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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0534/2005, ktorú predkladá Bob Higgins (Írsko) v mene Združenia 
zainteresovaných obyvateľov mesta Aghancon, o účinkoch nezákonne 
postavenej píly na životné prostredie.

1. Zhrnutie obsahu petície

Petícia sa týka nepriaznivých účinkov na životné prostredie vyvolávaných údajne nezákonne 
postavenou pílou. Predkladateľ petície taktiež namieta voči konaniu a nekonaniu príslušných 
orgánov v Írsku, ktorí nevykonali posúdenie vplyvu na životné prostredie a neinformovali 
miestne orgány o možno znečistení riek a studní. Predkladateľ petície tvrdí, že prevádzka píly 
je v rozpore so smernicou EÚ o pitnej vode a s rámcovou smernicou o odpadoch.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 7. októbra 2005. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 192 ods. 4 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 10. októbra 2006

Predkladateľ petície je znepokojený účinkami drevospracujúceho závodu nachádzajúceho sa 
v lokalite Leap Castle, Roscrea v grófstve Offaly v Írsku, na životné prostredie Závod bol 
postavený bez predchádzajúceho stavebného povolenia v polovici 90. rokov. Proti nezákonnej 
výstavbe, pri ktorej došlo k chemickému znečisteniu pôdy a podzemnej vody a chrómom, 
nepodnikli miestne ani iné orgány žiadne účinné kroky. 

Komisia o tomto závode už vie z predchádzajúcej sťažnosti v rovnakej veci. V závode sa 
spracúva drevo pomocou kreozotu a roztoku meď-chróm-arzén, čo sú oboje toxické látky. 
V správe z roka 2004 írska Agentúra pre ochranu životného prostredia potvrdila, že 
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v dôsledku nesprávnej manipulácie s roztokom meď-chróm-arzén došlo k závažnému 
znečisteniu pôdy, podzemnej vody a súkromných studní. 

Komisia uviedla tento závod v žalobe, ktorá bola nedávno predložená Európskemu súdnemu 
dvoru proti Írsku1 v súvislosti so smernicou 85/337/EHS2 o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na životné prostredie (smernica o EIA) zmenenou 
smernicou 97/11/ES3. V tejto veci Komisia napadla: 

 výklad írskych orgánov, podľa ktorého táto smernica nezaväzuje členské štáty, aby 
zaistili získanie povolenia na výstavbu (ktoré v írskych podmienkach znamená 
stavebné povolenie) pred realizáciou projektov, 

 ustanovenia írskych právnych predpisov, ktoré umožňujú staviteľom splniť 
požiadavky smernice o EIA požiadaním o schválenie stavieb, ktoré už sú úplne alebo 
čiastočne zrealizované, 

 primeranosť donucovacích ustanovení írskych právnych predpisov a donucovacích 
postupov írskych orgánov z hľadiska odrádzania od nepovolenej výstavby. 

Komisia tvrdí, že smernica požaduje, aby členské štáty preverovali projekty z hľadiska 
potenciálnej potreby posúdenia vplyvu a v prípade potreby vykonali posúdenie vplyvu 
a vydali stavebné povolenie skôr, než umožnia pristúpiť k výstavbe projektov. Tak nevzniknú 
škodlivé účinky bez predchádzajúceho dôkladného preskúmania a smernica bude mať svoj 
zamýšľaný preventívny účinok. 

Írsko tvrdí, že dodatočné povoľovanie stavieb sa využíva len výnimočne, že donucovacie 
ustanovenia a postupy sú účinné a že existencia možnosti dodatočného povolenia nepôsobí 
ako prekážka pri donucovacích opatreniach. Komisia uviedla mnoho príkladov vrátane 
uvedeného drevospracujúceho závodu, na ktorých ukázala, že donucovacie opatrenia nie sú 
účinné a že v praxi sa donucovacie opatrenia nepodnikajú v prípadoch, keď sa podá žiadosť 
o schválenie nezákonných stavieb. Všíma si, že v tomto prípade miestne orgány mnoho rokov 
nepodnikli účinné kroky, ktorými by postihli nezískanie stavebného povolenia. Okrem toho 
žaloby podané miestnymi obyvateľmi s cieľom súdneho zákazu írsky High Court sústavne 
odročoval, zatiaľ čo žiadosť o ponechanie závodu írske orgány územného plánovania riešili. 
Keď bola prvá žiadosť o schválenie závodu zamietnutá, staviteľ podal druhú, a konanie vo 
veci súdneho zákazu bolo opäť odročené. 

Komisia podniká všeobecné kroky voči Írsku v snahe zaistiť striktnejší výklad smernice 
a prísnejší prístup k nepovolenej realizácii projektov. Časť predložených dôkazov sa týka 
práve tohto drevospracujúceho závodu.

Po doručení bude rozsudok sprístupnený predkladateľovi petície priamo cez webovú stránku 
Súdneho dvora (http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.)

