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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0534/2005, którą złożył Bob Higgins (Irlandia), w imieniu 
stowarzyszenia mieszkańców „Aghancon Concerned Residents Association”, 
w sprawie oddziaływania nielegalnie wybudowanego tartaku na środowisko.

1. Streszczenie petycji

Petycja dotyczy niekorzystnego oddziaływania, jakie wywiera na środowisko rzekomo 
nielegalnie wybudowany tartak. Składający petycję zgłasza także zastrzeżenia do działań lub 
zaniechań ze strony stosownych władz w Irlandii, które nie przeprowadziły oceny wpływu 
tartaku na środowisko oraz nie powiadomiły organów lokalnych o możliwości
zanieczyszczenia rzek i studni. Składający petycję utrzymuje, że działalność tartaku jest 
sprzeczna z dyrektywą UE o wodzie pitnej, a także z dyrektywą ramową o odpadach.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 października 2005 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 października 2006 r.

Składający petycję jest zaniepokojony wpływem, jaki wywiera na środowisko tartak w Leap 
Castle, Roscrea, w hrabstwie Offaly w Irlandii. Tartak został wybudowany w połowie lat 90. 
bez żadnych wcześniejszych zezwoleń na budowę. Ani władze lokalne, ani żadne inne nie 
podjęły skutecznych działań przeciw nielegalnej budowie, która powoduje skażenie 
chemiczne gleby i wód gruntowych chromem. 

Komisja jest zaznajomiona z problemem w związku z poprzednią skargą w tej sprawie. 
W obróbce drewna w tartaku wykorzystuje się dwie toksyczne substancje: kreozot i 
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chromowany arsenian miedzi. W sprawozdaniu z 2004 r. irlandzka agencja ochrony 
środowiska stwierdziła poważne skażenie gleby i wód gruntowych oraz prywatnych studni 
w wyniku niewłaściwego stosowania chromowanego arsenianu miedzi.

Komisja wymienia tartak w sprawie ostatnio przekazanej do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości przeciwko Irlandii1 odnośnie do dyrektywy 85/337/EWG2 w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne (dyrektywa OOŚ) zmienionej dyrektywą 97/11/WE3. W tej sprawie Komisja 
kwestionuje: 

 interpretację władz irlandzkich, których zdaniem dyrektywa nie zobowiązuje państw 
członkowskich do dopilnowania, aby wykonanie projektu rozpoczęło się dopiero po 
wydaniu zezwolenia na jego realizację (które w Irlandii obejmuje także „zezwolenie 
na planowanie”); 

 prawodawstwo irlandzkie umożliwiające inwestorom spełnianie wymagań OOŚ 
poprzez złożenie wniosku o uznanie budowli wykonanych już w całości lub 
częściowo; 

 adekwatność przepisów wykonawczych prawodawstwa irlandzkiego oraz praktyki 
wykonawczej władz jako dostatecznej broni przeciwko nielegalnym budowom. 

Komisja argumentuje, że dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do zbadania 
projektów po kątem OOŚ oraz, w stosownych przypadkach, do przeprowadzenia oceny 
wpływu na środowisko oraz wydania zezwolenia na budowę przed rozpoczęciem budowy. 
W ten sposób brak wcześniejszego zbadania sprawy nie przyniesie szkodliwych skutków, a 
dyrektywa przyniesie zamierzony skutek zapobiegawczy. 

Irlandia argumentuje, że wnioski o uznanie rozpoczętych budów są składane tylko 
wyjątkowo, że przepisy wykonawcze i praktyki są skuteczne oraz że możliwość uznania 
rozpoczętych budów nie stanowi przeszkody w zastosowaniu wspomnianych przepisów. 
Komisja wymienia przykłady, w tym przykład tartaku, pokazujące, że działania wykonawcze 
nie są skuteczne oraz że w praktyce nie podejmuje się działań wykonawczych, gdy złożone 
zostały wnioski o uznanie nielegalnej budowy. Stwierdzono, że w tym przypadku władze 
lokalne przez wiele lat nie podjęły skutecznych działań w celu ukarania braku zezwolenia na 
planowanie. Ponadto postępowania wszczęte przez mieszkańców w celu uzyskania wyroku 
sądowego przeciw tartakowi były bezustannie odkładane przez irlandzki Sąd Najwyższy, 
podczas gdy wniosek o uznanie tartaku był rozpatrywany przez irlandzkie organy 
odpowiedzialne za planowanie przestrzenne. Po odrzuceniu pierwszego wniosku o uznanie 
tartaku inwestor złożył kolejny wniosek, a postępowania wszczęte przez mieszkańców były 
nadal odkładane. 

