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Tárgy: Bob Higgins, ír állampolgár által az „Aghancon Concerned Residents 
Association” nevében benyújtott, 0534/2005. számú petíció egy illegálisan 
épült fűrésztelep környezeti hatásairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy állítólag illegálisan épült fűrészmalom által okozott káros környezeti 
hatások miatt aggódik. A petíció benyújtója ugyanakkor az írországi illetékes hatóságok 
intézkedéseit és passzivitását is kifogásolja, ugyanis azok nem végeztek környezeti 
hatásvizsgálatot és a helyi testületeket is elmulasztották tájékoztatni a folyók és kutak 
esetleges szennyeződéséről. A petíció benyújtója kijelenti, hogy a fűrészmalom tevékenysége 
ellentétes az ivóvízre vonatkozó uniós irányelvvel, valamint a hulladékokkal kapcsolatos 
keretirányelvvel is.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. október 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. október 10.

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki egy fafeldolgozó üzem (Írország, Offaly megye, 
Roscrea, Leap Castle) környezeti hatásai miatt. Az üzemet előzetes engedély nélkül hozták 
létre az 1990-es évek közepén. A helyi és egyéb hatóságok nem tettek hatékony végrehajtási 
intézkedéseket a jogellenes fejlesztés ellen, amely a talaj és a talajvíz krómszennyezését vonta 
maga után. 
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A Bizottságnak tudomása van az üzemről egy azonos témájú korábbi panasz folytán. Az üzem 
kreozot és réz-króm-arzén használatával kezelte a fát, amelyek mérgező anyagok. Egy 2004. 
évi jelentésben az ír Környezetvédelmi Ügynökség megerősítette, hogy a réz-króm-arzén 
helytelen kezelése súlyos szennyeződéseket okozott a talajban, a talajvízben és a 
magánjavakban.

A Bizottság hivatkozott az üzemre egy ügyben1, amelyet a közelmúltban terjesztettek az 
Európai Bíróság elé Írország ellen a Tanácsnak a 97/11/EK irányelvvel2 módosított, az egyes 
köz- és magán beruházások környezeti hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK 
irányelvével3 („KHV irányelv”) kapcsolatban. A Bizottság ebben az ügyben a következőket 
vizsgálta: 

 az irányelv ír hatóságok általi olyan értelmezése, amely szerint az irányelv nem 
kötelezi a tagállamokat arra, hogy a projektek kivitelezése előtt engedélyt szerezzenek 
be (ez az ír viszonyokban „tervezési engedélynek” felel meg); 

 az ír jogszabályok azon rendelkezései, amelyek megengedik a fejlesztők számára, 
hogy a KHV irányelv előírásainak a már egészben vagy részben kivitelezésre került 
létesítmények fenntartásának érdekében benyújtott kérelem útján feleljenek meg; 

 az ír jogszabályok kényszerintézkedéseinek és az ír hatóságok kényszerítő 
gyakorlatainak alkalmassága az engedély nélküli létesítmények felszámolása 
vonatkozásában. 

A Bizottság amellett érvelt, hogy az irányelv megkívánja a tagállamoktól a projektek 
átvilágítását a KHV szükségessége megállapításának érdekében, és szükség esetén egy KHV 
kivitelezését és a létesítmény engedélyének megadását, mielőtt hozzájárulnának a projektek 
kivitelezésének folytatásához. Így nem fognak káros hatások felmerülni a megfelelő előzetes 
vizsgálatok nélkül, és az irányelv el fogja érni a kívánt célt. 