4. Doplňujúca odpoveď Komisie doručená 7. júla 2009

                                               
1 C-215/06, Komisia/Írsko.
2 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985.
3 Ú. v. EÚ L 73, 14.3.1997.
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Komisia už informovala Výbor, že závod spomínaný v petícii uviedla v žalobe, ktorú 
predložila Európskemu súdnemu dvoru proti Írsku1 v súvislosti so smernicou 85/337/EHS2

o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie 
(smernica o EIA) zmenenou smernicou 97/11/ES3. 

Komisia napadla: 
 výklad írskych orgánov, podľa ktorého smernica o EIA nezaväzuje členské štáty, aby 

zaistili získanie povolenia na výstavbu (ktoré v írskych podmienkach znamená 
stavebné povolenie) pred realizáciou projektov,

 ustanovenia írskych právnych predpisov, ktoré umožňujú staviteľom splniť 
požiadavky smernice o EIA požiadaním o schválenie stavieb, ktoré už sú úplne alebo 
čiastočne zrealizované,

 primeranosť donucovacích ustanovení írskych právnych predpisov a donucovacích 
postupov írskych orgánov z hľadiska odrádzania od nepovolenej výstavby. 

Dňa 3. júla 2008 Súdny dvor vydal rozsudok v prospech Komisie na základe skutočnosti, že 
príslušné írske právne predpisy neboli v súlade so smernicou o EIA. 

Rozsudok je sprístupnený predkladateľovi petície priamo cez webovú stránku Súdneho dvora 
(http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm).

Komisia si následne vyžiadala informácie od írskych orgánov o opatreniach prijatých na 
výkon rozsudku. Írske orgány uviedli, že v rámci výkonu rozsudku zamýšľajú zmeniť svoje 
právne predpisy v oblasti územného plánovania. Dodnes však neboli prijaté ani ohlásené 
potrebné právne predpisy. 

Základné faktory, ktoré prispeli k tomu, že Írsko vo veci píly nepodniklo donucovacie 
opatrenia, t.j. ustanovenie o dodatočnom povolení nepovolených stavieb a posúdení ich 
vplyvu na životné prostredie, Komisia pred Súdnym dvorom úspešne napadla. Hoci Súdny 
dvor rozhodol, že príslušné írske právne predpisy nie sú v súlade so smernicou 85/337/EHS, 
nepovažoval za potrebné vyjadriť sa ku konkrétnym projektom uvedeným Komisiou vrátane 
píly.

Komisia sa naďalej venuje veci dodatočného povoľovania stavieb s cieľom zaistiť, aby Írsko 
prijalo potrebné legislatívne zmeny. 

5. Doplňujúca odpoveď Komisie doručená 8. októbra 2010

V nadväznosti na predchádzajúcu odpoveď sa Komisia naďalej venuje veci dodatočného 
povoľovania stavieb s cieľom zaistiť, aby Írsko prijalo potrebné legislatívne zmeny.

Komisia opakovane zdôrazňuje, že základné faktory, ktoré prispeli k tomu, že Írsko vo 

                                               
1 C-215/06, Komisia/Írsko.
2 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985.
3 Ú. v. EÚ L 73, 14.3.1997.
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veci spomínanej v petícii nepodniklo donucovacie opatrenia, t.j. ustanovenie 
o dodatočnom povolení nepovolených stavieb a posúdení ich vplyvu na životné 
prostredie, boli predložené Európskemu súdnemu dvoru v žalobe proti Írsku1

.v súvislosti so smernicou 85/337/EHS2 o posudzovaní vplyvov určitých verejných 
a súkromných projektov na životné prostredie (smernica o EIA) zmenenou smernicou 
97/11/ES3.

Dňa 3. júla 2008 Súdny dvor vydal rozsudok v prospech Komisie na základe skutočnosti, že 
príslušné írske právne predpisy neboli v súlade so smernicou o EIA. Hoci Súdny dvor vyhlásil 
írske právne predpisy za nesprávne, nepovažoval za potrebné venovať sa konkrétnym 
prípadom, ktoré Komisia uviedla.

Po vydaní rozsudku si Komisia vyžiadala informácie od írskych orgánov o opatreniach 
prijatých na výkon rozsudku. Írske orgány predložili návrh právneho predpisu na vyriešenie 
problémov identifikovaných Súdnym dvorom v rozsudku, Komisia sa však doteraz domnieva, 
že tieto legislatívne opatrenia nie sú dostatočné, a preto iniciovala právne konanie v zmysle 
článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisia bude naďalej podnikať právne 
kroky potrebné na zaistenie výkonu rozsudku.

6. Doplňujúca odpoveď Komisie (REV. IV) doručená 17. februára 2012

Od poslednej odpovede Komisie Írsko prijalo nový právny predpis, ktorý má vyriešiť 
nedostatky zistené Súdnym dvorom v jeho rozsudku vo veci C-215/06. V júli 2010 Írsko 
prijalo (zmenený) zákon o územnom plánovaní a výstavbe.

