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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0842/2007, którą złożył Charlie Weston (Irlandia), w imieniu 
Fairshare Campaign Group, w sprawie domniemanych nieprawidłowości 
dotyczących przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko w związku z budową regionalnej oczyszczalni ścieków 
w Donabate/półwysep Portrane (hrabstwo Dublin)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zarzuca naruszenie dyrektywy WE 2001/42 w związku 
z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach studium 
osuszania strategicznego dla aglomeracji Dublina (Greater Dublin Strategic Drainage Study). 
Składający petycję twierdzi, że w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w której 
zalecono zlokalizowanie regionalnej oczyszczalni ścieków w Donabate/Portrane, pominięto 
zasadę bliskości zapisaną w prawie WE, jak również ewentualne oddziaływanie 
na środowisko pobliskiego obszaru chronionego (ujście rzeki Rogerstown). Według 
składającego petycję w procesie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko zabrakło obiektywności. Dowodzi on, że był to proces tendencyjny, ponieważ 
Portrane wymieniano jako lokalizację oczyszczalni ścieków w przypadku jedynie 6 z 16 
rozważanych opcji strategicznych. Składający petycję uważa, że nie zasięgnięto opinii 
społeczeństwa, i twierdzi, że realizacja projektu może zaburzać trwały rozwój Donabate, 
Portrane i Malahide.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.
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Składający petycję twierdzi, że doszło do naruszenia dyrektywy 2001/42/WE w związku 
z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA) w ramach 
studium osuszania strategicznego dla aglomeracji Dublina. Składający petycję przekonuje, 
że w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w której zalecono zlokalizowanie 
regionalnej oczyszczalni ścieków w Donabate/Portrane, pominięto zasadę bliskości zapisaną 
w prawie WE, jak również ewentualne oddziaływanie na środowisko pobliskiego obszaru 
chronionego (ujście rzeki Rogerstown). Według składającego petycję w procesie 
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zabrakło obiektywności. 
Dowodzi on, że był to proces tendencyjny, ponieważ Portrane wymieniano jako lokalizację 
regionalnej oczyszczalni ścieków w przypadku jedynie 6 z 16 rozważanych opcji 
strategicznych. Składający petycję uważa, że nie uwzględniono obaw społeczeństwa, 
i twierdzi, że realizacja projektu może zaburzać trwały rozwój Donabate, Portrane i Malahide. 

Dyrektywa 2001/42/WE1 znana jako dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko czy dyrektywa SEA ma zastosowanie wobec tych planów i programów, które 
mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Art. 2 i 3 określają zakres zastosowania 
przedmiotowej dyrektywy.

Na mocy art. 5 znaczący wpływ na środowisko wynikający z realizacji planu lub programu 
powinien zostać zidentyfikowany, opisany i oszacowany. Włączenie aspektów 
środowiskowych do takiego sprawozdania powinno przyczynić się do wyboru bardziej 
trwałych rozwiązań w procesie podejmowania decyzji. Artykuł ten przewiduje też obowiązek 
zidentyfikowania, opisania i oszacowania rozsądnych rozwiązań alternatywnych 
w porównywalny sposób. Jest konieczne, by organ, który zatwierdza dany plan lub program, 
jak również władze i opinia publiczna objęta konsultacjami, uzyskały właściwy obraz 
rozsądnych rozwiązań alternatywnych oraz informację, dlaczego nie uznano ich za najlepsze 
opcje. A zatem w odniesieniu do wybranych rozwiązań alternatywnych należy przedstawić 
dane określone w załączniku I dyrektywy.

Składający petycję skarży się na rozwiązanie wybrane przez władze irlandzkie i przekonuje, 
że nie dokonano właściwej oceny innych alternatyw. Uwzględniając przekazane informacje 
Komisja nie może stwierdzić żadnego naruszenia dyrektywy SEA, ponieważ wydaje się, 
że rozważono i przeanalizowano wszystkie alternatywy. 

Należy zauważyć, że aby stwierdzić naruszenie prawa wspólnotowego trzeba wykazać, 
że władze krajowe nie przestrzegają wymogów prawodawstwa WE, w tym przypadku 
dyrektywy SEA. Komisja nie posiada jednak uprawnień w odniesieniu do treści decyzji. Fakt, 
iż szkody środowiskowe są większe niż korzyści gospodarcze (lub inne), nie stanowi sam 
w sobie naruszenia przedmiotowej dyrektywy.

