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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0840/2004, adresată de Andrew McGrath, de cetățenie irlandeză, în 
numele fundației Tara, privind construirea planificată a unei autostrăzi printr-o 
zonă de importanță arheologică din Irlanda

Petiția nr. 0546/2005, adresată de Julietta Clancy, de cetățenie irlandeză, în 
numele Societății de Arheologie și Istorie Meath, însoțită de 2 semnături, privind 
protestul împotriva unei noi autostrăzi M3 în Irlanda 

Petiția nr. 0723/2005, adresată de Kim Montia, de cetățenie britanică, privind 
autostrada Tara Valley din Irlanda de Nord

1. Rezumatul petiției nr. 840/2004

Petiționarul protestează împotriva construirii propuse a unei autostrăzi într-o zonă de 
importanță arheologică din Irlanda. El susține că vor fi distruse importante situri arheologice 
dacă drumul va fi construit așa cum este planificat. Petiționarul declară că autoritățile 
irlandeze nu au luat în considerare rute alternative și că acestea au ignorat recomandările 
arheologilor independenți, precum și opiniile rezidenților afectați și ale publicului. Mai mult, 
în avizul de construcție pe care l-a eliberat, se presupune că autoritatea competentă a negat 
faptul că drumul ar avea vreun impact nociv asupra mediului și nu a menționat faptul că acest 
plan ar amenința situri de patrimoniu. Petiționarul solicită protejarea a ceea ce el consideră a 
fi „probabil cel mai important sit arheologic din Europa”.

Rezumatul petiției nr. 0546/2005

Petiționarii protestează împotriva propunerii vizând o porțiune de autostradă cu taxă 
planificată să treacă printr-o regiune din Comitatul Meath. Ei o consideră ca o amenințare 
pentru peisajul arheologic unic din Tara și contestă conformitatea procesului de planificare și 
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de evaluare a impactului asupra mediului din Irlanda, indicând o serie de deficiențe (de 
exemplu, metodologia folosită, lipsa unor discuții adecvate privind alternativele etc.). 
Petiționarii declară, de asemenea, că asociația lor – pe lângă acțiunile a peste 350 de 
academicieni – a depus deja obiecții la programul privind terenurile de patrimoniu arheologic. 
Întrucât nu și-au putut permite să inițieze o acțiune pe lângă Înalta Curte de Justiție, ei solicită 
Parlamentului European să investigheze problema.

Rezumatul petiției nr. 0723/2005

Petiționara solicită asistența Parlamentului European pentru prevenirea distrugerii unui loc 
sacrosanct și istoric, în interesul cetățenilor, pentru prezent și viitor.

2. Admisibilitate

– Petiția nr. 840/2004: declarată admisibilă la 11 aprilie 2005. 
– Petiția nr. 546/2005: declarată admisibilă la 12 octombrie 2005. 
– Petiția nr. 723/2005: declarată admisibilă la 23 noiembrie 2005. 

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei (840/2004), primit la 9 noiembrie 2005

Petiția se referă la preocupări cu privire la amenințările la adresa unui sit de interes 
arheologic ca rezultat al construirii unei autostrăzi prin valea Tara-Skryne din Comitatul 
Meath. 

Petiționarul ar trebui să fie conștient de faptul că, deși Comisia Europeană are competența 
de a lua măsuri de natură juridică împotriva statelor membre, ea nu poate întreprinde astfel 
de acțiuni decât dacă există dovezi că a existat o încălcare a legislației Comunității 
Europene. În acest caz, legislația relevantă care se poate aplica este Directiva 85/337/CEE 
a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului1, modificată prin Directiva 97/11/CE (directiva EIM). Directiva EIM prevede 
evaluarea impactului asupra mediului (EIM) în cazul proiectelor de drumuri cu impact 
semnificativ asupra mediului înainte ca acestea să primească autorizația de construcție.

