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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

28.6.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0534/2005, adresată de Bob Higgins, de cetățenie irlandeză, în 
numele „Aghancon Concerned Residents Association”, privind efectele asupra 
mediului provocate de o fabrică de cherestea construită ilegal

1. Rezumatul petiției

Petiția se referă la efectele negative asupra mediului cauzate de un gater construit, se pare, 
ilegal. Petiționarul obiectează, de asemenea, față de măsurile luate de autoritățile competente 
irlandeze și față de pasivitatea acestora, care nu au efectuat o evaluare a impactului asupra 
mediului și nu au informat organismele locale cu privire la eventuala poluare a râurilor și 
puțurilor. Petiționarul afirmă că activitatea gaterului nu respectă prevederile Directivei privind 
apa potabilă și ale Directivei-cadru privind deșeurile ale UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 octombrie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 octombrie 2006

Petiționarul este îngrijorat în legătură cu efectele asupra mediului provocate de o fabrică de 
tratare a lemnului amplasată la Leap Castle, Roscrea, departamentul Offaly, Irlanda. Fabrica a 
fost construită fără nicio autorizație la mijlocul anilor 1990. Nicio măsură coercitivă eficientă 
nu a fost luată de autoritățile locale sau de alte autorități împotriva construcției ilegale, care a 
produs contaminarea chimică cu crom a solului și a pânzei freatice. 

Existența acestei fabrici a fost adusă la cunoștința Comisiei printr-o plângere anterioară pe 
aceeași temă. Fabrica a folosit pentru tratarea lemnului un produs pe bază de creuzot și unul 
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care conține cupru, crom și arsenic (CCA), ambele substanțe toxice. Într-un raport din 2004, 
Agenția pentru protecția mediului din Irlanda a confirmat că a avut loc o contaminare gravă a 
solului și a pânzei freatice, precum și a unor puțuri private, ca urmare a manevrării incorecte a 
produsului pe bază de CCA.

Comisia a citat fabrica într-o cauză care a fost recent înaintată Curții Europene de Justiție 
împotriva Irlandei1 cu referire la Directiva 85/337/CEE2 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului („Directiva EIA”), astfel cum a fost modificată 
prin Directiva 97/11/CE3. În această cauză, Comisia se pronunță cu privire la: 

 o interpretare a autorităților irlandeze conform căreia directiva nu obligă statele 
membre să se asigure că autorizația de construire (ceea ce, în contextul irlandez, 
corespunde unui „permis de urbanism”) este obținută înainte de executarea 
proiectelor; 

 dispoziții ale legislației irlandeze care le permit inițiatorilor să respecte cerințele 
Directivei EIA prin depunerea unei cereri privind aprobarea proiectelor deja executate 
integral sau parțial; 

 adecvarea dintre dispozițiile legislației irlandeze și practicile autorităților irlandeze de 
punere în aplicare a legislației, în sensul identificării proiectelor neautorizate. 

Comisia a afirmat că directiva le solicită statelor membre să treacă în revistă proiectele în 
vederea unei eventuale necesități pentru o EIA și, după caz, efectuarea unei EIA și acordarea 
autorizației de construire, înainte de demararea lucrărilor din cadrul proiectelor. În acest fel, 
efectele dăunătoare nu vor apărea fără un control anterior adecvat, iar directiva va avea efectul 
preventiv scontat. 

