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28.6.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0840/2004, którą złożył Andrew McGrath (Irlandia), w imieniu 
fundacji „Tara”, w sprawie planowanej budowy autostrady na obszarze 
posiadającym dla Irlandii wartość archeologiczną

Petycja 0546/2005, którą złożyła Julietta Clancy (Irlandia), w imieniu 
Archeologicznego i Historycznego Stowarzyszenia Hrabstwa Meath, 
z 2 podpisami, w sprawie protestu wobec budowy nowej autostrady M3 
w Irlandii 

Petycja 723/2005, którą złożyła Kim Montia (Wielka Brytania), w sprawie 
autostrady w dolinie Tara w północnej Irlandii

1. Streszczenie petycji 840/2004

Składający petycję protestuje przeciwko projektowi budowy autostrady na obszarze 
posiadającym dla Irlandii wartość archeologiczną. Twierdzi, że jeśli zrealizuje się plany 
budowy drogi, zostaną zniszczone ważne stanowiska archeologiczne. Składający petycję 
uważa, że irlandzkie władze nie rozważyły alternatywnego przebiegu trasy i zignorowały 
zalecenia niezależnych archeologów oraz opinie mieszkańców, których sprawa dotyczy, 
i przedstawicieli opinii publicznej. Ponadto, w wydanym zezwoleniu na budowę, właściwe 
władze rzekomo zaprzeczyły, jakoby droga mogła mieć szkodliwy wpływ na środowisko, 
i nie wspomniały o tym, że projekt zagraża obszarom dziedzictwa kulturowego. Składający 
petycję apeluje o ochronę obszaru, który jego zdaniem stanowi „prawdopodobnie 
najważniejsze stanowisko archeologiczne w Europie”.

Streszczenie petycji 0546/2005

Składający petycję protestują przeciwko projektowi, według którego część płatnej autostrady 
przebiegać ma przez przyrodniczy obszar hrabstwa Meath; uważają, że zagraża on 
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unikatowemu obszarowi o znaczeniu archeologicznym w dolinie Tara. Podają w wątpliwość 
właściwość planów Irlandii oraz procesu oceny oddziaływania na środowisko, wskazując na 
szereg braków (np. stosowana metodologia, brak odpowiedniej dyskusji nad alternatywnymi 
rozwiązaniami itd.). Składająca petycję stwierdza również, że stowarzyszenie, do którego 
należy, zgłosiło już zastrzeżenia do tego projektu w oparciu o argumenty związane z 
dziedzictwem archeologicznym oraz że zastrzeżenia te wyrażone zostały ponadto w ponad 
350 innych skargach złożonych przez pracowników naukowych. Biorąc pod uwagę, że nie 
mogli oni pozwolić sobie na wszczęcie sprawy przed sądem, zwracają się zatem do PE o 
zbadanie tej sprawy.

Streszczenie petycji 0723/2005

Składająca petycję zwraca się o pomoc Parlamentu Europejskiego w zapobieżeniu 
zniszczeniu świętego i historycznego miejsca w celu chronienia obecnie i w przyszłości 
interesów poszczególnych obywateli.

2. Dopuszczalność

– Petycja 840/2004 uznana została za dopuszczalną dnia 11 kwietnia 2005 r. 
– Petycja 546/2005 uznana została za dopuszczalną dnia 12 października 2005 r. 
– Petycja 723/2005 uznana została za dopuszczalną dnia 23 listopada 2005 r. 

Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji (840/2004) otrzymana dnia 9 listopada 2005 r.

Petycja ta przedstawia obawy odnośnie do zagrożeń, jakie dla terenu o znaczeniu 
archeologicznym stanowi budowa autostrady przez dolinę Tara-Skryne w hrabstwie 
Meath. 

Składający petycję powinien być świadom, że o ile Komisja Europejska posiada władzę 
podejmowania działań prawnych przeciwko państwom członkowskim, może ona 
podejmować je jedynie wtedy, gdy nastąpiło naruszenie prawodawstwa Wspólnoty 
Europejskiej. W przedmiotowym przypadku prawem mogącym mieć zastosowanie jest 
dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne1 zmieniona dyrektywą 
97/11/WE (dyrektywa OOŚ). Dyrektywa OOŚ dotyczy sporządzania oceny oddziaływania 
na środowisko (OOŚ) znaczących projektów budowy dróg, zanim otrzymają one 
zezwolenie na realizację.