În acest caz, proiectul de autostradă propus a făcut obiectul unei EIM. Directiva EIM nu 
dictează un anume rezultat pentru procesul de planificare, ci reprezintă mai degrabă un 
proces prin care efectele negative asupra mediului și măsurile de combatere pentru o 
dezvoltare propusă ar trebui identificate și consultate public, înainte ca decizia de acordare 
a autorizației să fie adoptată. Deși petiționarul prezintă critici la adresa rutei alese, pe baza 
informațiilor furnizate, nu este posibil să se stabilească dacă a avut loc o încălcare a 
directivei EIM.

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
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Răspunsul Comisiei (546/2005 și 723/2005), primit la 3 februarie 2006

În petiții se exprimă preocupări cu privire la amenințările la adresa mai multor situri de 
interes arheologic rezultate din construirea autostrăzii M3 prin valea Tara-Skryne din 
Comitatul Meath.

Petiționarii ar trebui să fie conștienți de faptul că, deși Comisia Europeană are competența 
de a lua măsuri de natură juridică împotriva statelor membre, ea nu poate întreprinde astfel 
de acțiuni decât dacă există dovezi că a existat o încălcare a legislației Comunității 
Europene. În cazul de față, legislația relevantă care se poate aplica este 
Directiva 85/337/CEE1 a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 
și private asupra mediului, modificată prin Directiva 97/11/CE2 (directiva EIM). Directiva 
EIM prevede evaluarea impactului asupra mediului (EIM) în cazul proiectelor de drumuri 
cu impact semnificativ asupra mediului înainte ca acestea să primească autorizația de 
construcție. Cu privire la problema accesului la informații, la care s-a referit primul 
petiționar, legislația relevantă este Directiva 2003/4/CE3 privind accesul publicului la 
informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului. Conform 
articolului 3, statele membre se asigură că autoritățile publice au obligația de a pune la 
dispoziție informațiile deținute de către sau pentru acestea, oricărui solicitant la cererea 
acestuia și fără să fie necesară menționarea unui interes. Statele membre pot prevedea ca o 
cerere de informații despre mediu să fie refuzată pe baza unuia sau mai multora dintre 
motivele enumerate în lista exhaustivă prevăzută la articolul 4. La articolul 6, accesul la 
justiție este acordat oricărui solicitant care consideră că cererea sa de informații a fost 
ignorată, refuzată pe nedrept, a primit un răspuns inadecvat sau nu a fost tratată în 
conformitate cu prevederile articolelor 3, 4 sau 5.

În acest caz, proiectul de autostradă propus a făcut obiectul unei EIM. Directiva EIM nu 
dictează un anume rezultat pentru procesul de planificare, ci reprezintă mai degrabă un proces 
prin care efectele negative asupra mediului și măsurile de combatere pentru o dezvoltare 
propusă ar trebui identificate și consultate public, înainte ca decizia de acordare a autorizației 
să fie adoptată. Deși petiționarul prezintă critici la adresa rutei alese, pe baza informațiilor 
furnizate, nu este posibil să se stabilească dacă a avut loc o încălcare a directivei EIM. În ceea 
ce privește accesul la informații, petiționarul nu a furnizat Comisiei dovezi suficiente pentru 
ca aceasta să poată face vreo evaluare a poziției.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 23 martie 2007

În ceea ce privește planificarea proiectului M3, Comisia este informată că autoritățile 
irlandeze au urmat procedurile prezentate în Orientările pentru gestionarea proiectelor de 
drumuri naționale ale Autorității Naționale de Drumuri. Procesul de planificare a luat în 
considerare zece opțiuni de rute în zona Tara/Skreen, acordând atenție vestigiilor 
arheologice de acolo. Ruta agreată aleasă ulterior a fost supusă apoi unei audieri publice 
organizate de An Bord Pleanála (Camera de Recurs pentru Planificare), care a decis în 
august 2003 să aprobe ruta propusă a autostrăzii.

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 73, 14.3.1997, p. 5.
3 JO L 41, 14.2.2003, p. 26.
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Comisia înțelege că problema vestigiilor arheologice aflate de-a lungul rutei a fost tratată în 
conformitate cu Actele monumentelor naționale 1930-2004, cu actualele investigații și 
săpături arheologice efectuate conform indicațiilor emise de Ministerul Mediului, 
Patrimoniului și Administrației Locale în mai 2005. Construcția trebuie să înceapă după 
terminarea lucrărilor arheologice nefinalizate.