Irlanda a susținut că folosirea permisului de regularizare a posteriori este excepțională, că 
prevederile și practica de punere în aplicare a legislației sunt solide și că existența posibilității 
de acordare a permisului de regularizare a posteriori nu reprezintă un obstacol în calea 
aplicării măsurilor coercitive. Comisia a folosit o serie de exemple, inclusiv cel al fabricii de 
tratare a lemnului, pentru a arăta că măsurile coercitive nu sunt solide și că, în practică, 
acestea nu sunt luate în cazul în care au fost depuse cereri privind aprobarea unor proiecte de 
construcție ilegale. Comisia a constatat că, în acest caz, autoritatea locală nu a luat, timp de 
mulți ani, măsuri efective pentru a sancționa lipsa deținerii unui permis de urbanism. În plus, 
acțiunile introduse de rezidenții locali privind obținerea unei somații împotriva fabricii au fost 
neîncetat amânate de Înalta Curte a Irlandei pe durata analizării de către autoritățile irlandeze 
responsabile cu amenajarea teritoriului a unei cereri pentru aprobarea fabricii. După refuzul 
primei cereri pentru aprobarea fabricii, inițiatorul a depus o a doua cerere, iar acțiunile de 
obținere a unei somații au continuat să fie amânate. 

Comisia ia măsuri generale împotriva Irlandei în încercarea de a asigura o interpretare mai 
strictă a directivei și o abordare mai riguroasă față de executarea neautorizată a proiectelor. O 
parte din probele prezentate se referă la fabrica de tratare a lemnului menționată.

                                               
1 C-215/06, Commission/Irlanda.
2 JO L 175, 5.7.1985.
3 JO L 73, 14.3.1997.
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După pronunțare, hotărârea va fi accesibilă petiționarului în mod direct pe site-ul Curții, 
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm).

4. Răspuns suplimentar al Comisiei, primit la 7 iulie 2009

Comisia a informat deja Comisia pentru petiții că fabrica la care se face referire în petiție a 
fost citată într-o cauză înaintată Curții Europene de Justiție împotriva Irlandei1 în legătură cu 
Directiva 85/337/CEE2 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului („Directiva EIA”), astfel cum a fost modificată de Directiva 97/11/CE3. 

Comisia s-a pronunțat cu privire la: 
 o interpretare a autorităților irlandeze conform căreia Directiva EIA nu obligă statele 

membre să se asigure că autorizația de construire (ceea ce, în contextul irlandez, 
corespunde unui „permis de urbanism”) este obținută înainte de executarea 
proiectelor;

 dispoziții ale legislației irlandeze care le permit inițiatorilor să respecte cerințele 
Directivei EIA prin depunerea unei cereri privind aprobarea proiectelor deja executate 
integral sau parțial;

 adecvarea dintre dispozițiile legislației irlandeze și practicile autorităților irlandeze de 
punere în aplicare a legislației, în sensul identificării proiectelor neautorizate. 

La 3 iulie 2008, Curtea a pronunțat hotărârea în favoarea Comisiei, pe motiv că legislația 
irlandeză în domeniu nu respectă prevederile Directivei EIA. 

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

Ulterior, Comisia a solicitat informații din partea autorităților irlandeze cu privire la măsurile 
luate în vederea respectării hotărârii. Acestea au precizat că Irlanda intenționează să modifice 
legislația din domeniul urbanismului pentru a garanta respectarea prevederilor directivei. 
Totuși, până astăzi, legislația necesară nu a fost adoptată sau notificată. 

Factorii determinanți care au dus la lipsa adoptării unor măsuri coercitive în Irlanda în cazul 
fabricii de cherestea, și anume obținerea unei autorizații a posteriori și realizarea unei evaluări 
a impactului unor proiecte neautorizate asupra mediului, au fost contestați cu succes de către 
Comisie în fața Curții de Justiție. Estimând că legislația irlandeză în domeniu nu respectă 
prevederile Directivei 85/337/CEE, Curtea nu a considerat necesar să se pronunțe cu privire la 
proiectele specifice citate de Comisie, inclusiv fabrica de cherestea.

Comisia continuă să urmărească chestiunea obținerii unei autorizații a posteriori, în vederea 
garantării faptului că Irlanda face schimbările legislative necesare. 