W omawianym przypadku projektowana autostrada została poddana ocenie oddziaływania 
na środowisko. Dyrektywa OOŚ nie decyduje o tym, jaki powinien być wynik procesu 
planowania, jest to raczej działanie mające na celu ustalenie, w jaki sposób negatywne 
skutki środowiskowe oraz kroki mogące je zminimalizować powinny być zidentyfikowane 
i poddane pod publiczną konsultację przed podjęciem decyzji zezwalającej na realizację. 
Chociaż składający petycję przedstawia krytykę wybranego przebiegu drogi, na podstawie 
dostarczonych informacji nie jest możliwe stwierdzenie, czy rzekome naruszenie 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
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przepisów dyrektywy OOŚ miało miejsce.

Odpowiedź Komisji (546/2005 i 723/2005) otrzymana dnia 3 lutego 2006 r.

Petycje te przedstawiają obawy odnośnie do zagrożeń, jakie dla różnych terenów 
o znaczeniu archeologicznym stanowi budowa autostrady M3, która ma przebiegać przez 
dolinę Tara-Skryne w hrabstwie Meath. 

Składające petycję powinny być świadome, że o ile Komisja Europejska posiada władzę 
podejmowania działań prawnych przeciwko państwom członkowskim, może ona 
podejmować je jedynie wtedy, gdy nastąpiło naruszenie prawodawstwa Wspólnoty 
Europejskiej. W przedmiotowym przypadku prawem mogącym mieć zastosowanie jest 
dyrektywa Rady 85/337/EWG1 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne zmieniona dyrektywą 
97/11/WE2 (dyrektywa OOŚ). Dyrektywa OOŚ dotyczy sporządzania oceny 
oddziaływania na środowisko (OOŚ) znaczących projektów budowy dróg, zanim 
otrzymają one zezwolenie na realizację. W związku z kwestią dostępu do informacji, do 
której odniósł się pierwszy składający petycję, odnośne przepisy w tym względzie 
przewiduje dyrektywa 2003/4/WE3 w sprawie powszechnego dostępu do informacji o 
środowisku uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG. Zgodnie z jej art. 3 państwa 
członkowskie gwarantują, że władze publiczne są zobowiązane udostępnić informacje, 
które znajdują się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone, każdemu 
wnioskodawcy na jego wniosek, bez konieczności wykazania przez niego powodów 
swojego zainteresowania. Państwa członkowskie mogą zdecydować o odmowie udzielenia 
informacji o środowisku, jeżeli jest to gruntownie uzasadnione powodami przewidzianymi 
w art. 4. W art. 6 przyznano prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości każdemu 
wnioskodawcy, który uzna, że jego wniosek o udostępnienie informacji został 
zignorowany, niesłusznie odrzucony, nieodpowiednio rozpatrzony lub w inny sposób 
potraktowany niezgodnie z uregulowaniami art. 3, 4 lub 5.

W omawianym przypadku projektowana autostrada została poddana ocenie oddziaływania na 
środowisko. Dyrektywa OOŚ nie decyduje o tym, jaki powinien być wynik procesu 
planowania, jest to raczej działanie mające na celu ustalenie, w jaki sposób negatywne skutki 
środowiskowe oraz kroki mogące je zminimalizować powinny być zidentyfikowane i 
poddane pod publiczną konsultację przed podjęciem decyzji zezwalającej na realizację. 
Chociaż składający petycję przedstawia krytykę wybranego przebiegu drogi, na podstawie 
dostarczonych informacji nie jest możliwe stwierdzenie, czy rzekome naruszenie przepisów 
dyrektywy OOŚ miało miejsce. W kwestii dostępu do informacji Komisji przekazane zostały 
niewystarczające dane, aby mogła ona zająć jakiekolwiek stanowisko.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 23 marca 2007 r. (REV)

