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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1032/2007, adresată de Saul Barry, de naționalitate irlandeză, în 
legătură cu presupusa încălcare a legislației comunitare privind evaluarea 
impactului asupra mediului în cazul aprobării Planului de dezvoltare a 
Comitatului Dun Laoghaire Rathdown (Irlanda)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că, în urma aprobării Planului de dezvoltare a Comitatului Dun Laoghaire 
Rathdown în 2004, Sandyford Industrial Estate și-a schimbat statutul de domeniu ușor 
industrial într-un domeniu pregătit pentru a deveni zonă rezidențială. Potrivit spuselor 
petiționarului, planul de urbanizare a proprietății va determina o creștere a populației de la 0 
la 20 000 până în 2015 și construcția a mai bine de 10 000 de case. Petiționarul pune la 
îndoială conceptul planului-cadru de urbanizare, considerând că acesta a fost folosit pentru a 
evita cerințele privind desfășurarea unei evaluări strategice de mediu (SEA), aplicabilă în 
cazul planurilor de dezvoltare locală. Petiționarul denunță creșterea excesivă a poluării fonice 
și a poluării aerului și solicită Parlamentului European să investigheze cazul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Directiva 85/337/CEE1 a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (cunoscută sub numele de directiva privind evaluarea impactului 
asupra mediului sau „directiva EIA”) modificată prin Directivele 97/11/CE2 și 2003/35/CE1, 
                                               
1 JO L 175, 5.7.1985.

2 JO L 73, 14.3.1997.
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vizează construcția de proiecte de dezvoltare urbană. Pentru aceste proiecte, menționate în 
anexa II (punctul 10.b) la directivă, statele membre trebuie să decidă, în cadrul unei proceduri 
numite „screening” (printr-o analiză de caz sau conform unor praguri sau criterii, ținând cont 
de criteriile de selecție corespunzătoare stabilite în anexa III la directivă), dacă proiectul poate 
avea un impact semnificativ asupra mediului, și să solicite o evaluare a impactului asupra 
mediului înainte de autorizarea proiectului. Rezultatele screening-ului trebuie puse la 
dispoziția publicului.

La efectuarea unei evaluări a impactului asupra mediului, se identifică și se evaluează efectele 
proiectului asupra mediului, măsurile pentru evitarea, reducerea și, dacă este posibil, 
remedierea efectelor adverse semnificative. Pe durata procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, publicul trebuie consultat, iar decizia finală de a acorda sau refuza acordul 
cu privire la dezvoltare trebuie să țină cont și de rezultatele EIA și de consultările publice.
Referitor la evaluarea strategică de mediu pentru planuri, Directiva 2001/42/CE a Consiliului 
(așa-numita directivă SEA2) stabilește la articolul 3 planurile și programele care ar trebui 
evaluate. Într-adevăr, articolul 3 alineatul (2) prevede că se va efectua o evaluare ecologică 
pentru toate planurile și programele elaborate pentru planificare urbană și rurală și utilizarea 
terenului și care definesc cadrul în care punerea în aplicare a proiectelor enumerate în anexele 
I și II din Directiva 85/337/CEE (directiva EIA).

În ceea ce privește o politică mai largă asupra mediului urban, Comisia Europeană a adoptat 
la 11.1.2006 o strategie tematică3. Această strategie a identificat, printre alte priorități, 
administrarea urbană și designul urban ca fiind niște provocări pentru zonele urbane, dar nu a 
propus obiective uniforme sau obligatorii în acest domeniu. Sub rezerva conformității cu 
legislația comunitară de mediu și cu alte acte normative, Comisia își menține părerea că 
orașele sunt cele mai în măsură să decidă asupra unor astfel de chestiuni, ca răspuns la cererile 
și circumstanțele locale. Uniunea Europeană a lăsat autorităților locale și naționale libertatea, 
în concordanță cu principiul subsidiarității, de a identifica și aplica soluții adecvate nivelului 
local. Totuși, Comisia a publicat în 2007 documente orientative pentru a ajuta orașele să își 
îmbunătățească planificarea urbană4.

În ceea ce privește calitatea aerului, Dun Laoghaire face parte din zona de aglomerare urbană 
a orașului Dublin (zona A). Pentru această zonă, toți poluanții raportați conform Directivelor 
96/62/CE5, 1999/30/CE6 ale Consiliului și conform Directivelor 2000/69/CE7 și 2002/3/CE8

ale Parlamentului European și ale Consiliului, sunt sub valorile limită impuse. În această 
situație, statul membru trebuie să continue să mențină aceste niveluri ale poluanților sub 
valorile limită și trebuie să depună eforturi pentru a conserva cea mai bună calitate a aerului 
compatibil cu dezvoltarea durabilă. Pe baza informațiilor disponibile, Comisia nu se poate 
pronunța dacă realizarea Planului de dezvoltare a Comitatului Dun Laoghaire Rathdown va 

                                                                                                                                                  
1 JO L 156, 25.6.2003.
2 JO L 197, 21.7.2001.
3 http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm.
4http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm; 
http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm.
5 JO L 296, 21.11.1996, pp. 55–63.
6 JO L 163, 29.6.1999, pp. 41–60.
7 JO L 313, 13.12.2000, pp. 12–21.
8 JO L 67, 9.3.2002, pp. 14–30.



CM\777487RO.doc 3/3 PE416.425/ REV

RO

conduce la o încălcare a acestor valori limită.

Concluzii

În lumina informațiilor suplimentare furnizate de către petiționar, Comisia a decis să se 
adreseze în scris autorităților irlandeze pentru a solicita clarificări asupra distincției dintre un 
plan-cadru urban și un plan local, precum și asupra obligațiilor acestora privind directiva 
SEA. După primirea unui răspuns, se va face o nouă comunicare către Comisia pentru petiții.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 20 martie 2009

Comisia a contactat autoritățile irlandeze în legătură cu prezenta petiție și a solicitat clarificări 
asupra distincției dintre un plan-cadru urban și un plan local, precum și asupra obligațiilor
acestora privind directiva SEA 1.

Autoritățile irlandeze au explicat că Sandyford Business Estate pace parte din Planul de 
dezvoltare a Comitatului Dun Laoghaire Rathdown, adoptat anterior intrării în vigoare a 
directivei SEA. Cu toate acestea, planul de dezvoltare conține o declarație cu privire la 
probabilitatea ca implementarea sa să aibă un impactul asupra mediului.

În 2007, Consiliul local a hotărât desemnarea unor consultanți pentru elaborarea unul plan-
cadru de urbanizare (inclusiv Sandyford Business Estate). Un plan-cadru de urbanizare este 
un document de referință care nu are un statut juridic. Acesta nu ar trebui considerat drept 
alternativă la un plan de dezvoltare locală. În consecință, orice astfel de schimbare va face 
obiectul unei proceduri de „screening” SEA complete și al unei consultări publice, întrucât 
intră sub incidența articolului 3 din Directiva SEA.

Pe baza informațiilor oferite de către petiționar și a răspunsului primit din partea autorităților 
irlandeze, Comisia nu depistează nicio încălcare a legislației comunitare și, prin urmare, nu 
este în măsură să urmărească mai departe cazul de față.

                                               
1 JO L 197, 21.7.2001, p. 30.