                                               
1 C-215/06, Comisia/Irlanda.
2 JO L 175, 5.7.1985.
3 JO L 73, 14.3.1997.
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5. Răspuns suplimentar al Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

În urma răspunsului său anterior, Comisia continuă să urmărească chestiunea autorizării 
retroactive pentru a se asigura că Irlanda efectuează modificările legislative necesare. 

Comisia reiterează faptul că aspectele determinante care au contribuit la lipsa adoptării unor 
măsuri coercitive în Irlanda în legătură cu obiectul petiției, și anume obținerea unei autorizații 
retroactive și realizarea unei evaluări a impactului asupra mediului în cazul unor proiecte 
neautorizate, au fost sesizate Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza introdusă 
împotriva Irlandei,1 cu referire la Directiva 85/337/CEE2 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului („Directiva EIA”), astfel cum a fost modificată 
prin Directiva 97/11/CE3. 

La 3 iulie 2008, Curtea a pronunțat hotărârea în favoarea Comisiei, pe motiv că legislația 
irlandeză în domeniu nu respectă dispozițiile Directivei EIA. Considerând că legislația 
irlandeză în domeniu este deficitară, Curtea nu a considerat necesar să se pronunțe cu privire 
la proiectele specifice citate de Comisie.

Ulterior, Comisia a solicitat informații din partea autorităților irlandeze cu privire la măsurile 
luate în vederea respectării hotărârii. Acestea au prezentat proiectele legislative propuse 
pentru a aborda problemele identificate de Curte în hotărârea sa; totuși, până în prezent, 
Comisia nu consideră că aceste măsuri legislative sunt adecvate și, prin urmare, a inițiat o 
acțiune în justiție în temeiul articolului 260 din Tratatul privind funcționarea UE. Comisia va 
continua să ia măsurile legale necesare pentru a se asigura că Irlanda respectă hotărârea Curții.

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV IV), primit la 17 februarie 2012

De la ultima comunicare a Comisiei, Irlanda a adoptat o legislație nouă care are drept scop 
soluționarea încălcărilor identificate de Curtea de Justiție în hotărârea pronunțată în cauza C-
215/06. În iulie 2010, Irlanda a adoptat Legea din 2010 privind amenajarea și dezvoltarea 
teritoriului (modificare).

Legea din 2010 elimină posibilitatea de autorizare a reținerii, dar o înlocuiește cu un sistem de 
consimțământ. Legislația „inițială” necesară pentru ca secțiunile relevante ale legii din 2010 
să devină efective, împreună cu instrumentele juridice însoțitoare, au fost notificate Comisiei 
la 12 octombrie 2011. În prezent, această legislație este în curs de examinare.

Măsurile necesare pentru soluționarea aspectului „Derrybrien” al acestui caz sunt de 
asemenea în curs de desfășurare. Pe lângă cele menționate anterior, hotărârea Curții în acest 
caz a abordat, de asemenea, aspectele legate de aplicare. În ceea ce privește aplicarea, 
soluționarea cazului nu ține numai de luarea unor măsuri pur legislative.

Discuțiile dintre Comisie și autoritățile irlandeze cu privire la noua legislație și problemele de 
punere în aplicare sunt în curs de desfășurare, cu scopul de a asigura respectarea deplină a 

                                               
1 C-215/06, Comisia/Irlanda.
2 JO L 175, 5.7.1985.
3 JO L 73, 14.3.1997.
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hotărârii Curții de către Irlanda.

7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV V), primit la 28 iunie 2013

Observațiile Comisiei
De la ultima comunicare a Comisiei, Irlanda a adoptat măsuri semnificative pentru a pune în 
aplicare legislația adoptată în iulie 2010 și care a intrat în vigoare în toamna anului 2011. 
Comisia a finalizat evaluarea acesteia.