Komisja podjęła działania przeciwko Irlandii w celu zagwarantowania bardziej 
rygorystycznej interpretacji dyrektywy i bardziej surowego podejścia do realizacji projektów 
bez zezwoleń. Część przedstawionych dowodów odnosi się do omawianego tartaku.

                                               
1 C-215/06, Komisja przeciwko Irlandii.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
3 Dz.U. L 73 z 14.3.1997.
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Kiedy tylko wyrok zostanie wydany, składający petycję będzie mógł się z nim zapoznać 
bezpośrednio na stronie internetowej Trybunału http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

Komisja Europejska poinformowała już komisję, że wymieniła zakład, którego dotyczy 
petycja, w sprawie przekazanej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko 
Irlandii1 odnośnie do dyrektywy 85/337/EWG2 w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne („dyrektywa OOŚ”) 
zmienionej dyrektywą 97/11/WE3. 

Komisja zapoznała się z: 
 interpretacją władz irlandzkich, zgodnie z którą dyrektywa OOŚ nie zobowiązuje 

państw członkowskich do zagwarantowania uzyskania zgody na budowę (obejmującej 
w przypadku Irlandii „zezwolenie na planowanie”) przed realizacją przedsięwzięcia;

 przepisami ustawodawstwa irlandzkiego zezwalającymi firmom budowlanym na 
stosowanie się do wymogów dyrektywy OOŚ w celu utrzymania przedsięwzięć już 
wykonanych w całości lub częściowo;

 przepisami wykonawczymi ustawodawstwa irlandzkiego oraz praktykami 
wykonawczymi władz irlandzkich w zakresie zniechęcania do realizacji przedsięwzięć 
budowlanych bez zezwoleń. 

W dniu 3 lipca 2008 r. Trybunał wydał wyrok na korzyść Komisji, uzasadniając, że odnośne 
ustawodawstwo irlandzkie jest niezgodne z dyrektywą OOŚ. 

Składający petycję może zapoznać się z wyrokiem bezpośrednio na stronie internetowej 
Trybunału: http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

Następnie Komisja zwróciła się do władz irlandzkich o informacje na temat środków 
podjętych w celu zastosowania się do wyroku. Władze irlandzkie poinformowały, że Irlandia 
zamierza zmienić ustawodawstwo w zakresie planowania realizacji projektów, tak aby było 
ono zgodne z dyrektywą. Dotychczas nie przyjęto jednak niezbędnego ustawodawstwa lub nie 
powiadomiono Komisji o jego przyjęciu. 

Trybunał Sprawiedliwości uznał podane przez Komisję zarzuty dotyczące głównych 
czynników, które przyczyniły się do niepodjęcia przez Irlandię środków wykonawczych 
w sprawie tartaku, a mianowicie wydawania pozwolenia a posteriori oraz oceny wpływu 
bezprawnych przedsięwzięć budowlanych na środowisko. Trybunał orzekł, że odnośne 
ustawodawstwo irlandzkie jest niezgodne z dyrektywą 85/337/EWG, nie uznał jednak za 
konieczne odniesienie się do konkretnych przedsięwzięć wymienionych przez Komisję, 
w tym do tartaku.

Komisja w dalszym ciągu śledzi sprawę zgody wydawanej a posteriori, mając na celu 

                                               
1 C-215/06, Komisja przeciwko Irlandii.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
3 Dz.U. L 73 z 14.3.1997.
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zagwarantowanie wprowadzenia przez Irlandię niezbędnych zmian w ustawodawstwie. 

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 8 października 2010 r.

