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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0840/2004, ktorú predkladá Andrew McGrath (írsky štátny občan), 
v mene Tara Foundation o plánovanej výstavbe diaľnice územím veľkého 
archeologického významu v Írsku

Petícia 0546/2005, ktorú predkladá Julietta Clancy (írska štátna občianka), 
v mene Meath Archaeological and Historical Society s 2 podpismi o proteste 
proti novej diaľnici M3 v Írsku 

Petícia 723/2005, ktorú predkladá Kim Montia (občianka Spojeného 
kráľovstva), v súvislosti s diaľnicou v Tara Valley v Severnom Írsku

1. Zhrnutie obsahu petície 0840/2004

Predkladateľ petície protestuje proti navrhovanej výstavbe diaľnice územím veľkého 
archeologického významu v Írsku. V petícii tvrdí, že postavením cesty tak, ako bola 
naplánovaná, dôjde k zničeniu významných archeologických lokalít. Predkladateľ petície 
vyhlasuje, že írske orgány nezvažovali alternatívne trasy a že nevzali do úvahy odporúčania 
nezávislých archeológov či názory obyvateľov, ktorých sa výstavba dotkne, a členov 
verejnosti. Navyše v stavebnom povolení, ktoré príslušný orgán vydal, tento orgán údajne 
poprel, že by cesta mala akýkoľvek škodlivý vplyv na životné prostredie, a neuviedol v ňom, 
že plán ohrozí lokality kultúrneho dedičstva.  Predkladateľ petície vyzýva na ochranu lokality, 
ktorú považuje za „pravdepodobne najdôležitejšie archeologické nálezisko v Európe“.

Zhrnutie obsahu petície 0546/2005

Predkladatelia petície protestujú proti návrhu časti spoplatnenej diaľnice, ktorá má viesť 
krajinou okresu Meath, čo považujú za hrozbu pre jedinečné okolie archeologického náleziska 
Tara. Spochybňujú primeranosť írskeho procesu plánovania a posudzovania vplyvov na 
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životné prostredie a ukazujú na niekoľko nedostatkov (napr. použitá metodika, absencia 
náležitej diskusie o alternatívach atď.). Predkladatelia petície tiež tvrdia, že ich združenie –
popri ďalších protestoch od viac ako 350 členov akademickej obce – už predložilo námietky 
voči plánu na základe archeologického kultúrneho dedičstva. Vzhľadom na to, že si nemohli 
dovoliť podať žalobu na Najvyšší súd, žiadajú Európsky parlament, aby túto vec prešetril.

Zhrnutie obsahu petície 0723/2005

Predkladateľka petície žiada Európsky parlament o pomoc s cieľom zabrániť zničeniu 
posvätnej a historickej lokality v záujme jednotlivých občanov prítomnosti a budúcnosti.

2. Prípustnosť

– Petícia 840/2004: petícia bola uznaná ako prípustná 11. apríla 2005. 
– Petícia 546/2005: petícia bola uznaná ako prípustná 12. októbra 2005. 
– Petícia 723/2005 bola uznaná ako prípustná 23. novembra 2005. 

Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií (článok 192 ods. 4 rokovacieho 
poriadku).

3. Odpoveď Komisie (840/2004), doručená 9. novembra 2005

Táto petícia sa týka obáv z ohrozenia lokality archeologického významu z dôvodu 
výstavby diaľnice územím údolia Tara-Skryne v okrese Meath 

Predkladateľ petície by mal vedieť, že Európska komisia má síce právomoc prijímať 
právne opatrenia proti členským štátom, môže ich však prijímať len vtedy, ak existuje 
dôkaz, že došlo k porušeniu právnych predpisov Európskeho spoločenstva. Príslušným 
právnym predpisom, ktorý sa môže vzťahovať na tento prípad, je smernica Rady 
85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné 
prostredie1 zmenená smernicou 97/11/ES (ďalej len „smernica o EIA“). Smernicou o EIA 
sa stanovuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie (ďalej len „EIA“) cestných 
projektov významných z hľadiska vplyvu na životné prostredie pred udelením povolenia 
týmto projektom.

V tomto prípade bol projekt navrhovanej diaľnice posudzovaný v rámci EIA. V smernici 
o EIA sa nepredpisuje konkrétny výsledok plánovania, ale ide len o postup, v rámci 
ktorého by sa mali zistiť negatívne vplyvy navrhovanej výstavby na životné prostredie 
a určiť opatrenia na ich zmiernenie a mali by sa o nich viesť konzultácie pred prijatím 
rozhodnutia o udelení povolenia. Hoci predkladateľ petície predkladá kritiku vybranej 
trasy, na základe poskytnutých informácií nie je možné určiť, či došlo k možnému 
porušeniu smernice o EIA.