Jeżeli chodzi o planowanie projektu autostrady M3, Komisja jest poinformowana co do 
tego, że władze Irlandii dokonały procedur określonych w wytycznych dotyczących 
zarządzania projektami drogowymi krajowego urzędu drogowego (ang. National Roads 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
3 Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26.
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Authority). W procesie planowania rozważono dziesięć opcji przebiegu autostrady na 
obszarze Tara/Skreen przy jednoczesnym poświęceniu uwagi stanowiskom 
archeologicznym. Preferowana trasa, która została następnie wybrana, była później 
przedmiotem przesłuchania, które przeprowadzone zostało przez „An Bord Pleanála” (Izba 
Odwoławcza ds. Planowania), w wyniku którego podjęta została w sierpniu 2003 r. decyzja 
o zatwierdzeniu zaproponowanej trasy autostrady.

W rozumieniu Komisji kwestia szczątków archeologicznych wzdłuż trasy autostrady 
została rozpatrzona zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi zabytków narodowych z lat 
1930–2004, z aktualnymi badaniami archeologicznymi oraz wykopaliskami prowadzonymi 
w ramach wytycznych wydanych przez Ministra Środowiska, Dziedzictwa Narodowego 
i Samorządów Lokalnych w maju 2005 r. Budowa ma zostać rozpoczęta po zakończeniu 
prac archeologicznych.

W nawiązaniu do poprzednich odpowiedzi udzielonych przez Komisję w podniesionych 
kwestiach (z datą 9 listopada 2005 r. w sprawie petycji 840/2004 oraz z datą 17 stycznia 
2006 r. w sprawie petycji 546/2005 i 723/2005) Komisja jest zdania, że otrzymana przez 
nią najświeższa dokumentacja nie zawiera żadnej nowej informacji w sprawie stosowania 
dyrektywy Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne1 zmienionej dyrektywą 
97/11/WE (dyrektywy OOŚ) w kontekście tych prac. Zgodnie z powyższym Komisja jest 
w dalszym ciągu zdania, że na podstawie dostarczonych informacji nie jest możliwe 
stwierdzenie, czy rzekome naruszenie dyrektywy OOŚ miało miejsce.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 12 lutego 2008 r. (REV II)

Petycje te przedstawiają obawy odnośnie do zagrożeń, jakie dla różnych terenów 
o znaczeniu archeologicznym stanowi budowa autostrady M3, która ma przebiegać przez 
dolinę Tara-Skryne w hrabstwie Meath.
W październiku 2007 r. Komisja podjęła decyzję o pozwaniu Irlandii do Trybunału 
Sprawiedliwości w związku z brakami w irlandzkich przepisach zastosowanych do 
wdrażania dyrektywy dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywy 
85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne 
przedsięwzięcia na środowisko zmienionej dyrektywą 97/11/WE i 2003/35/WE2). Na 
mocy dyrektywy państwa członkowskie są zobowiązane do dokonania oceny 
oddziaływania na środowisko przed pozwoleniem na realizację niektórych rodzajów 
projektów publicznych i prywatnych mogących mieć istotny wpływ na środowisko.
Jeden z elementów sprawy dotyczy podejścia Irlandii do decyzji związanych z likwidacją 
zabytkowych konstrukcji i zabytków archeologicznych. Dyrektywa wyraźnie wymienia skutki 
dla dziedzictwa archeologicznego, w związku z czym Komisja wyraża zaniepokojenie 
faktem, że Irlandia interpretuje dyrektywę tak, jakby nie miała ona zastosowania do 
niektórych odrębnych decyzji związanych z likwidacją konstrukcji i zabytków w celu 
ułatwienia budowy infrastruktury i realizacji innych typów projektów objętych dyrektywą. 
W ostatecznym ostrzeżeniu przesłanym Irlandii w czerwcu 2007 r. Komisja odniosła się dla 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5–15.
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przykładu do braku oceny w zakresie decyzji o usunięciu zabytku narodowego położonego na 
terenie przeznaczonym pod planowaną autostradę M3 w okolicy Tara w hrabstwie Meath.