W związku ze swoją poprzednią odpowiedzią Komisja w dalszym ciągu śledzi sprawę zgody 
wydawanej a posteriori, mając na celu zapewnienie wprowadzenia przez Irlandię niezbędnych 
zmian w ustawodawstwie.

Komisja powtarza, że wymieniła główne czynniki, które przyczyniły się do niepodjęcia 
przez Irlandię działań wykonawczych wspominanych w petycji, a mianowicie wydawanie 
zgody ze skutkiem wstecznym oraz dokonanie oceny oddziaływania na środowisko 
bezprawnych przedsięwzięć budowlanych, w sprawie przekazanej do Trybunału 
Sprawiedliwości przeciwko Irlandii1 odnośnie do dyrektywy 85/337/EWG2 w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne („dyrektywa OOŚ”) zmienionej dyrektywą 97/11/WE3. 

W dniu 3 lipca 2008 r. Trybunał wydał wyrok na korzyść Komisji, uzasadniając, że odnośne 
ustawodawstwo irlandzkie jest niezgodne z dyrektywą OOŚ. W związku z uznaniem 
ustawodawstwa irlandzkiego za wadliwe Trybunał nie uznał za konieczne szczegółowo 
rozpatrywać poszczególnych spraw, które przywołała Komisja.

Po wydaniu przez Trybunał wyroku Komisja zwróciła się do władz irlandzkich z prośbą 
o dostarczenie informacji na temat środków podjętych w celu zastosowania się do wyroku. 
Władze irlandzkie dostarczyły projekt przepisów ustawodawczych mających na celu 
rozwiązanie kwestii wskazanych w wyroku Trybunału. Jak dotąd Komisja jest jednak zdania, 
że zaproponowane przepisy ustawodawcze są nieodpowiednie, i w związku z tym wszczęła 
postępowanie sądowe zgodnie z art. 20 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Komisja będzie nadal podejmować kroki prawne konieczne do zapewnienia wykonania 
wyroku.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV. IV), otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Od ostatniego komunikatu Komisji Irlandia przyjęła nowe przepisy, które zmierzają do 
usunięcia uchybień określonych przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C-
215/06. W lipcu 2010 r. Irlandia przyjęła ustawę o zagospodarowaniu terenu i rozwoju 
przestrzennym (nowelizacja).

Wspomniana ustawa z 2010 r. znosi możliwość uznania budowy rozpoczętej bez zezwolenia, 
ale wprowadza zastępczy system pozwoleń. W dniu 12 października 2011 r. Komisja została 
powiadomiona o przepisach „wstępnych” koniecznych, żeby właściwe artykuły ustawy z 
2010 r. stały się skuteczne, oraz o towarzyszących im instrumentach ustawowych. Przepisy te 
są teraz poddawane analizie.

                                               
1 C-215/06, Komisja przeciwko Irlandii.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
3 Dz.U. L 73 z 14.3.1997.



CM\943010PL.doc 5/6 PE380.607v05-00

PL

Podjęto również niezbędne środki, żeby naprawić należącą do omawianej sprawy sytuację w 
Derrybrien. Ponadto wyrok Trybunału w tej sprawie dotyczył również środków 
wykonawczych. Pod tym względem rozstrzygnięcie sprawy wykracza poza środki czysto 
ustawodawcze.

Pomiędzy Komisją a władzami irlandzkimi trwają dyskusje dotyczące nowych przepisów 
oraz środków wykonawczych, mające na celu zagwarantowanie pełnej zgodności 
irlandzkiego prawodawstwa z wyrokiem Trybunału.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV. V), otrzymana dnia 28 czerwca 2013 r.

