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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1049/2007, którą złożyła Eileen Shanahan (Irlandia), w sprawie 
szkodliwego oddziaływania przedsięwzięcia budowy autostrady na 
twierdzę Carrigaphooca

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję protestuje przeciw planom irlandzkiego Krajowego Urzędu ds. Dróg 
(NRA) dotyczącym budowy czteropasmowej autostrady w odległości 200 metrów od 
twierdzy Carrigaphooca, 800-letniego zabytku będącego częścią dziedzictwa irlandzkiego
i UNESCO. Zdaniem składającej petycję realizacja tych planów będzie wiązała się
z poważnym szkodliwym oddziaływaniem na krajobraz i stworzy precedens, który umożliwi 
niszczenie innych zabytków w całym kraju. Składająca petycję twierdzi, że nie 
przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko i sprzeciwia się wnioskowi Krajowego 
Urzędu ds. Dróg dotyczącemu obowiązkowego wykupu 35 akrów zabytkowych włości. 
Składająca petycję kwestionuje sprawiedliwy charakter takiego działania, twierdząc, że 
włości te były już objęte nakazem obowiązkowego wykupu, kiedy przed 25 laty budowano 
obecną autostradę N22.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.

Dyrektywa Rady 85/337/EWG1 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (znana jako dyrektywa

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
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w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub „dyrektywa OOŚ”) zmieniona 
dyrektywami 97/11/WE1 i 2003/35/WE2 obejmuje budowę dróg o czterech pasach lub więcej.
W odniesieniu do takich przedsięwzięć, wymienionych w załączniku I (punkt 7 c) dyrektywy, 
ich prawdopodobny znaczący wpływ na środowisko musi zostać stwierdzony i poddany 
ocenie. Przed wydaniem zezwolenia należy też zaproponować środki mające na celu 
uniknięcie, ograniczenie lub, o ile to możliwe odwrócenie negatywnych skutków. 

Według informacji przekazanych przez składającą petycję, nie istnieją wyraźne przesłanki, że 
nie przeprowadzono OOŚ. Istnieją wątpliwości co do twierdzenia składającej petycję, że nie 
opublikowano oświadczenia w sprawie wpływu na środowisko naturalne (EIS) (jak zapisano
w art. 6 dyrektywy OOŚ). Prawodawstwo irlandzkie stanowi, że w przypadku 
przeprowadzania OOŚ należy zamieścić ogłoszenia w prasie informujące, że EIS jest 
dostępne w ramach konsultacji. 

Wnioski

W świetle przekazanych informacji Komisja na obecnym etapie nie może stwierdzić żadnego 
naruszenia środowiskowego prawa Wspólnoty. Jeżeli składająca petycję dostarczy dodatkowe 
informacje, Komisja ponownie zbada sprawę.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Z dodatkowych informacji dostarczonych przez składającą petycję wynika, że ocena 
oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest obecnie przeprowadzana, jak również można 
domniemać, że rozwiązania alternatywne dla przebiegu autostrady nie zostały odpowiednio 
zbadane.

Rozwiązania alternatywne to w zasadzie inne drogi, w odniesieniu do których wykonawca 
może spełnić cele przedsięwzięcia.

Dyrektywa OOŚ odnosi się do rozwiązań alternatywnych w art. 5 ust. 3, jak również
w załączniku IV, oraz określa wymagania, aby informacje środowiskowe przekazywane przez 
wykonawcę zawierały co najmniej „zarys alternatywnych rozwiązań rozpatrzonych przez 
wykonawcę, włącznie ze wskazaniem głównych powodów dokonanego przez niego wyboru, 
uwzględniającego skutki środowiskowe” oraz „opis środków przewidzianych w celu 
uniknięcia, zmniejszenia i jeśli to możliwe, naprawienie poważnych niekorzystnych skutków”.

Państwa członkowskie, zgodnie z warunkami określonymi w art. 176 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oczywiście mogą w ramach ustawodawstwa krajowego 
wykroczyć poza minimalne wymogi zawarte w dyrektywie OOŚ. Niektóre państwa 
członkowskie nałożyły obowiązek rozpatrywania w ramach OOŚ rozwiązań alternatywnych, 
inne natomiast pozwalają decydować wykonawcy, czy rozwiązania alternatywne są istotne 
dla realizowanego przedsięwzięcia. W przypadku rozpatrywania rozwiązań alternatywnych 
przedmiotowe dyrektywy nakładają na wykonawcę obowiązek opisania ich w oświadczeniu
w sprawie wpływu na środowisko naturalne oraz przedstawienia powodów, dla których 

                                               
1 Dz.U. L 73 z 14.3.1997.
2 Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
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wybrał on zaproponowane przedsięwzięcie.

W związku z powyższym dyrektywa OOŚ nie zawiera żadnych przesłanek wskazujących na 
konieczność uwzględnienia w OOŚ konkretnych rozwiązań alternatywnych ani też wymogu 
rozpatrzenia przez wykonawcę konkretnej liczby rozwiązań alternatywnych.

Fakt, że OOŚ nie zawierała w tym przypadku całościowej oceny skutków oddziaływania na 
środowisko wszystkich możliwych rozwiązań alternatywnych wskazanych przez składającą 
petycję, nie oznacza, że doszło do naruszenia dyrektywy OOŚ.

Podsumowując, na podstawie obecnego sformułowania przedmiotowej dyrektywy nie można 
stwierdzić naruszenia wynikającego z nieprzedstawienia informacji na temat alternatywnego 
przebiegu autostrady.