Pe lângă răspunsurile sale anterioare la problemele ridicate (furnizate la 9 noiembrie 2005 
privind petiția 840/2004 și la 17 ianuarie 2006 privind petițiile 546/2005 și 723/2005), 
Comisia consideră că cea mai recentă documentație primită nu prezintă nicio informație 
nouă privind aplicarea, în cazul proiectului aflat în discuție, a Directivei 85/337/CEE a 
Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului1 modificată prin Directiva 97/11/CE (directiva EIM). În consecință, Comisia 
rămâne la părerea că, pe baza informațiilor furnizate, nu este posibil să se stabilească dacă 
a avut loc o încălcare a directivei EIM.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 12 februarie 2008

În petiții se exprimă preocupări cu privire la amenințările la adresa mai multor situri de 
interes arheologic rezultate din construirea autostrăzii M3 prin valea Tara-Skryne din 
Comitatul Meath.

În octombrie 2007, Comisia a hotărât să sesizeze Curtea Europeană de Justiție (CEJ) în 
legătură cu nerespectarea Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului de către 
dispozițiile irlandeze de transpunere a acestei directive (Directiva 85/337/CEE privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin 
Directivele 97/11/CE și 2003/35/CE2). Conform directivei, statele membre sunt obligate să 
desfășoare evaluări ale impactului asupra mediului (EIM) înainte de autorizarea anumitor 
categorii de proiecte publice și private presupuse a avea un efect negativ asupra mediului.
Unul dintre aspecte cazului de față vizează abordarea de către Irlanda a deciziilor privind 
îndepărtarea construcțiilor istorice și a monumentelor arheologice. Directiva menționează în 
mod explicit amenințările la adresa vestigiilor arheologice, iar Comisia este preocupată de 
faptul că Irlanda nu interpretează directiva ca fiind aplicabilă unor decizii separate de 
îndepărtare a structurilor și monumentelor cu scopul de a facilita infrastructura și alte tipuri de 
proiecte stipulate în directivă. În avertizarea finală trimisă Irlandei în iunie 2007, Comisia a 
făcut referire, prin exemplificare, la neefectuarea unei EIM în legătură cu decizia de 
îndepărtare a monumentului național situat pe ruta viitoarei autostrăzi M3 prin valea Tara-
Skryne din Comitatul Meath.
Comisia va informa în continuare Comisia pentru petiții în legătură cu evoluția demersurilor 
legate de prezenta petiție.

6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 24 aprilie 2009

Ca urmare a comunicării adresate Comisiei pentru petiții la 11 februarie 2008, Comisia poate 
să raporteze că, în urma deciziei de a trimite cazul Irlandei la Curtea Europeană de Justiție 
(CEJ) în legătură cu lacunele din legislația irlandeză de transpunere a Directivei privind 

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 73, 14.3.1997, pp. 5-15.
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evaluarea impactului asupra mediului (Directiva 85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directivele 97/11/CE2 și 
2003/35/CE3), procedurile cauza respectivă4 au fost inițiate la Curtea Europeană de Justiție la 
începutul lunii februarie 2009.

După pronunțare, hotărârea va fi accesibilă petiționarului în mod direct pe site-ul Curții, 
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

7. Răspunsul Comisiei (REV IV) privind petițiile nr. 840/2004, 546/2005 și 723/2005, 
primit la 18 iulie 2011

Comisia poate să raporteze acum că hotărârea în cauza C-50/09 a fost pronunțată de Curtea 
Europeană de Justiție (CEJ) la 3 martie 2011. Curtea a hotărât că legislația irlandeză este 
incompatibilă cu Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului 
(Directiva 85/337/CEE5 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private 
asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE6 și 2003/35/CE7), 
întrucât lucrările de demolare sunt excluse din domeniul de aplicare a legislației irlandeze de 
transpunere a directivei.

