
CM\777487PL.doc PE416.425/ REV

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

20.03.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1032/2007, którą złożył Saul Barry (Irlandia) w sprawie rzekomych 
naruszeń prawodawstwa UE z zakresu oceny oddziaływania na środowisko 
naturalne w związku z zatwierdzeniem planu zagospodarowania przestrzennego 
hrabstwa Dun Laoghaire Rathdown (Irlandia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego 
hrabstwa Dun Laoghaire Rathdown w 2004 r. status strefy przemysłowej Sandyford został 
zmieniony ze strefy przemysłu lekkiego na strefę otwartą na rozwój mieszkalnictwa. Według 
składającego petycję w wyniku realizacji planu rozwoju tej strefy do 2015 r. liczba 
mieszkańców wzrośnie z 0 do 20 000 i powstanie ponad 10 000 domów. Składający petycję 
kwestionuje treść ramowego planu zagospodarowania miejskiego, twierdząc, że 
wykorzystano go po to, aby uniknąć wymogu przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, który obowiązywałby w przypadku lokalnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Składający petycję potępia znaczny wzrost hałasu 
i zanieczyszczenia powietrza oraz zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej 
sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Zakres dyrektywy Rady 85/337/EWG1 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
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przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (znanej jako dyrektywa 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ), zmienionej 
dyrektywami 97/11/WE1 i 2003/35/WE2, obejmuje realizację przedsięwzięć inwestycyjnych 
na obszarach miejskich. W przypadku tego typu przedsięwzięć, wymienionych w załączniku 
II (pkt 10 lit. b)) do przedmiotowej dyrektywy, państwa członkowskie muszą przed wydaniem 
zezwolenia na inwestycję zdecydować, w ramach procedury „screeningu” (poprzez badanie 
poszczególnych przypadków lub zgodnie z progami bądź kryteriami, przy uwzględnieniu 
odpowiednich kryteriów wyboru określonych w załączniku III do dyrektywy OOŚ), czy dane 
przedsięwzięcie może mieć znaczny wpływ na środowisko naturalne i tym samym wymagać 
przeprowadzenia OOŚ. Wyniki procedury „screeningu” muszą być dostępne dla 
społeczeństwa.

Podczas przeprowadzania OOŚ musi być określony i poddany ocenie możliwy wpływ 
przedsięwzięcia na środowisko naturalne, a także należy zaproponować środki służące 
uniknięciu, zmniejszeniu i, jeśli to możliwe, naprawieniu poważnych niekorzystnych 
skutków. W trakcie procedury OOŚ muszą także mieć miejsce konsultacje 
ze społeczeństwem, a w ostatecznej decyzji dotyczącej udzielenia lub odmowy udzielenia 
zezwolenia na inwestycję należy uwzględnić zarówno wyniki OOŚ, jak i wspomnianych 
konsultacji. 

W odniesieniu do strategicznej oceny oddziaływania przedmiotowego planu na środowisko 
w art. 3 dyrektywy Rady 2001/42/WE (tak zwanej dyrektywy SEA3) określono, które plany 
i programy podlegają ocenie. Art. 3 ust. 2 stanowi, że ocenę wpływu na środowisko 
przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich planów i programów, które 
są przygotowywane dla planów zagospodarowania przestrzennego lub użytkowania gruntu 
i które ustalają ramy dla przyszłego zezwolenia na inwestycję, dotyczącego projektów 
wymienionych w załącznikach I i II do dyrektywy 85/337/EWG (dyrektywy OOŚ).

Co się tyczy szerszego kontekstu polityki w zakresie środowiska miejskiego, Komisja 
Europejska przyjęła w dniu 11 stycznia 2006 r. strategię tematyczną4, w której, wśród 
różnorodnych priorytetów, gospodarkę miejską i planowanie urbanistyczne uznano 
za wyzwania, w obliczu których stoją obszary miejskie, lecz nie zaproponowano żadnych 
jednolitych ani wiążących celów w tej dziedzinie. Z zastrzeżeniem zgodności z określonym 
prawodawstwem Wspólnoty między innymi w zakresie ochrony środowiska naturalnego 
Komisja podtrzymuje swój pogląd, że to same miasta mają najlepszą sposobność 
do podejmowania decyzji w tych kwestiach w odpowiedzi na lokalne potrzeby i okoliczności. 
Zgodnie z zasadą pomocniczości UE pozostawiła władzom lokalnym i krajowym swobodę 
decyzyjną odnośnie do określania i wdrażania rozwiązań odpowiednich na szczeblu 
lokalnym. Jednak w 2007 r. Komisja opublikowała wytyczne mające na celu pomoc miastom 