Írország azt állítja, hogy a fenntartási engedély kivételes, a kényszerrendelkezések és -
gyakorlatok határozottak, és hogy a fenntartási engedélyek lehetősége nem akadálya a 
kényszerintézkedéseknek. A Bizottság számos példát hozott fel, többek között a fafeldolgozó 
üzemét, hogy rámutasson, hogy a kényszerintézkedések nem határozottak, és hogy valójában 
a kényszerintézkedést nem alkalmazzák azokban az esetekben, amikor törvénytelen 
létesítmények fenntartására irányuló kérelmet nyújtanak be. Írország említette, hogy ebben az 
ügyben a helyi hatóság több éven keresztül nem szankcionálta hatékony eszközökkel a 
tervezői engedély beszerzésének elmulasztását. Emellett a helyi lakosok által az üzem elleni 
tiltó végzésre irányuló eljárásokat az ír legfelsőbb bíróság folyamatosan elnapolta, miközben
az üzem fenntartására irányuló kérelmet az ír tervező hatóságok vizsgálták. Amikor az üzem 
fenntartására vonatkozó első kérelmet elutasították, a fejlesztő újabb kérelmet nyújtott be, és a 
tilalomra irányuló eljárásokat továbbra is elnapolták. 

A Bizottság általános eljárást indít Írország ellen annak érdekében, hogy biztosítsa az irányelv 
szigorúbb értelmezését és a projektek engedély nélküli kivitelezésére vonatkozó szigorúbb 
megközelítést. Az előterjesztett bizonyítékok egy része erre a fafeldolgozó üzemre 

                                               
1 C-215/06, Bizottság kontra Írország
2 HL L 175., 1985.7.5.
3 HL L 73., 1997.3.14.
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vonatkozik.

A meghozatala után a döntés a petíció benyújtója számára közvetlenül hozzáférhető lesz a 
Bíróság weboldalán (http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm).

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. július 7.

A Bizottság már tájékoztatta bizottságot arról, hogy a petícióban említett üzemre hivatkozott 
egy Írország elleni ügyben, amelyet az Európai Bíróság elé terjesztettek1 a Tanácsnak a 
97/11/EK irányelvvel2 módosított, az egyes köz- és magán beruházások környezeti hatásainak 
vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelvével3 („KHV irányelv”) kapcsolatban. 

A Bizottság a következőket vizsgálta: 
 a KHV irányelv ír hatóságok általi olyan értelmezése, amely szerint az irányelv nem 

kötelezi a tagállamokat arra, hogy a projektek kivitelezése előtt engedélyt szerezzenek 
be (ez az ír viszonyokban „tervezési engedélynek” felel meg);

 az ír jogszabályok azon rendelkezései, amelyek megengedik a fejlesztők számára, 
hogy a KHV irányelv előírásainak a már egészben vagy részben kivitelezésre került 
létesítmények fenntartásának érdekében benyújtott kérelem útján feleljenek meg;

 az ír jogszabályok kényszerintézkedéseinek és az ír hatóságok kényszerítő 
gyakorlatainak alkalmassága az engedély nélküli létesítmények felszámolása 
vonatkozásában. 

2008. július 3-án a Bíróság a Bizottságnak kedvező ítéletet hozott azon az alapon, hogy az ír 
jogszabály nem felel meg a KHV irányelvnek. 

A petíció benyújtója számára az ítélet közvetlenül hozzáférhető a Bíróság weboldalán 
(http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm).

A Bizottság a továbbiakban tájékoztatást kért az ír hatóságoktól az ítélet végrehajtása 
érdekében hozott intézkedésekről. Az ír hatóságok jelezték, hogy Írország igyekezett oly 
módon módosítani tervezési jogszabályát, hogy az megfeleljen az irányelvnek. A szükséges 
jogszabályt azonban mind a mai napig nem fogadták el, vagy erről nem érkezett értesítés. 

A Bizottság sikeresen vitatta a Bíróságon az Írországban a fűrészmalom esetében a 
kényszerintézkedések elmaradásához hozzájáruló háttértényezőket, például az utólagos 
jóváhagyás és az engedély nélküli fejlesztések környezeti hatástanulmányának lehetőségét. A 
Bíróság, bár úgy ítélte meg, hogy az ír jogszabály nem felel meg a 85/337/EGK irányelvnek, 
nem találta szükségesnek, hogy a Bizottság által említett projektek – többek között a 
fűrészmalom – kapcsán külön nyilatkozzon.

A Bizottság tovább foglalkozik az utólagos engedélyek kérdésével annak biztosítása 
érdekében, hogy Írország meghozza a szükséges jogszabály-módosításokat. 