Odpoveď Komisie (546/2005 a 723/2005), doručená 3. februára 2006
                                               
1 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40.
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Tieto petície sa týkajú obáv z ohrozenia niekoľkých lokalít archeologického významu 
z dôvodu výstavby diaľnice M3 územím údolia Tara-Skryne v okrese Meath. 

Predkladatelia petície by mali vedieť, že Európska komisia má síce právomoc prijímať 
právne opatrenia proti členským štátom, môže ich však prijímať len vtedy, ak existuje 
dôkaz, že došlo k porušeniu právnych predpisov Európskeho spoločenstva. Príslušným 
právnym predpisom, ktorý sa môže vzťahovať na uvedený prípad, je smernica Rady 
85/337/EHS1 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na
životné prostredie zmenená smernicou 97/11/ES2 (ďalej len „smernica o EIA“). Smernicou 
o EIA sa stanovuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie (ďalej len „EIA“) cestných 
projektov významných z hľadiska vplyvu na životné prostredie pred udelením povolenia 
týmto projektom. Príslušným právnym predpisom s ohľadom na prístup k informáciám, na 
ktorý sa odvoláva prvá predkladateľka, je smernica 2003/4/ES3 o prístupe verejnosti 
k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS. Podľa 
článku 3 tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby verejné orgány boli povinné 
sprístupniť informácie, ktoré majú alebo ktoré sú pre ne uchovávané, na požiadanie 
každému žiadateľovi bez toho, aby musel preukázať svoj oprávnený záujem.  Členské štáty 
môžu ustanoviť, aby žiadosť o informácie o životnom prostredí bola zamietnutá 
z dôvodov, ktoré sú podrobne uvedené v článku 4. V článku 6 sa udeľuje prístup 
k spravodlivosti pre každého žiadateľa, ktorý sa domnieva, že jeho žiadosť o informácie 
bola ignorovaná, bezdôvodne zamietnutá, neprimerane zodpovedaná alebo že sa s ňou 
nenakladalo v súlade s ustanoveniami článkov 3, 4 alebo 5.

V tomto prípade bol projekt navrhovanej diaľnice posudzovaný v rámci EIA. V smernici 
o EIA sa nepredpisuje konkrétny výsledok plánovania, ale ide len o postup, v rámci ktorého 
by sa mali zistiť negatívne vplyvy navrhovanej výstavby na životné prostredie a určiť 
opatrenia na ich zmiernenie a mali by sa o nich viesť konzultácie pred prijatím rozhodnutia 
o udelení povolenia. Hoci predkladateľka petície predkladá kritiku vybranej trasy, na základe 
poskytnutých informácií nie je možné určiť, či došlo k možnému porušeniu smernice o EIA. 
Predkladateľka petície poskytla nedostatočné dôkazy v súvislosti s otázkou prístupu 
k informáciám, takže Komisia nemohla posúdiť stanovisko.

4. Odpoveď Komisie (REV), doručená 23. marca 2007

Pokiaľ ide o plánovanie projektu diaľnice M3, Komisia bola informovaná, že írske orgány 
sa dodržali postupy stanovené v usmerneniach národného cestného úradu pre správu 
projektov národných ciest. Pri plánovaní sa uvažovalo o desiatich možnostiach trás 
v oblasti Tara/Skryne, pričom sa pozornosť venovala archeologickému nálezisku v oblasti.  
O uprednostnenej trase, ktorá bola vybratá, sa potom diskutovalo na ústnom vypočutí, ktoré 
uskutočnila rada An Bord Pleanála (plánovacia odvolacia rada) a ktoré viedlo k jej 
rozhodnutiu v auguste 2013 schváliť navrhovanú trasu diaľnice.

Komisia vyrozumela, že otázka archeologického náleziska v blízkosti trasy diaľnice 
s riešila v súlade so zákonom o národných pamiatkach 1930 – 2004, pričom súčasné 

                                               
1 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 Ú. v. ES L 73, 14.3.1997, s. 5.
3 Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.
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archeologické skúmanie a vykopávky sa uskutočnili podľa pokynov ministra pre životné 
prostredie, kultúrne dedičstvo a miestnu správu v máji 2005. Výstavba by mala začať po 
dokončení otvorených archeologických prác.