Curtea a ajuns concluzionat, contrar celor afirmate de guvernul irlandez, că lucrările de 
demolare se înscriu în domeniul de aplicare a Directivei EIM și că, astfel, pot constitui un 
„proiect” în sensul articolului 1 alineatul (2) din directivă.  Potrivit Curții, legislația irlandeză 
nu ia în considerare posibilitatea ca lucrările de demolare să constituie în sine un „proiect” 
care să intre în domeniul de aplicare a Directivei EIM.

Autoritățile irlandeze au informat Comisia că intenționează să adopte o nouă legislație 
conformă cu hotărârea Curții.

Hotărârea poate fi accesată în mod direct de către petiționar pe site-ul Curții: 
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

8. (REV V) Răspunsul Comisiei privind petițiile nr. 840/2004, 546/2005 și 723/2005, 
primit la 24 octombrie 2012

În comunicarea sa anterioară adresată Comisiei pentru petiții, Comisia Europeană a indicat 
faptul că fusese informată de către autoritățile irlandeze cu privire la intenția lor de a adopta o 
nouă legislație pentru a se conforma hotărârii Curții Europene de Justiție pronunțată în 
cauza C-50/09.

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, pp. 40-48.
2 JO L 73, 14.3.1997, pp. 5-15.
3 JO L 156, 25.6.2003, pp. 17-25.
4 Cauza C-50/09.
5 JO L 175, 5.7.1985, pp. 40-48.
6 JO L 73, 14.3.1997, pp. 5-15.
7 JO L 156, 25.6.2003, pp. 17-25.
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Cu toate acestea, având în vedere faptul că Irlanda a ignorat în continuare hotărârea Curții, 
Comisia a decis, la 21 iunie 2012, să trimită din nou cauza Curții de Justiție. Ulterior, Irlanda 
a adoptat o nouă legislație în conformitate cu hotărârea Curții. În prezent, Comisia analizează
legislația adoptată de Irlanda și menține permanent legătura cu autoritățile irlandeze cu privire 
la această chestiune. În ceea ce privește a treia motivație din hotărârea Curții, la 9 iulie 2012 
Irlanda a adoptat reglementările Uniunii Europene (evaluarea impactului asupra mediului al 
demolării propuse a unor monumente naționale) din 2012 (instrumentul statutar nr. 249 din 
2012).

9. Răspunsul Comisiei (REV VI) privind petițiile nr. 840/2004, 546/2005 și 723/2005, 
primit la 28 iunie 2013

În comunicarea sa anterioară adresată Comisiei pentru petiții, Comisia Europeană a indicat 
faptul că Irlanda a adoptat un număr semnificativ de dispoziții legislative noi menite să pună 
în aplicare hotărârea pronunțată de Curtea în cauza C-50/09.

În prezent, Comisia a finalizat evaluarea noii legislații și consideră că aceasta a eliminat 
neconformitățile existente în legislația irlandeză în ceea ce privește transpunerea dispozițiilor 
Directivei EIM astfel cum sunt formulate în hotărârea pronunțată în cauza C-50/09. 

Pentru a pune în aplicare prima motivație din hotărâre, în anul 2012 și la începutul 
anului 2013 Irlanda a adoptat și a notificat Comisiei o serie de modificări legislative (lista 
completă este prezentată în anexă) care transpun integral cerințele prevăzute la articolul 3 din 
Directiva 2011/92/UE cu privire la sectoarele de planificare, acvacultură, contestații în 
acvacultură, drenaj principal, gestionare a riscului de inundații, gaz și petrol, coastă, 
silvicultură. În plus, autoritățile irlandeze au publicat o serie de documente de orientare care 
explică implicațiile noilor dispoziții.
Pentru a pune în aplicare cea de-a doua motivație din hotărâre, în 2012 Irlanda a adoptat 
modificări legislative la Legea din 1996 privind gestionarea deșeurilor, la Legea din 2000
privind amenajarea și dezvoltarea teritoriului și la Legea din 1992 privind instituirea Agenției 
de Protecție a Mediului. Conform noilor dispoziții, autoritățile de planificare și Agenția 
trebuie să coopereze în emiterea autorizației de dezvoltare și este obligatoriu ca o solicitare de 
planificare să preceadă cererea de autorizare adresată Agenției.