Modificările aduse Legii din 2010 privind amenajarea și dezvoltarea teritoriului (denumită în 
continuare „Legea”) și regulamentele de punere în aplicare au înlăturat posibilitatea 
respectării cerințelor privind evaluarea impactului asupra mediului după ce o acțiune de 
dezvoltare a fost inițiată fără aprobare de dezvoltare. Aceasta înseamnă că o dezvoltare din 
categoria proiectelor enumerate în anexa I sau II din Directiva 2011/92/UE1 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului („Directiva EIA”) care a fost 
inițiată în absența unei aprobări de dezvoltare este considerată a fi o dezvoltare neautorizată și 
neeligibilă pentru reținere. Autoritățile responsabile cu amenajarea teritoriului trebuie să 
refuze o cerere de regularizare și să ia măsuri coercitive în ceea ce privește dezvoltarea 
neautorizată. Regularizarea unei dezvoltări neautorizate este acum posibilă doar în două 
situații. În primul rând, permisul de regularizare rămâne disponibil doar pentru planurile și 
proiectele care nu intră în domeniul de aplicare al Directivei EIA și, prin urmare, această 
chestiune este în totalitate de competența statului membru. În al doilea rând, în conformitate 
cu hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene, punctul 61 din cauza C-215/06, 
Comisia/Irlanda, permisul de regularizare ar trebui să rămână o posibilitate în circumstanțe 
excepționale. Irlanda a definit această posibilitate într-o nouă procedură de acordare a unei 
autorizații de înlocuire (partea XA din Lege), prin care anumite proiecte pot fi regularizate în 
circumstanțe excepționale. Procedura de acordare a unei autorizații de înlocuire prevede, de 
asemenea, dispoziții privind participarea publicului cu privire la orice cerere de autorizație de 
înlocuire și o declarație privind o evaluare corectoare a impactului asupra mediului.

Pe lângă restricționarea domeniului de aplicare pentru obținerea unui permis de regularizare 
cu scopul de a reglementa dezvoltarea neautorizată, Irlanda a luat o serie de măsuri legislative 
și politice strategice pentru a îmbunătăți sancțiunile în materie de urbanism. În primul rând, în 
conformitate cu modificările aduse secțiunii 153 din Lege, autoritățile responsabile cu 
amenajarea teritoriului au acum sarcina de a emite o scrisoare de punere în întârziere sau de a 
obține o hotărâre judecătorească de suspendare în cazul în care a avut loc o dezvoltare 
neautorizată, iar inițiatorul nu a răspuns într-un mod acceptabil autorităților responsabile cu
amenajarea teritoriului. În al doilea rând, la 10 mai 2013, ministrul locuințelor și amenajării 
teritoriului a emis o directivă ministerială privind politica în materie de sancțiuni în domeniul 
amenajării teritoriale în temeiul secțiunii 29 din Lege. Directiva prevede orientări pentru 
autoritățile responsabile cu amenajarea teritoriului în ceea ce privește resursele, planificarea, 
monitorizare și prioritățile necesare în materie de sancțiuni. Una dintre prioritățile în materie 
de sancțiuni este dezvoltarea neautorizată la scară largă sau cazurile de aplicare a sancțiunilor 
în cazul în care dezvoltarea ar fi solicitat o evaluare a impactului asupra mediului, o verificare 
a evaluării impactului asupra mediului și o evaluare corespunzătoare în domeniul Directivei 
92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și 

                                               
1 JO L 26, 28.1.2012, p. 1.
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floră sălbatică1. În al treilea rând, în noiembrie 2012, ministrul a lansat, de asemenea, două 
ghiduri2 privind sancțiunile în materie de amenajare a teritoriului din Irlanda destinate 
publicului, care, printre altele, explică modalitatea de participare la sistemul coercitiv, și 
anume un ghid pentru procesele de aplicare a sancțiunilor în materie de amenajare a 
teritoriului și instrucțiuni cu privire la depunerea unei reclamații. 
Concluzie

Comisia consideră că dispozițiile noii legi abordează situația prezentată de petiționar și 
împiedică reapariția acesteia.

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
2 http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/