                                               
1 C-215/06, Bizottság kontra Írország
2 HL L 175., 1985.7.5.
3 HL L 73., 1997.3.14.
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5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. október 8.

Az előző közleménye óta a Bizottság tovább vizsgálta a visszamenőleges hatályú engedélyek 
kérdését annak biztosítása érdekében, hogy Írország végrehajtsa a szükséges jogszabályi 
módosításokat. 

A Bizottság megismétli, hogy a szóban forgó petícióban feltárt, az írországi jogérvényesítő 
intézkedések hiányához hozzájáruló mögöttes tényezők ügyét – mint például a 
visszamenőleges hatályú engedélyek és környezetvédelmi hatásvizsgálat lehetővé tétele a nem 
engedélyezett fejlesztések számára – az Európai Bíróság elé utalták, ahol eljárást indítottak 
Írországgal1 szemben a 97/11/EK irányelvvel2 módosított, az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelvvel3 („KHV-
irányelv”) összefüggésben. 

2008. július 3-án a Bíróság a Bizottság javára ítélt azon az alapon, hogy a vonatkozó ír 
jogszabály nem áll összhangban a KHV-irányelvvel. Mivel hibásnak ítélte az ír jogszabályt, a 
Bíróság szükségtelennek tartotta a Bizottság által hivatkozott konkrét esetek mélyrehatóbb 
kivizsgálását.

Az ítélet meghozatalát követően a Bizottság tájékoztatást kért az ír hatóságoktól az ítéletben 
foglaltak teljesítésére hozott intézkedésekről. Az ír hatóságok rendelkezésre bocsátottak egy 
jogalkotási javaslattervezetet, amely a Bíróság ítéletében azonosított problémákkal 
foglalkozik, azonban a Bizottság mindmáig nincs azon a véleményen, hogy a szóban forgó 
jogszabályi intézkedések elégségesek, ezért az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
260. cikke értelmében jogi eljárást kezdeményezett. A Bizottság a továbbiakban is megteszi 
majd az ítéletben foglaltak teljesítésének biztosításához szükséges jogi lépéseket.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV. IV): 2012. február 17.

A Bizottság legutóbbi közleménye óta Írország új szabályozást fogadott el, amelynek célja az 
Európai Bíróság 215/06 ügyben hozott ítéletében azonosított jogsértések orvoslása. 2010 
júliusában Írország elfogadta a 2010. évi (módosított) tervezési és fejlesztési törvényt.

A 2010. évi törvény eltörli a fenntartási engedélyek lehetőségét, de helyette egyetértési 
rendszert vezet be. A 2010. évi törvény vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépéséhez 
szükséges kezdeti jogszabályról a Bizottság 2011. október 12-én kapott tájékoztatást, a 
törvényt kísérő kötelező eszközökről szóló tájékoztatással egy időben. A jogszabályt a 
Bizottság jelenleg vizsgálja.

Folyamatban vannak az ügy Derrybriennel kapcsolatos szempontjainak megoldásához 
szükséges intézkedések is. A fentiektől eltekintve a Bíróság ítélete végrehajtási kérdésekre is 
kitért. E tekintetben az ügy megoldása túlmutat a puszta jogalkotási intézkedéseken.