V zákone z roku 2010 je odstránená možnosť dodatočného povolenia stavieb, je však 
doplnený systém náhradného povolenia. „Uvádzací“ právny predpis potrebný na 
nadobudnutie účinnosti príslušných oddielov zákona z roku 2010 bol ohlásený Komisii 12. 
októbra 2011 spolu so sprievodnými vykonávacími predpismi. Tento právny predpis sa 
v súčasnosti analyzuje.

Pripravujú sa aj opatrenia potrebné na vyriešenie aspektu „Derrybrien“ v tejto veci. Okrem 
uvedeného riešil rozsudok Súdneho dvora v tejto veci aj otázky presadzovania. Pokiaľ ide 
o presadzovanie, riešenie prípadu ďaleko presahuje čisto legislatívne opatrenia.

Medzi Komisiou a írskymi orgánmi pokračuje diskusia o nových právnych predpisoch 
a o otázke ich presadzovania s cieľom zaistiť plný výkon rozsudku Súdneho dvora zo strany 
Írska.

7. Doplňujúca odpoveď Komisie (REV. V) doručená 28. júna 2013

Poznámky Komisie

Od poslednej odpovede Komisie Írsko podniklo významné opatrenia na vykonávanie 
právneho predpisu prijatého v júli 2010, ktorý nadobudol účinnosť na jeseň v roku 2011. 
                                               
1 C-215/06, Komisia/Írsko.
2 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985.
3 Ú. v. EÚ L 73, 14.3.1997.
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Komisia v súčasnosti dokončila ich posúdenie.
Zmeny v zákone o územnom plánovaní a výstavbe z roku 2000 v znení zmien (ďalej len 
„zákon“) a príslušné vykonávacie nariadenia odstránili možnosť splnenia požiadaviek na 
posúdenie vplyvu na životné prostredie po začatí výstavby bez stavebného povolenia. To 
znamená, že výstavba v kategórii projektov uvedených v prílohe I alebo II smernice 
2011/92/EÚ1 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné 
prostredie (smernica o EIA), ktorá bola začatá bez stavebného povolenia, sa považuje za 
nepovolenú výstavbu a nie je možné ju dodatočne povoliť. Orgány územného plánovania 
musia žiadosť o dodatočné povolenie zamietnuť a podniknúť vo vzhľadom na nepovolenú 
výstavbu donucovacie kroky. Legalizácia nepovolenej výstavby je v súčasnosti možná len 
v dvoch prípadoch. Po prvé, dodatočné povolenie zostáva k dispozícii len pre plány 
a projekty, ktoré nepatria do pôsobnosti smernice o EIA, a preto sú plne v kompetencii 
členského štátu. Po druhé, v súlade s rozsudkom Európskeho súdneho dvora, konkrétne 
s odsekom 61 vo veci C-215/06 Komisia/Írsko, zostáva dodatočné povolenie stavby ako 
možnosť vo výnimočných prípadoch. Írsko túto možnosť vymedzilo v novom postupe 
náhradného povolenia (časť XA zákona), ktorým možno určité projekty vo výnimočných 
situáciách legalizovať. Postup náhradného povolenia taktiež obsahuje ustanovenia o zapojení 
verejnosti v prípade akejkoľvek žiadosti o náhradné povolenie a nápravné vyhlásenie týkajúce 
sa vplyvov na životné prostredie.
Okrem obmedzenia rozsahu možností na žiadanie o dodatočné povolenie s cieľom regulovať 
nepovolenú výstavbu prijalo Írsko aj viacero strategických politických a legislatívnych 
opatrení na zlepšenie presadzovania územných rozhodnutí. Po prvé, podľa zmien v oddiele 
153 zákona sú orgány územného plánovania teraz povinné vydať v prípade nepovolenej 
výstavby donucovaciu výzvu alebo súdny zákaz, pokiaľ staviteľ nereagoval prijateľným 
spôsobom na výzvy orgánov územného plánovania. Po druhé, 10. mája 2013 minister bývania 
a územného plánovania vydal ministerskú smernicu o presadzovaní v územnom plánovaní 
v zmysle oddielu 29 zákona. Táto smernica poskytuje usmernenia pre orgány územného 
plánovania, čo sa týka potrebných zdrojov, plánovania, monitorovania a priorít v oblasti 
presadzovania. Jednou z priorít v oblasti presadzovania je riešenie veľkoplošnej nepovolenej 
výstavby a tiež prípady, v ktorých výstavba vyžaduje posúdenie vplyvu na životné prostredie, 
overenie posúdenia vplyvu na životné prostredie alebo primerané posúdenie podľa smernice 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín2. Po tretie, v novembri 2012 minister taktiež vydal dve príručky3 týkajúce sa 
presadzovania územných rozhodnutí v Írsku zamerané na verejnosť, ktoré okrem iného 
vysvetľujú, ako sa zapojiť do systému presadzovania, konkrétne príručku o procesoch 
presadzovania územných rozhodnutí a návod, ako podať sťažnosť. 

Záver
Komisia sa domnieva, že nové ustanovenia zákona riešia situáciu, na ktorú predkladateľ 
petície upozornil, a bránia jej opakovaniu.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1.
2 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
3 http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/.