                                               
1 Dz.U. L 73 z 14.3.1997.

2 Dz.U. L 156 z 25.6.2003.

3 Dz.U. L 197 z 21.7.2001.

4 http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm
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w usprawnieniu procesu planowania przestrzennego1. 

Odnośnie do kwestii jakości powietrza, Dun Laoghaire jest częścią obszaru aglomeracji 
Dublina (strefa A). Dla tej strefy poziom wszystkich zanieczyszczeń zgłoszonych zgodnie 
z dyrektywami Rady 96/62/WE2, 1999/30/WE3 i dyrektywami Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2000/69/WE4 i 2002/3/WE5 nie przekracza obowiązujących wartości dopuszczalnych. 
W takiej sytuacji państwo członkowskie musi nadal utrzymywać poziomy zanieczyszczeń 
poniżej wartości dopuszczalnych i powinno dążyć do zachowania jak najlepszej jakości 
otaczającego powietrza zgodnej z trwałym rozwojem. Na podstawie dostępnych informacji 
Komisja nie może obecnie stwierdzić, czy realizacja planu zagospodarowania przestrzennego 
hrabstwa Dun Laoghaire Rathdown będzie wiązała się z przekroczeniem wartości 
dopuszczalnych.

Wnioski

W świetle dodatkowych informacji przedstawionych przez składającego petycję Komisja 
postanowiła wystosować do władz irlandzkich pismo z prośbą o wyjaśnienie pewnych kwestii 
dotyczących rozróżnienia pomiędzy ramowym planem zagospodarowania miejskiego 
a lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego, a także odnośnych obowiązków władz 
wynikających z dyrektywy SEA. Po otrzymaniu odpowiedzi zostanie przygotowany kolejny 
komunikat dla Komisji Petycji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Komisja Europejska skontaktowała się z władzami Irlandii w sprawie przedmiotowej petycji 
i zwróciła się o wyjaśnienia dotyczące rozróżnienia między ramowym planem 
zagospodarowania miejskiego a lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego, a także 
odnośnych obowiązków władz wynikających z dyrektywy SEA. 6

Władze Irlandii wyjaśniły, że strefa przemysłowa Sandyford stanowi część planu 
zagospodarowania przestrzennego hrabstwa Dun Laoghaire Rathdown przyjętego przed 
wejściem w życie dyrektywy SEA. Plan zagospodarowania zawiera jednak oświadczenie 
dotyczące możliwych oddziaływań na środowisko naturalne w przypadku jego realizacji.

W 2007 r. rada hrabstwa postanowiła zlecić konsultantom sporządzenie ramowego planu 
zagospodarowania miejskiego (obejmującego strefę przemysłową Sandyford). Ramowy plan 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm; 

http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm

2 Dz.U. L 296 z 21.11.1996, s. 55-63.

3 Dz.U. L 163 z 29.6.1999, s. 41-60.

4 Dz.U. L 313 z 13.12.2000, s. 12-21.

5 Dz.U. L 67 z 9.3.2002, s. 14-30.

6 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30-37
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zagospodarowania miejskiego to dokument zawierający wytyczne, który nie posiada 
oficjalnego statusu. Nie należy traktować go jako alternatywę dla lokalnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne wdrożenie ramowego planu 
zagospodarowania miejskiego może jednak wymagać zmiany planu zagospodarowania 
hrabstwa. W związku z tym każda tego typu zmiana zostanie poddana pełnej procedurze 
„screeningu” SEA i konsultacjom publicznym, gdyż będzie ona podlegała przepisom art. 3 
dyrektywy SEA.

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję i odpowiedzi otrzymanej 
od irlandzkich władz Komisja Europejska nie jest w stanie stwierdzić złamania 
prawodawstwa WE i dlatego nie może kontynuować rozpatrywania tej sprawy.
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