Komisja będzie informować Komisję Petycji o rozwoju sytuacji w sprawie stanowiącej 
przedmiot tej petycji.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 24 kwietnia 2008 r. (REV III)

W nawiązaniu do komunikatu skierowanego do Komisji Petycji w dniu 11 lutego 2008 r. 
Komisja informuje, że w następstwie decyzji o pozwaniu Irlandii do Trybunału 
Sprawiedliwości za braki w przepisach prawa irlandzkiego wdrażających dyrektywę 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywę 85/337/EWG1 w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne zmienioną dyrektywami 97/11/WE2 i 2003/35/WE3) na początku lutego 2009 r. 
Trybunał Sprawiedliwości wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie4.

Po wydaniu wyroku składający petycję będzie mógł zapoznać się z nim bezpośrednio na 
stronie internetowej Trybunału (http://curia.eu.int/pl/content/juris/index.htm).

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji (dotycząca petycji 840/2004, 546/2005 i 723/2005)
otrzymana w dniu 18 lipca 2011 r. (REV IV)

Komisja może obecnie poinformować, że Trybunał Sprawiedliwości przekazał swój wyrok w 
sprawie C-50/09 w dniu 3 marca 2011 r. Trybunał orzekł, że irlandzkie przepisy są niezgodne 
z dyrektywą dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa 85/337/EWG5 w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne zmieniona dyrektywami: 97/11/WE6 i 2003/35/WE7) w związku z 
wyłączeniem prac rozbiórkowych z zakresu irlandzkich przepisów transponujących tę 
dyrektywę.  

Trybunał stwierdził, że wbrew temu, co utrzymuje irlandzki rząd, prace rozbiórkowe są objęte 
dyrektywą dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym mogą one 
stanowić „projekt” w rozumieniu art. 1 ust. 2 tej dyrektywy. Zdaniem Trybunału irlandzkie 
przepisy nie uwzględniają tego, że prace rozbiórkowe mogą stanowić, same w sobie, 
„projekt” podlegający dyrektywie dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko.

Władze Irlandii poinformowały Trybunał, że zamierzają uchwalić nowe przepisy 
zapewniające zastosowanie się do wyroku.

Składający petycję może zapoznać się z treścią orzeczenia bezpośrednio na stronie Trybunału 
pod adresem: http://curia.eu.int/pl/content/juris/index.htm.

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40–48.
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5–15.
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17–25.
4 Sprawa C-50/09.
5 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40–48.
6 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5–15.
7 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17–25.
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8. Dodatkowa odpowiedź Komisji (dotycząca petycji 840/2004, 546/2005 i 723/2005)
otrzymana w dniu 24 października 2012 r. (REV V)

Komisja w swoim poprzednim komunikacie skierowanym do Komisji Petycji, że otrzymała 
od władz Irlandii informacje o ich zamiarze przyjęcia nowych przepisów prawnych 
zapewniających zastosowanie się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-50/09.  

Ponieważ jednak Irlandia wciąż nie zastosowała się do wyroku Trybunału, Komisja w dniu 21 
czerwca 2012 r. postanowiła ponownie skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Od 
tego czasu Irlandia przyjęła nowe przepisy prawne umożliwiające zastosowanie się do 
wyroku Trybunału. Komisja obecnie analizuje te przepisy i kontaktuje się w tej sprawie 
bezpośrednio z irlandzkimi władzami. W odniesieniu do trzeciego motywu wyroku Trybunału 
w dniu 9 lipca 2012 r. Irlandia przyjęła European Union (Environmental Impact Assessment 
of Proposed Demolition of National Monuments) Regulations 2012 (Statutory Instrument nr 
249 z 2012 r.).

9. Dodatkowa odpowiedź Komisji (dotycząca petycji 840/2004, 546/2005 i 723/2005)
otrzymana w dniu 28 czerwca 2013 r. (REV VI)

W swoim poprzednim komunikacie skierowanym do Komisji Petycji Komisja Europejska 
poinformowała, że Irlandia przyjęła znaczną liczbę nowych aktów ustawodawczych mających 
na celu zastosowanie się do wyroku Trybunału w sprawie C-50/09. 