                                               
1 C-215/06, Bizottság kontra Írország
2 HL L 175., 1985.7.5.
3 HL L 73., 1997.3.14.
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A Bizottság és az ír hatóságok folyamatosan tárgyalnak az új törvényről és a végrehajtási 
kérdésekről annak biztosítása érdekében, hogy Írország maradéktalanul megfeleljen a Bíróság 
ítéletében előírtaknak.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV V.): 2013. június 28.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság legutóbbi közleménye óta Írország jelentős intézkedéseket tett a 2010 júliusában 
elfogadott és 2011 őszén hatályba lépő jogszabályok végrehajtása érdekében. A Bizottság 
most véglegesítette értékelését.
A 2000. évi tervezési és fejlesztési törvényben (a továbbiakban: „a törvény”) eszközölt 
módosítások megszüntetik azt a lehetőséget,a amely a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó 
előírásoknak való megfelelés teljesítését megengedte utólagosan, azaz a fejlesztési engedély 
nélkül megkezdett fejlesztéseket követően. Ez egyúttal azt jelenti, hogy az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU1 irányelv (a 
továbbiakban: „KHV irányelv”) I. és II. mellékletében felsorolt projektek kategóriájába 
tartozó olyan fejlesztés, amelyet fejlesztési jóváhagyás hiányában kezdtek el, engedélyezetlen 
fejlesztésnek tekintendő, és nem képezheti utólagos fenntartási határozat tárgyát. A tervező 
hatóságok kötelesek elutasítani a fenntartásra irányuló kérelmeket, és végrehajtási intézkedést 
kell foganatosítaniuk az engedélyezetlen fejlesztés tekintetében. Engedélyezetlen fejlesztés 
rendezése jelenleg már csak az alábbi két helyzetben lehetséges. Először, fenntartási engedély 
kibocsátásának lehetősége kizárólag azon tervek és projektek esetében áll továbbra is 
rendelkezésre, amelyek kívül esnek a KHV irányelv hatályán, ennélfogva teljes mértékben a 
tagállamok hatáskörébe tartoznak. Másodszor, az Európai Bíróság ítélkezési jogával 
(konkrétan a C-215/06., Bizottság contra Írország ügyben hozott ítélettel) összhangban, 
rendkívüli körülmények között továbbra is fennáll a lehetőség fenntartási engedély 
kibocsátására. Írország ezt a lehetőséget egy újonnan bevezetett egyetértési eljárás keretében 
határozta meg (a törvény XA része), amelynek alkalmazásával rendkívüli körülmények között 
lehetőség van bizonyos projektek rendezésére. Az egyetértési eljárásra vonatkozó 
rendelkezések egyúttal előírják, hogy az e rendszer szerinti eljárásban minden esetben 
kötelező az állam részvétele, valamint hogy helyreállító környezeti hatástanulmányt is el kell 
végezni.
Írország túl azon, hogy szűkítette azon lehetőségek körét, amelyek szerint engedélyezetlen 
fejlesztés rendezésére fenntartási engedély kérelmezhető, számos stratégiai politikai és 
jogszabályozási intézkedést is hozott a tervezésvégrehajtás javítása érdekében. Először, a 
tervező hatóságok kötelező feladata lett, hogy végrehajtó felszólítást bocsássanak ki vagy tiltó 
végzés eszközéhez folyamodjanak olyan esetben, amikor engedélyezetlen fejlesztést követően 
a fejlesztő nem adott elfogadható módon választ a tervező hatóságok számára. Másodszor, 
2013. május 10-én a lakásügyi és területrendezési miniszter miniszteri politikai irányelvet 
fogadott el a törvény 29. szakasza szerinti tervezésvégrehajtásról. Az irányelv útmutatásokkal 
szolgál a tervező hatóságok számára a szükséges végrehajtási forrásokról, a tervezésről, az 
ellenőrzésről és a követendő prioritásokról A végrehajtási prioritások egyikét a nagy méretű, 
engedélyezetlen fejlesztések kezelése, illetve az olyan végrehajtási esetek képezik, 
amelyekben a fejlesztéshez környezeti hatástanulmány, a környezeti hatások szempontjából 
                                               
1 HL L 26., 2012.1.28., 1. o.
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végzett felmérés vagy egyéb megfelelő értékelés lett volna szükséges, vizsgálatra irányuló 
szempontú elkészítése lett volna szükséges, amint azt a természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv 
előírja1.. Harmadszor, a miniszter 2012 novemberében két iránymutatást2 is kiadott a 
tervezésvégrehajtásról az írországi nyilvánosság számára, többek között kifejtve, miként lehet 
bekapcsolódni a végrehajtási rendszerbe, útmutatóval szolgálva konkrétan a 
tervezésvégrehajtási eljárásokról és a panasztételi módokról.

Összegzés
A Bizottság megítélése szerint a petíció benyújtója által felvetett helyzetet a törvény új 
rendelkezései kezelik, és megakadályozzák az ilyen esetek jövőbeli megismétlődését.

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
2 http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/.


