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A C-261/18. sz. ügyben hozott ítélet
Európai Bizottság kontra Írország

Sajtó és Tájékoztatás

A Bíróság pénzügyi szankciókat szabott ki Írországgal szemben a Bíróság azon
korábbi ítéletében foglaltak teljesítésének elmulasztása miatt, amely többek között
egy szélerőműpark környezeti hatásvizsgálatát rendeli el

A Bíróság, nagytanácsban eljárva, 2019. november 12-én kihirdetett Európai Bizottság
kontra Írország (C-261/18) ítéletében pénzügyi szankciókat szabott ki Írországgal szemben,
amiért az nem tett konkrét lépéseket a 2008. július 3-i Bizottság kontra Írország ítéletben1
foglaltak teljesítése érdekében, amely ítéletében a Bíróság megállapította, hogy Írország a
derrybrieni (Írország) szélerőműpark előzetes környezeti hatásvizsgálat nélkül történő
megépítésével megsértette a 85/337 irányelvet.2
A 2008-as ítélet kihirdetését követően Írország bevezetett egy olyan szabályossá tételi eljárást,
amellyel lehetővé kívánta tenni a derrybrieni szélerőműpark üzemeltetője számára, hogy
megfeleljen a 85/337 irányelv követelményeinek. Mindazonáltal, mivel a szélerőműpark
üzemeltetője nem vetette magát alá ezen eljárásnak, és ilyen eljárást az ír hatóságok sem
indítottak hivatalból, a Bizottság másodszor is kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet
nyújtott be a Bírósághoz.
A Bíróság mindenekelőtt megvizsgálta a tagállamokat abban az esetben terhelő kötelezettségeket,
ha valamely projektet a 85/337 irányelv által előírt előzetes környezeti hatásvizsgálat végzésére
vonatkozó kötelezettség megértésével engedélyeztek. A Bíróság emlékeztetett arra, hogy a lojális
együttműködés elve szerint a tagállamok kötelesek megtenni minden ahhoz szükséges
intézkedést, hogy a környezeti hatásvizsgálat elmulasztását pótolják. Kötelesek különösen arra,
hogy szabályossá tétel címén – a létesítmény üzembe helyezését követően is – vizsgálatot
végezzenek. E vizsgálatnak nem csak az adott létesítmény környezetre gyakorolt jövőbeli hatásait,
hanem a létesítmény kialakítása óta jelentkező környezeti hatásokat is figyelembe kell vennie. E
vizsgálat az előzetes vizsgálati kötelezettség megsértésével kiadott engedélyek módosítását vagy
visszavonását eredményezheti.
Márpedig Írország, a szabályossá tételi eljárást bevezető jogalkotási reform ellenére, tartózkodott
attól, hogy a szélerőműpark környezetre gyakorolt hatásainak újabb vizsgálatát elvégezze, amivel
megsértette a 2008-as ítélethez kapcsolódó jogerőt.
Ezt követően a Bíróság elutasította az Írország által igazolásul előadott különböző érveket.
Egyrészt Írország nem hivatkozhat azokra a nemzeti rendelkezésekre, amelyek korlátozzák a
2008-as ítéletben foglaltak teljesítése céljából bevezetett szabályossá tételi eljárás megindításának
lehetőségét. Ennek keretében a Bíróság emlékeztetett arra, hogy a nemzeti hatóságoknak
orvosolniuk kell a hatásvizsgálati kötelezettség elmulasztását, és a 85/33 irányelvből eredő
kötelezettségek a szélerőműpark üzemeltetőjét is terhelik, mivel az Írország ellenőrzése alatt áll.
Másrészt, jóllehet a derrybrieni szélerőműpark építésére vonatkozó engedélyek jogerőssé váltak,
Írország nem hivatkozhat a jogbiztonság és a szélerőműpark üzemeltetőjének a szerzett jogai
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tekintetében fennálló bizalomvédelem elvére az azon objektív megállapításból eredő
következmények alóli mentesülés vitatása érdekében, hogy nem tartotta tiszteletben a 85/337
irányelvet. E tekintetben a Bíróság kiemelte, hogy azok a projektek, amelyek engedélyezése
közvetlen kereset útján már nem támadható meg, a környezeti hatásvizsgálat kötelezettsége
tekintetében nem minősülhetnek tisztán és egyszerűen jogszerűen engedélyezettnek.
Figyelemmel a kötelezettségszegés súlyára és időtartamára, mivel a 2008-as ítélet kihirdetése óta
tizenegy év telt el anélkül, hogy Írország meghozta volna az abban foglaltak teljesítéséhez
szükséges intézkedéseket, és tekintettel e tagállam fizetési képességére, a Bíróság kötelezte e
tagállamot, hogy fizessen az Európai Bizottságnak 5 000 000 euró átalányösszeget, valamint a
jelen ítélet kihirdetésétől a 2008-as ítéletben foglaltak teljesítésének időpontjáig számított napi
15 000 euró kényszerítő bírságot.

EMLÉKEZTETŐ: Az uniós jogból eredő kötelezettségeit nem teljesítő tagállam ellen irányuló
kötelezettségszegési eljárást a Bizottság vagy más tagállam indíthatja meg. Ha a Bíróság megállapítja a
kötelezettségszegést, az érintett tagállamnak a lehető leghamarabb teljesítenie kell az ítéletben foglaltakat.
Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a tagállam nem teljesítette az ítéletben foglaltakat, újabb,
pénzügyi szankciók kiszabására irányuló keresetet indíthat. Mindazonáltal, amennyiben a tagállam nem tett
eleget a valamely irányelv átültetésére elfogadott intézkedései Bizottságnak történő bejelentésére vonatkozó
kötelezettségének, a Bíróság a Bizottság indítványa alapján már az első ítéletben szankciókat alkalmazhat.
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