében új jogszabályt fognak elfogadni.

                                               
1 HL L 175.,1985.7.5.., 40-48. o.
2 HL L 73.,1997.3.14.., 5-15. o.
3 HL L 156.,2003..6.25.., 17-25. o.
4 HL L 175.,1985.7.5.., 40-48. o.
5 HL L 73.,1997.3.14.., 5-15. o.
6 HL L 156.,2003..6.25.., 17-25. o.
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A petíció benyújtója számára az ítélet közvetlenül hozzáférhető a Bíróság weboldalán: 
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

8. A Bizottságtól kapott válasz (0840/2004, 0546/2005 és 0723/2005 számú petíció)
(REV. V.): 2012. október 24.

A Bizottság a Petíciós Bizottsághoz intézett előző közleményében arról számolt be, hogy az ír 
hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy a C-50/09 számú ügyben hozott európai bírósági 
ítéletben foglaltak teljesítése érdekében egy új jogszabályt szándékoznak elfogadni.  

Azonban tekintettel arra, hogy Írország továbbra sem teljesíti az Európai Bíróság ítéletében 
foglaltakat, a Bizottság 2012. június 21-én úgy határozott, hogy az ügyet visszautalja az 
Európai Bírósághoz. Azóta Írországban már elfogadták az Európai Bíróság ítéletében 
foglaltak végrehajtása érdekében hozott új jogszabályt.  A Bizottság jelenleg a jogszabályt 
tanulmányozza és az ügyben szoros kapcsolatot tart fenn az ír hatóságokkal. Írország a 
Bíróság ítéletének harmadik jogalapja tekintetében elfogadta az Európai Unió 2012. július 9-i 
(a nemzeti műemlékek javasolt bontásáról szóló környezeti hatástanulmánnyal kapcsolatos) 
rendeletét (2012. évi 249. számú törvényerejű rendelet).

9. A Bizottságtól kapott válasz (0840/2004, 0546/2005 és 0723/2005 számú petíció)
(REV. VI.): 2013. június 28.

A Bizottság előző közleményében a Petíciós Bizottságnak beszámolt arról, hogy Írország a 
C-50/09 számú ügyben hozott bírósági ítélet végrehajtása céljából jelentős számú új 
jogszabályi rendelkezést fogadott el. 
A Bizottság nemrég értékelte az új jogi szabályozást, és úgy véli, hogy az kezeli az írországi 
jogszabályokban a KHV-irányelv rendelkezéseinek átültetése kapcsán a C-50/09 számú 
ügyben hozott ítéletben megállapított szabálytalanságokat. 

Az ítélet első jogalapjának végrehajtása érdekében 2012-ben és 2013 elején Írország egy sor 
jogszabályi módosítást fogadott el (a teljes listát lásd a mellékletben) – és erről értesítette a 
Bizottságot – azért, hogy a 2011/92/EU irányelv 3. cikkének követelményei teljes mértékben 
átültetésre kerüljenek tekintettel a tervezés, az akvakultúra, az akvakultúrával összefüggő 
jogorvoslat, a csatornahálózat, az árvízi kockázatkezelés, a kőolaj és földgáz, a partszegély, az 
erdészet területét érintő részekre. Ezen kívül, az ír hatóságok közzétettek néhány olyan 
útmutatót, amelyek megvilágítják az új rendelkezések következményeit. 
A második jogalap végrehajtása érdekében 2012-ben Írország jogszabályi módosításokat 
foganatosított az 1996. évi hulladékkezeléssel kapcsolatos törvényre, a 2000. évi 
területrendezésről és fejlesztésről szóló törvényre és az 1992. évi Környezetvédelmi 
Ügynökségről szóló törvényre vonatkozóan. Az új rendelkezések megkövetelik, hogy a 
területrendezési hatóságok és az ügynökség a fejlesztési engedélyek kiadásakor 
együttműködjenek, és hogy az ügynökséghez benyújtott engedélykérelmet környezeti 
hatástanulmány előzze meg.

