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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1049/2007, adresată de Eileen Shanahan, de cetățenie irlandeză, 
privind efectele negative ale unui proiect de autostradă asupra monumentului 
Carrigaphooca Castle House

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva proiectelor Autorității Naționale a Drumurilor (NRA) din
Irlanda de a construi o autostradă cu patru benzi la mai puțin de 200 de metri de complexul 
Carrigaphooca Castle House, un monument vechi de 800 de ani care face parte din 
patrimoniul irlandez și cel UNESCO. Potrivit observațiilor petiționarului, aceste proiecte ar 
afecta serios peisajul și ar crea un precedent în ceea ce privește distrugerea altor monumente 
de pe teritoriul țării. Petiționarul susține că nu s-a realizat nicio evaluare a impactului asupra 
mediului și se opune propunerii Autorității Naționale a Drumurilor de a achiziționa un teren 
de 35 de acri din domeniul public istoric. Acesta contestă corectitudinea unui asemenea 
demers, argumentând că domeniul respectiv a avut deja de suferit de pe urma unui ordin 
obligatoriu de cumpărare emis în urmă cu 25 de ani, atunci când a fost construită actuala 
autostradă N22.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2008

Directiva 85/337/CEE1 a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
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private asupra mediului (cunoscută drept Directiva privind evaluarea impactului asupra 
mediului sau Directiva EIM), astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE1 și 
2003/35/CE2, acoperă construirea de străzi cu patru sau mai multe benzi. Pentru aceste 
proiecte, enumerate în Anexa I (punctul 7 c) la directivă, trebuie identificate și evaluate 
potențialele lor efecte semnificative și trebuie propuse măsuri pentru a evita, a reduce și, acolo 
unde este cazul, a remedia efectele adverse semnificative anterior eliberării autorizației de 
construcție. 

În conformitate cu informațiile furnizate de petiționar, nu există niciun indiciu clar că nu ar fi 
fost efectuată o evaluare a impactului asupra mediului. Există îndoieli cu privire la afirmația 
făcută de petiționar potrivit căreia declarația de mediu nu a fost publicată (astfel cum se 
specifică la articolul 6 din Directiva EIM). Legislația irlandeză prevede că, în cazul în care 
este inițiată o EIM, trebuie să se dea anunțuri la ziar care să menționeze că o EIM este 
disponibilă pentru a fi consultată. 

Concluzii

În lumina informațiilor furnizate, Comisia nu poate identifica, în această etapă, vreo încălcare 
a dreptului comunitar privind protecția mediului. În cazul în care petiționarul va furniza 
informații suplimentare, atunci Comisia va reexamina cazul.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 25 martie 2010

Informațiile suplimentare furnizate de petiționar indică faptul că o evaluare a impactului 
asupra mediului (EIM) este în curs de derulare, însă, potrivit acestora, rutele alternative nu au 
fost studiate în mod corespunzător. 

Alternativele sunt modalități fundamental diferite în care inițiatorul proiectului poate îndeplini 
obiectivele proiectului.

Directiva EIM face referire la alternative la articolul 5 alineatul (3), precum și la anexa IV, și 
impune ca informațiile de mediu furnizate de inițiatorul proiectului să cuprindă cel puțin „un 
plan al principalelor alternative studiate de întreprinzător și o expunere a principalelor motive 
care stau la baza alegerii sale, ținând seama de efectele asupra mediului” și „o descriere a 
măsurilor preconizate pentru a evita, a reduce și, dacă se poate, a remedia efectele negative 
importante”.

Statele membre au, desigur, posibilitatea de a include și alte condiții în afara cerințelor 
minime ale Directivei EIM în cadrul legislației naționale, în conformitate cu condițiile 
prevăzute la articolul 176 din TFUE. Unele state membre au impus ca o cerință obligatorie
pentru EIM luarea în considerare a alternativelor, în timp ce altele lasă la latitudinea 
inițiatorului proiectului să decidă dacă alternativele sunt relevante pentru proiectul lor. Dacă 
există alternative luate în considerare, directivele impun inițiatorului proiectului să le descrie
în cadrul declarației de impact asupra mediului și să își prezinte motivele pentru alegerea 
                                               
1 JO L 73, 14.3.1997.

2 JO L 156, 25.6.2003.



CM\810830RO.doc 3/3 PE408.002v03-00

RO

proiectului propus.

Prin urmare, nu există nicio dispoziție în cadrul Directivei EIM potrivit căreia ar trebui să fie 
luate în considerare alternative specifice în cadrul evaluării impactului asupra mediului și nici 
nu există vreo cerință referitoare la un număr minim de alternative care să fie studiate de 
inițiatorul proiectului. 

Faptul că, în acest caz, în cadrul evaluării impactului asupra mediului nu a fost inclusă o 
evaluare amănunțită a efectelor asupra mediului ale tuturor alternativelor posibile menționate 
de petiționari nu constituie o încălcare a Directivei EIM.

În concluzie, pe baza actualei formulări a directivei, nu este posibilă identificarea unei 
încălcări determinate de nefurnizarea de informații privind rutele alternative. 