Popri predchádzajúcich odpovedí Komisie k vzneseným otázkam (z 9. novembra 2005 
v súvislosti s petíciou 840/2004 a zo 17. januára 2006 v súvislosti s petíciami 546/2005 
a 723/2005) Komisia zastáva názor, že v najnovšej doručenej dokumentácii neboli 
predstavené žiadne nové informácie týkajúce sa uplatňovania smernice Rady 85/337/EHS1

o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie 
zmenenej smernicou 97/11/ES (ďalej len „smernica o EIA“) na výstavbu. Podobne 
Komisia ďalej zastáva názor, že na základe poskytnutých informácií nie je možné určiť, či 
došlo k porušeniu smernice o EIA.

5. Odpoveď Komisie (REV II), doručená 12. februára 2008

Tieto petície sa týkajú obáv z ohrozenia niekoľkých lokalít archeologického významu 
z dôvodu výstavby diaľnice M3 územím údolia Tara-Skryne v okrese Meath.
V októbri 2007 Komisia rozhodla predložiť prípad Írska Súdnemu dvoru Európskej únie 
v súvislosti s nedostatkami v írskych právnych predpisoch, ktorými sa vykonáva smernica 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (smernica 85/337/EHS o posudzovaní 
vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie zmenená 
smernicami 97/11/ES a 2003/35/ES2). V rámci tejto smernice sú členské štáty povinné 
vykonávať posudzovanie vplyvov na životné prostredie pred schválením určitých 
verejných a súkromných projektov, o ktorých sa predpokladá, že majú významný vplyv na 
životné prostredie.
Jeden prvok prípadu sa týka prístupu Írska k rozhodnutiam, ktorých súčasťou je odstránenie 
historických stavieb a archeologických pamiatok. V smernici sa výslovne uvádzajú vplyvy na 
archeologické kultúrne dedičstvo a Komisia vyjadruje výhrady, že Írsko si vykladá smernicu 
tak, že sa nevzťahuje na určité samostatné rozhodnutia, ktorých súčasťou je odstránenie 
štruktúr a pamiatok, s cieľom umožniť výstavbu infraštruktúry a ďalších druhov projektov, na 
ktoré sa vzťahuje táto smernica. Vo svojej poslednej výstrahe odoslanej Írsku v júni 2007 
Komisia prostredníctvom príkladu odkázala na nedostatočné posudzovanie v súvislosti 
s rozhodnutím odstrániť národnú pamiatku nachádzajúcu sa v ceste projektu diaľnice M3 
v blízkosti Tary v okrese Meath.

Komisia bude naďalej informovať Výbor pre petície o pokroku v prípade súvisiacom s touto 
petíciou.

6. Odpoveď Komisie (REV III), doručená 24. apríla 2009

Na základe svojho oznámenia Výboru pre petície z 11. februára 2008 môže Komisia ohlásiť, 
že po prijatí rozhodnutia predložiť prípad Írska Súdnemu dvoru Európskej únie v súvislosti 
s nedostatkami v írskych právnych predpisoch pri vykonávaní smernice o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie (smernica 85/337/EHS3 o posudzovaní vplyvov určitých 

                                               
1 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 Ú. v. ES L 73, 14.3.1997, s. 5 – 15.
3 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40 – 48.



CM\943008SK.doc 5/8 PE365.133v07-00

SK

verejných a súkromných projektov na životné prostredie zmenená smernicami 97/11/ES1

a 2003/35/ES2) začiatkom februára 2009, Súdny dvor Európskej únie začal konanie v tomto 
prípade3.

Po vynesení rozsudku bude mať k nemu predkladateľ petície prístup na webovej lokalite
Súdneho dvora: http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

7. Odpoveď Komisie (REV IV) (petície 840/2004, 546/2005 a 723/2005), doručená 18. 
júla 2011

Komisia teraz môže ohlásiť, že Súdny dvor Európskej únie 3. marca 2011 zverejnil svoj 
rozsudok vo veci C-50/09.  Súdny dvor uviedol, že írske právne predpisy nie sú v súlade so 
smernicou o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (smernica 85/337/EHS4 o 
posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie 
zmenená smernicou 97/11/ES5 a smernicou 2003/35/ES6), pokiaľ sú asanačné práce vylúčené 
z rozsahu pôsobnosti írskych právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica.  