Írország az ítélet harmadik jogalapja végrehajtása érdekében elfogadta az Európai Unió 2012. 
július 9-i (a nemzeti műemlékek javasolt bontásáról szóló környezeti hatástanulmánnyal 
kapcsolatos) rendeletét (2012. évi 249. számú törvényerejű rendelet). A 2012. évi 249. számú 
új törvényerejű rendelet módosítja a 1930. évi nemzeti műemlékekről szóló törvényt azáltal, 
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hogy a nemzeti műemlékek bontására vonatkozóan – például utak építésével összefüggésben 
– környezeti hatásvizsgálati eljárásokat vezet be. A rendelet szerint a nemzeti műemlékek 
bontása környezeti hatásvizsgálat tárgya.
A petíciók benyújtásakor a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó ír jogszabályok több 
szempontból is aggályosak voltak. A petíciók a régi jogi szabályozás szerint elvégzett 
környezeti hatásvizsgálatra vonatkoznak. Nem lenne helyénvaló az ügyet tovább vizsgálni, 
minthogy a régi jogi szabályozás már nem hatályos. 

MELLÉKLET
A C-50/09. esetben hozott ítélet első jogalapjának történő megfeleltetés érdekében hozott 
jogalkotási aktusok:

 az Európai Unió környezeti hatásvizsgálatra vonatkozóan hozott 2012. évi rendelete 
(földgáz) (2012. évi 403. számú törvényerejű rendelet);

 az Európai Unió környezeti hatásvizsgálatra vonatkozóan hozott 2012. évi rendelete 
(kőolaj) (2012. évi 404. számú törvényerejű rendelet);

 az Európai Unió környezeti hatásvizsgálatra vonatkozóan hozott 2012. évi rendelete 
(akvakultúra) (2012. évi 410. számú törvényerejű rendelet);

 az Európai Unió környezeti hatásvizsgálatra vonatkozóan hozott 2012. évi rendelete (a 
rendezésről és fejlesztésről szóló 2000. évi törvény) (2012. évi 419. számú törvényerejű 
rendelet);

 Európai Unió környezeti hatásvizsgálatra vonatkozóan hozott 2012. évi rendelete 
(partszegély) (2012. évi 433. számú törvényerejű rendelet);

 az Európai Közösségek környezeti hatásvizsgálatra vonatkozóan hozott 2013. évi 
rendeletének módosítása (mezőgazdaság) (2013. évi 142. számú törvényerejű rendelet); 

 az Európai Közösségek erdővel összefüggő engedélyezésre és értékelésre vonatkozóan 
hozott 2012. évi módosított rendelete (2012. évi 442. számú törvényerejű rendelet);

 az Európai Unió környezeti hatásvizsgálatra vonatkozóan hozott 2012. évi rendelete 
(akvakultúrával összefüggő jogorvoslat) (2012. évi 468. számú törvényerejű rendelet);

 az Európai Unió környezeti hatásvizsgálatra vonatkozóan hozott 2012. évi rendelete 
(csatornahálózat) (2012. évi 469. számú törvényerejű rendelet); 

 az Európai Unió környezeti hatásvizsgálatra vonatkozóan hozott 2012. évi rendelete 
(árvízkockázat) (2012. évi 470. számú törvényerejű rendelet);

A C-50/09. esetben hozott ítélet második jogalapjának történő megfeleltetés érdekében hozott 
jogalkotási aktusok:

 Európai Unió környezeti hatásvizsgálatra vonatkozóan hozott 2012. évi rendelete (a 
környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (2012. évi 282. számú 
törvényerejű rendelet);

 Európai Unió környezeti hatásvizsgálatra vonatkozóan hozott 2012. évi rendelete 
(hulladék) (2012. évi 283. számú törvényerejű rendelet);

A C-50/09. esetben hozott ítélet harmadik jogalapjának történő megfeleltetés érdekében 
hozott jogalkotási aktusok:
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 az Európai Unió 2012. évi (a nemzeti műemlékek javasolt bontásáról szóló környezeti 
hatástanulmánnyal kapcsolatos) rendelete (2012. évi 249. számú törvényerejű rendelet).