Komisja dokonała obecnie oceny tych nowych przepisów i uważa, że zaradzono 
stwierdzonemu w wyroku w sprawie C-50/09 brakowi zgodności ustawodawstwa Irlandii w 
związku z transpozycją przepisów dyrektywy OOŚ. 
W celu zastosowania się do pierwszego motywu wyroku w 2012 r. i na początku 2013 r. 
Irlandia przyjęła, o czym powiadomiła Komisję, kilkanaście poprawek ustawodawczych 
(pełna lista w załączniku), których celem była pełna transpozycja wymogów zawartych w art. 
3 dyrektywy 2011/92/UE w odniesieniu do sektora planowania przestrzennego, akwakultury, 
drenażu dróg wodnych, zarządzania ryzykiem powodzi, gazu i ropy naftowej, przybrzeża, 
lasów. Ponadto władze irlandzkie opublikowały szereg wytycznych objaśniających skutki 
nowych przepisów. 

W celu zastosowania się do drugiego motywu wyroku w 2012 r. Irlandia przyjęła poprawki 
ustawodawcze do Waste Management Act 1996, Planning and Development Act 2000 i do 
Environmental Protection Agency Act 1992. Nowe przepisy zawierają wymóg, by organy 
planowania przestrzennego i agencja ochrony środowiska współpracowały ze sobą przy 
wydawaniu zezwoleń na realizację oraz by wniosek planistyczny poprzedzał przedkładany 
agencji wniosek o zezwolenie.

W celu zastosowania się do trzeciego motywu wyroku w dniu 9 lipca 2012 r. Irlandia przyjęła 
European Union (Environmental Impact Assessment of Proposed Demolition of National 
Monuments) Regulations 2012 (Statutory Instrument nr 249 z 2012 r.). Ten nowy akt zmienia 
National Monuments Act 1930, ustanawiając procedury przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko w związku z rozbiórką zabytków narodowych, przykładowo w 
kontekście budowy dróg. Zgodnie z nim rozbiórka zabytków narodowych podlega ocenia 
oddziaływania na środowisko.
W czasie, gdy składano petycje, ustawodawstwo irlandzkie w zakresie oceny oddziaływania 
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na środowisko było pod wieloma względami niedoskonałe. Petycje odnoszą się do oceny 
oddziaływania na środowisko przeprowadzanej na mocy starych przepisów. W związku z 
tym, że stare ustawodawstwo już nie obowiązuje, nie ma powodu, by kontynuować 
procedurę. 

ZAŁĄCZNIK

Akty ustawodawcze przyjęte w celu zapewnienia zgodności względem pierwszego motywu 
wyroku w sprawie C-50/09:

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Gas) Regulations 2012 (S.I. nr 
403 z 2012 r.);

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Petroleum) Regulations 2012 
(S.I. nr 404 z 2012 r.);

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Aquaculture) Regulations 2012 
(S.I. nr 410 z 2012 r.);

 European Union (Environment Impact Assessment) (Planning and Development Act 
2000) Regulations 2012 (S.I. nr 419 z 2012 r.);

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Foreshore) Regulations 2012 
(S.I. nr 433 z 2012 r.);

 European Communities (Environmental Impact Assessment) (Agriculture) 
(Amendment) Regulations 2013 (S.I. nr 142 z 2013 r.); 

 European Communities (Forest Consent and Assessment) (Amendment) Regulations 
2012 (S.I. nr 442 z 2012 r.);

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Aquaculture Appeals) 
Regulations 2012 (S.I. nr 468 z 2012 r.);

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Arterial Drainage) Regulations 
2012 (S.I. nr 469 z 2012 r.); 

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Flood Risk) Regulations 2012 
(S.I. nr 470 z 2012 r.).

Akty ustawodawcze przyjęte w celu zapewnienia zgodności względem drugiego motywu 
wyroku w sprawie C-50/09:

 European Union (Environment Impact Assessment) (IPPC) Regulations 2012 (S.I. nr 
282 z 2012 r.);

 European Union (Environment Impact Assessment) (Waste) Regulations 2012 (S.I. nr 
283 z 2012 r.).

Akty ustawodawcze przyjęte w celu zapewnienia zgodności względem trzeciego motywu 
wyroku w sprawie C-50/09:

 European Union (Environment Impact Assessment of Proposed Demolition of National 
Monuments) Regulations 2012 (S.I. nr 249 z 2012 r.).