Súdny dvor konštatoval, že asanačné práce v rozpore s tvrdením írskej vlády patria do rozsahu 
pôsobnosti smernice o EIA a v tomto ohľade môžu predstavovať „projekt“ v zmysle článku 1 
ods. 2 uvedenej smernice.  Írske právne predpisy podľa Súdneho dvora vôbec nezohľadňujú 
prípad, že by takéto asanačné práce mohli samy osebe predstavovať projekt, na ktorý sa 
vzťahuje smernica o EIA.

Írske orgány informovali Komisiu, že plánujú prijať nové právne predpisy, ktoré budú 
v súlade s rozsudkom Súdneho dvora.

Predkladatelia petícií majú prístup k rozsudku priamo na webovej stránke Súdneho dvora:
http://curia.eu.int/sk/content/juris/index.htm.

8. Odpoveď Komisie (REV V) (petície 840/2004, 546/2005 a 723/2005), doručená 24. 
októbra 2012

Komisia vo svojom predchádzajúcom oznámení Výboru pre petície ohlásila, že ju írske 
orgány informovali o úmysle prijať nové právne predpisy, ktoré budú v súlade s rozsudkom 
Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-50/09.  

Vzhľadom na to, že Írsko stále nevykonáva rozsudok Súdneho dvora, sa však Komisia 21. 
júna 2012 rozhodla znovu predložiť prípad Súdnemu dvoru. Odvtedy Írsko prijalo nové 
právne predpisy, ktorých cieľom je vykonanie rozsudku Súdneho dvora.  Komisia 

                                               
1 Ú. v. ES L 73, 14.3.1997, s. 5 – 15.
2 Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17 – 25.
3 Vec C-50/09.
4 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40 – 48.
5 Ú. v. ES L 73, 14.3.1997, s. 5 – 15.
6 Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17 – 25.
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v súčasnosti analyzuje tieto právne predpisy a v tejto záležitosti úzko spolupracuje s írskymi 
orgánmi. Írsko 9. júla 2012 s ohľadom na tretie odôvodnenie rozsudku Súdneho dvora prijalo 
nariadenia 2012 (vykonávací predpis č. 249 z roku 2012) Európskej únie (Posudzovanie 
vplyvov navrhovanej asanácie národných pamiatok na životné prostredie).

9. Odpoveď Komisie (REV VI) (petície 840/2004, 546/2005 a 723/2005), doručená 28. 
júna 2013

Komisia vo svojom predchádzajúcom oznámení Výboru pre petície uviedla, že Írsko prijalo 
významný počet nových legislatívnych predpisov, ktorých cieľom je vykonávanie rozsudku 
Súdneho dvora vo veci C-50/09. 
Komisia teraz posúdila nové právne predpisy a domnieva sa, že tieto predpisy riešia nesúlad 
írskych právnych predpisov pri transponovaní ustanovení smernice o EIA, ako to zistil Súdny 
dvor v rozsudku vo veci C-50/09. 

Írsko s cieľom vykonať prvé odôvodnenie rozsudku v roku 2012 a na začiatku roka 2013 
prijalo niekoľko legislatívnych zmien (úplný zoznam sa uvádza v prílohe) a oznámilo ich 
Komisii s cieľom úplne transponovať požiadavky článku 3 smernice 2011/92/EÚ so zreteľom 
na sektory plánovania, akvakultúry, odvolaní v oblasti akvakultúry, odvodňovania 
prostredníctvom hydrografickej sústavy, manažmentu povodňových rizík, plynu a ropy, 
litorálu, lesníctva. Írske orgány okrem toho uverejnili niekoľko dokumentov s usmerneniami, 
v ktorých vysvetľujú zmysel nových ustanovení. 
Írsko v roku 2012 s cieľom vykonať druhé odôvodnenie rozsudku prijalo legislatívne zmeny 
týkajúce sa zákona o nakladaní s odpadom (Waste Management Act) z roku 1996, zákona 
o územnom plánovaní a rozvoji (Planning and Development Act) z roku 2000 a zákona 
o zriadení agentúry pre ochranu životného prostredia (Environmental Protection Agency Act) 
z roku 1992. Nové predpisy požadujú, aby orgány územného plánovania a agentúra 
spolupracovali pri vydávaní povolenia a aby sa pred podaním žiadosti o stavebné povolenie 
predkladala agentúre žiadosť o udelenie licencie.