Uwagi Komisji

Od ostatniego komunikatu Komisji Irlandia podjęła znaczące środki mające na celu 
wdrożenie prawodawstwa przyjętego w lipcu 2010 r., które weszło w życie jesienią 2011 r. 
Komisja właśnie zakończyła swoją ocenę.
Zmiany do ustawy o zagospodarowaniu terenu i rozwoju przestrzennym z 2000 r. po 
poprawkach (zwanej dalej „ustawą”) i rozporządzenia wykonawcze znoszą możliwość 
uznania zgodności z wymogami oceny wpływu na środowisko w przypadku, gdy budowa 
została rozpoczęta przed wydaniem zezwolenia na budowę. Oznacza to, że budowa należąca 
do kategorii projektów wymienionych w Załączniku I lub II do dyrektywy 2011/92/UE1 w 
sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko (zwanej dalej dyrektywą OOŚ), która została rozpoczęta bez uzyskania 
zezwolenia, jest uważana za nieuprawnioną, w związku z czym nie jest możliwe jej 
zalegalizowanie. Organy odpowiedzialne za planowanie przestrzenne muszą odrzucić 
wniosek o uznanie rozpoczętej budowy i podjąć działania mające na celu wyegzekwowanie 
prawa w odniesieniu do nieuprawnionej budowy. Legalizacja nieuprawnionej budowy jest 
obecnie możliwa jedynie w dwóch przypadkach: po pierwsze, zezwolenie uznające 
rozpoczętą budowę utrzymano wyłącznie w odniesieniu do planów i projektów nieobjętych 
zakresem dyrektywy OOŚ, a w związku z tym pozostających w gestii państwa 
członkowskiego. Po drugie, zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 
a w szczególności ust. 61 sprawy C-215/06 Komisja przeciwko Irlandii, wydanie zezwolenia 
uznającego rozpoczętą budowę powinno być możliwe w wyjątkowych okolicznościach. 
Irlandia określiła taką możliwość w nowej procedurze zastępczego systemu pozwoleń (część 
XA ustawy), dzięki której niektóre projekty można zalegalizować w wyjątkowych 
okolicznościach. Zastępczy system pozwoleń obejmuje również przepisy dotyczące udziału 
społeczeństwa w składaniu wniosków w ramach zastępczego systemu pozwoleń oraz 
naprawczej oceny wpływu na środowisko.
Poza ograniczeniem liczby przypadków, w których można ubiegać się o zezwolenie uznające 
rozpoczętą budowę, aby ją zalegalizować, Irlandia przyjęła szereg środków ustawodawczych i 
strategicznych w celu usprawnienia egzekwowania przepisów dotyczących zagospodarowania 
przestrzennego. Po pierwsze zgodnie z poprawkami do sekcji 153 ustawy organy 
odpowiedzialne za planowanie przestrzenne są obecnie zobowiązane do wydania 
powiadomienia o egzekwowaniu przepisów lub zażądania nakazu sądowego w przypadku, 
gdy miała miejsce nieuprawniona budowa, a inwestor nie zareagował odpowiednio na 
wezwania tych organów. Po drugie w dniu 10 maja 2013 r. minister ds. mieszkalnictwa i 
                                               
1 Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1.



PE380.607v05-00 6/6 CM\943010PL.doc

PL

planowania przestrzennego wydał ministerialne wytyczne w sprawie polityki egzekwowania 
przepisów o planowaniu przestrzennym na mocy sekcji 29 ustawy. Wytyczne te zawierają 
wskazówki dla organów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne w odniesieniu do 
wymaganych środków mających na celu wyegzekwowanie prawa, planowania 
przestrzennego, monitorowania i priorytetów. Jeden z priorytetów dotyczących 
egzekwowania przepisów odnosi się do nieuprawnionych budów na dużą skalę lub 
przypadków projektów, które wymagałyby oceny wpływu na środowisko, kontroli celem 
uzyskania oceny wpływu na środowisko lub odpowiedniej oceny zgodnie z dyrektywą 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory1. Po trzecie w listopadzie 2012 r. minister wydał też dwie publikacje2 dotyczące 
wdrażania planów zagospodarowania przestrzennego w Irlandii, skierowane do ogółu 
społeczeństwa, w których wyjaśnia się między innymi, jak można włączyć się w system 
egzekwowania. Publikacje opisują procedury egzekwowania przepisów dotyczących 
planowania przestrzennego oraz wyjaśniają, w jaki sposób wnieść skargę. 

Wniosek
Komisja jest zdania, że nowe przepisy ujęte w ustawie pozwolą rozwiązać problem opisany 
przez składającego petycję i zapobiegną powtórzeniu się podobnych sytuacji w przyszłości.

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/.