Pentru a pune în aplicare cea de a treia motivație din hotărârea Curții, la 9 iulie 2012 Irlanda a 
adoptat reglementările Uniunii Europene (evaluarea impactului asupra mediului al demolării 
propuse a unor monumente naționale) din 2012 (instrumentul statutar nr. 249 din 2012). Noile 
reglementări (instrumentul statutar nr. 249 din 2012) modifică Actul monumentelor naționale 
din 1930 prin introducerea unor proceduri de evaluare a impactului asupra mediului în ceea ce 
privește demolarea monumentelor naționale, de exemplu în contextul construirii de drumuri. 
Potrivit reglementărilor, demolarea monumentelor naționale face obiectul unei evaluări a 
impactului asupra mediului.
În momentul în care au fost depuse petițiile, legislația irlandeză privind evaluarea impactului 
asupra mediului prezenta mai multe nereguli. Petițiile vizează o evaluare a impactului asupra 
mediului efectuată în conformitate cu vechea legislație. Prin urmare, nu ar fi oportun să se 
continue această chestiune, deoarece legislația veche nu mai este în vigoare.

ANEXĂ



CM\943008RO.doc 7/7 PE365.133v07-00

RO

Acte legislative adoptate pentru a se conforma cu prima motivație din hotărârea pronunțată în 
cauza C-50/09:

 Reglementările Uniunii Europene (evaluarea impactului asupra mediului) (gaz) din 
2012 (instrumentul statutar nr. 403 din 2012);

 Reglementările Uniunii Europene (evaluarea impactului asupra mediului) (petrol) din 
2012 (instrumentul statutar nr. 404 din 2012);

 Reglementările Uniunii Europene (evaluarea impactului asupra mediului) (acvacultură) 
din 2012 (instrumentul statutar nr. 410 din 2012);

 Reglementările Uniunii Europene (evaluarea impactului asupra mediului) (Legea 
din 2000 privind amenajarea și dezvoltarea teritoriului) din 2012 (instrumentul statutar 
nr. 419 din 2012);

 Reglementările Uniunii Europene (evaluarea impactului asupra mediului) (zone de 
coastă) din 2012 (instrumentul statutar nr. 433 din 2012);

 Reglementările Uniunii Europene (evaluarea impactului asupra mediului) (agricultură) 
din 2013 (instrumentul statutar nr. 142 din 2013);

 Reglementările Comunității Europene (acord și evaluare a exploatării forestiere) 
(amendament) din 2012 (instrumentul statutar nr. 442 din 2012);

 Reglementările Uniunii Europene (evaluarea impactului asupra mediului) (contestații în 
acvacultură) din 2012 (instrumentul statutar nr. 468 din 2012);

 Reglementările Uniunii Europene (evaluarea impactului asupra mediului) (drenaj 
principal) din 2012 (instrumentul statutar nr. 469 din 2012);

 Reglementările Uniunii Europene (evaluarea impactului asupra mediului) (gestionarea 
inundațiilor) din 2012 (instrumentul statutar nr. 470 din 2012);

Acte legislative adoptate pentru a se conforma cu cea de a doua motivație din hotărârea 
pronunțată în cauza C-50/09:

 Reglementările Uniunii Europene (evaluarea impactului asupra mediului) (IPPC) din 
2012 (instrumentul statutar nr. 282 din 2012);

 Reglementările Uniunii Europene (evaluarea impactului asupra mediului) (deșeuri) din 
2012 (instrumentul statutar nr. 283 din 2012);

Actele legislative adoptate pentru a se conforma cu cea de a treia motivație din hotărârea 
pronunțată în cauza C-50/09:

 Reglementările Uniunii Europene (evaluarea impactului asupra mediului al demolării 
propuse a unor monumente naționale) din 2012 (instrumentul statutar nr. 249 din 2012).