Írsko 9. júla 2012 s cieľom vykonať tretie odôvodnenie rozsudku prijalo nariadenia 2012 
(vykonávací predpis č. 249 z roku 2012) Európskej únie (Posudzovanie vplyvov navrhovanej 
asanácie národných pamiatok na životné prostredie). Nové nariadenia SI (vykonávací predpis) 
č. 249 z roku 2012 menia zákon o národných pamiatkach z roku 1930 a zavádzajú postupy 
posudzovania vplyvov na životné prostredie v súvislosti s asanáciou národných pamiatok, 
napríklad v súvislosti s výstavbou ciest. Podľa nariadení podlieha asanácia národných 
pamiatok posúdeniu vplyvov na životné prostredie.
V čase predloženia petícií írske právne predpisy týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné 
prostredie obsahovali niekoľko chýb. Petície sa vzťahujú na posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie podľa starých právnych predpisov. Preto by nebolo vhodné pokračovať v tejto 
záležitosti, keďže staré právne predpisy už nie sú v platnosti. 

PRÍLOHA
Legislatívne akty prijaté s cieľom dosiahnuť súlad s prvým odôvodnením rozsudku vo veci 
C-50/09:
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 European Union (Environmental Impact Assessment) (Gas) Regulations 2012 (S.I. No. 
403 of 2012) [Nariadenia 2012 (S.I. č. 403 z 2012) Európskej únie (Posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie) (Plyn)];

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Petroleum) Regulations 2012 
(S.I. No. 404 of 2012) [Nariadenia 2012 (S.I. č. 404 z 2012) Európskej únie 
(Posudzovanie vplyvov na životné prostredie) (Ropa)];

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Aquaculture) Regulations 2012 
(S.I. No. 410 of 2012) [Nariadenia 2012 (S.I. č. 410 z 2012) Európskej únie 
(Posudzovanie vplyvov na životné prostredie) (Akvakultúra)];

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Planning and Development Act 
2000) Regulations 2012 (S.I. No. 419 of 2012) [Nariadenia 2012 (S.I. č. 419 z 2012) 
Európskej únie (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie) (Zákon o územnom 
plánovaní a rozvoji z roku 2000)];

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Foreshore) Regulations 2012 
(S.I. No. 433 of 2012) [Nariadenia 2012 (S.I. č. 433 z 2012) Európskej únie 
(Posudzovanie vplyvov na životné prostredie) (Litorál)];

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Agriculture) Regulations 2013 
(S.I. No. 142 of 2013) [Nariadenia 2012 (S.I. č. 142 z 2012) Európskej únie 
(Posudzovanie vplyvov na životné prostredie) (Poľnohospodárstvo)]; 

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Aquaculture) Regulations 2012 
(S.I. No. 442 of 2012) [Nariadenia 2012 (S.I. č. 442 z 2012) Európskej únie (Lesnícky 
súhlas a posudzovanie) (Zmena)];

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Aquaculture Appeals) 
Regulations 2012 (S.I. No. 468 of 2012) [Nariadenia 2012 (S.I. č. 468 z 2012) 
Európskej únie (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie) (Odvolania v oblasti 
akvakultúry)];

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Arterial Drainage) Regulations 
2012 (S.I. No. 469 of 2012) [Nariadenia 2012 (S.I. č. 469 z 2012) Európskej únie 
(Posudzovanie vplyvov na životné prostredie) (Odvodňovanie prostredníctvom 
hydrografickej sústavy)]; 

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Flood Risk) Regulations 2012 
(S.I. No. 470 of 2012) [Nariadenia 2012 (S.I. č. 470 z 2012) Európskej únie 
(Posudzovanie vplyvov na životné prostredie) (Povodňové riziko)];

Legislatívne akty prijaté s cieľom dosiahnuť súlad s druhým odôvodnením rozsudku vo veci 
C-50/09:

 European Union (Environmental Impact Assessment) (IPPC) Regulations 2012 (S.I. 
No. 282 of 2012) [Nariadenia 2012 (S.I. č. 282 z 2012) Európskej únie (Posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie) (IPPC)];

 European Union (Environmental Impact Assessment) (Waste) Regulations 2012 (S.I. 
No. 283 of 2012) [Nariadenia 2012 (S.I. č. 283 z 2012) Európskej únie (Posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie) (Odpad)];

Legislatívne akty prijaté s cieľom dosiahnuť súlad s tretím odôvodnením rozsudku vo veci 
C-50/09:
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 European Union (Environment Impact Assessment of Proposed Demolition of National 
Monuments) Regulations 2012 (S.I. No. 249 of 2012) [Nariadenia 2012 (S.I. č. 249 z 
2012) Európskej únie (Posudzovanie vplyvov navrhovanej asanácie národných 
pamiatok na životné prostredie)];