Wnioski

                                               
1 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów 
na środowisko Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30. 
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Komisja dziękuje składającemu petycję za przekazanie sprawozdania sporządzonego przez 
Pick Everard Engineering Consultants, na obecnym etapie nie może jednak stwierdzić 
żadnego naruszenia prawa wspólnotowego.

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

Uwagi Komisji na temat dodatkowych informacji przedstawionych przez składającego 
petycję:

Komisja sprawdziła dodatkowe informacje przedstawione przez składającego petycję, a w 
szczególności Wniosek złożony w ramach protestu Fairshare w sprawie projektu 
sprawozdania środowiskowego na rzecz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
(SAE) w ramach studium osuszania strategicznego dla aglomeracji Dublina – grudzień 
2007r.; oraz Sprawozdanie środowiskowe w ramach studium osuszania strategicznego dla 
aglomeracji Dublina – wrzesień 2007 r.1, których to przedmiotowy raport Fairshare dotyczy.

W kontekście dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SAE)
Komisja potwierdza, że wymogi formalne w zakresie dyrektywy SAE zostały spełnione; w 
przedmiotowym sprawozdaniu nie podjęto decyzji w sprawie konkretnej lokalizacji bądź 
technologii.

Jeśli chodzi o rzekome naruszenie ramowej dyrektywy wodnej2, dyrektywy dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych3 oraz dyrektywy ptasiej4 i dyrektywy siedliskowej5, 
Komisja przeprowadziła następującą ocenę:

Ramowa dyrektywa wodna
Ramowa dyrektywa wodna określa dwa główne cele środowiskowe w zakresie ochrony 
wszystkich wód (rzek, jezior, wód podziemnych i przybrzeżnych):
- osiągnięcie/utrzymanie dobrego stanu wód do roku 2015;
- zapobieganie pogorszeniu się stanu wód.
Pierwszy etap z terminem realizacji do dnia 22 grudnia 2004 r. obejmował określenie 
obszarów dorzecza oraz analizę oddziaływań i skutków na wody (informacje zawarte w art. 3 
i 5): w swoim sprawozdaniu z wdrażania dyrektyw z 2007 r.6 Komisja zaklasyfikowała 

                                               
1 Przygotowanie studium osuszania strategicznego dla aglomeracji Dublina zlecone zostało w 2001 r. w 

odpowiedzi na potrzebę regionalnego zrozumienia istniejących oraz przyszłych wymogów odnośnie do 
infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków dla aglomeracji Dublina. Zakres i tempo ostatnich 
postępów, wynikających ze znacznego wzrostu gospodarczego, wpłynęły na zwiększenie nacisku na kwestie 
związane z istniejącym systemem osuszania oraz rzekami.

2 Dyrektywa 2000/60/WE, Dz.U. L327 z 22.12.2000, z późniejszymi zmianami.

3 Dyrektywa 91/271/EWG, Dz.U. L135 z 30.5.1991, z późniejszymi zmianami.

4 Dyrektywa 79/409/EWG, Dz.U. L103 z 25.4.1979, z późniejszymi zmianami.

5 Dyrektywa 92/43/EWG, Dz.U. L206 z 22.7.1992, z późniejszymi zmianami.

6 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
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sprawozdania irlandzkie do sprawozdań osiągających najwyżej ocenionych. Konieczne plany 
i programy, których celem jest osiągnięcie dobrego stanu wód, należy przygotować w ramach 
szeroko zakrojonych konsultacji publicznych, przekazując obywatelom, grupom społecznym i 
organizacjom pozarządowym określone prawo dostępu do wszelkich dokumentów i 
informacji wprowadzających.
W kontekście ustalania cen wody składający petycję nawiązuje do zasady zwracania kosztów 
za usługi wodne zgodnie z art. 9, co przyczynia się do osiągnięcia celów środowiskowych 
przedmiotowej dyrektywy oraz zapewnia odpowiedni poziom zaangażowania różnych 
użytkowników wody. Państwa członkowskie mogą jednak odstąpić od stosowania się do 
zasady ustalania cen wody, jeśli stosowane są ustalone praktyki, a kontynuacja tego typu 
praktyk w ramach danego korzystania z wody nie zagraża zamiarom ani osiągnięciu celów 
ramowej dyrektywy wodnej. W przypadku, gdy państwa członkowskiej korzystają z tej 
możliwości, wówczas do dnia 22 grudnia 2009 r. muszą złożyć sprawozdanie z przyczyn 
odnośnie do planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Ramowa dyrektywa wodna 
określa jednocześnie zasadę, zgodnie z którą każdy pobór wód wymaga zezwolenia, a 
wnioski o udzielenie tego typu zezwoleń muszą być oceniane z uwzględnieniem celów 
dobrego stanu wód pod względem jakości i ilości.
Projekty planów gospodarowania wodami w dorzeczach miały zostać złożone do dnia 22 
grudnia 2008 r., a wersja ostateczna do dnia 22 grudnia 2009 r. Plany i programy będą 
musiały wykazać zgodność z celami przedmiotowej dyrektywy.
Przedmiotowe sprawozdanie środowiskowe nie przesądza o decyzjach podejmowanych na 
mocy ramowej dyrektywy wodnej. Oczywiste jest, że wszelkie wybrane opcje muszą być 
zgodne z przedmiotową dyrektywą.
Na tym etapie Komisja nie może stwierdzić naruszenia ramowej dyrektywy wodnej.

Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
Niniejsza petycja odnosi się do kilku celów przedmiotowej dyrektywy:
- oczyszczanie wtórne jako wymóg minimalny, oczyszczanie trzeciego stopnia w 

przypadku zrzutów powyżej 10 000 RLM do obszarów wrażliwych lub zlewni tego typu 
obszarów wrażliwych; jednak w zależności od konkretnej sytuacji dalsze oczyszczanie 
może być niezbędne w celu zachowania zgodności z określonymi celami 
środowiskowymi;

- ograniczenie przecieków (i tym samym ograniczenie między innymi przenikania wód 
podziemnych do kanalizacji) oraz ograniczenie zanieczyszczenia wód, do których 
odprowadzane są ścieki, powodowanego przez przelewy wód burzowych.

Zobowiązania te muszą być jednak realizowane niezależnie od opcji, która ostatecznie została 
wybrana w kontekście zbierania i oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Dublina, 
zarówno pod względem ilości jak i lokalizacji oczyszczalni ścieków. Prawodawstwo UE, jak 
na przykład dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych i ramowa dyrektywa 
wodna, określa co prawda cele środowiskowe, jakie mają zostać osiągnięte, ale nie zaleca 
technologii ani lokalizacji tego typu obiektów. Ponadto prawodawstwo unijne jest całkowicie 
neutralne, jeśli chodzi o organizację i własność.

Dyrektywa dotycząca jakości wody w kąpieliskach
Wszystkie plaże podlegające dyrektywie dotyczącej jakości wody w kąpieliskach1 muszą 
                                               
1 Dyrektywa 76/160/EWG, Dz.U. L31 z 5.2.1976, z późniejszymi zmianami; dyrektywa 2006/7/WE, Dz.U. L64 

z 4.3.2006.
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spełniać normy jakościowe określone w przedmiotowej dyrektywie oraz należy też 
zagwarantować zgodność przyszłej infrastruktury z tymi normami. Cele jakościowe 
dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach muszą być elementem planów 
gospodarowania wodami w dorzeczach zgodnie z wyżej wymienioną ramową dyrektywą 
wodną. 

Obszary chronione na mocy dyrektywy ptasiej oraz dyrektywy siedliskowej
Komisja zdaje sobie sprawę z tego, że wschodnie wybrzeże Irlandii jest bogate w obszary 
objęte programem Natura 2000, zarówno zgodnie z dyrektywą dotyczącą ochrony ptaków jak 
i dyrektywą siedliskową. Poszanowanie określonych obszarów chronionych będzie stanowiło 
jedno z zadań w zakresie rozwijania przyszłej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie 
aglomeracji Dublina, zarówno w kontekście planowania, jak i budowania oraz użytkowania. 

Wnioski

Na tym etapie Komisja nie jest w stanie stwierdzić naruszenia prawodawstwa UE w zakresie 
ochrony środowiska. Komisja będzie kontynuowała nadzorowanie odpowiedniej zgodności z 
prawodawstwem unijnym w miarę postępowania realizacji planów w kontekście przyszłej 
infrastruktury kanalizacyjnej dla aglomeracji Dublina.

Komisja pragnie podkreślić, że zgodnie z dyrektywą w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne1 przed wydaniem odpowiedniego 
zezwolenia budowa oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 150 000 RLM podlega 
obowiązkowej ocenie skutków oddziaływania na instalacje.

                                               
1 Dyrektywa 85/337/EWG, Dz.U. L175 z 5.7.1985, z późniejszymi zmianami.
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