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Om: Andragende nr. 0123/2019 af V. K., kroatisk statsborger, om Sloveniens 
påståede tilsidesættelse af miljølovgivningen

1. Sammendrag

Andrageren klager over den måde, hvorpå Kommissionen har behandlet hans klage over den 
slovenske regerings projekt for opførelsen af Divača-Koper-jernbanelinjens andet spor, der 
efter hans opfattelse vil forårsage uoprettelig skade på et Natura 2000-område.  Han har 
desuden indgivet en klage til Den Europæiske Ombudsmand.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. maj 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. juli 2019

For så vidt angår de fleste af de spørgsmål, som andrageren henviser til, kan Kommissionen 
ikke gribe ind, da de pågældende spørgsmål hører under medlemsstaternes 
kompetenceområde.

Andragerens klage blev registreret i klagebehandlingsdatabasen1 den 13. september 2018. 
Klagens hovedpunkter var knyttet til vedtagelsen af loven om anlæggelsen, driften og 
forvaltningen af Divača-Koper-jernbanestrækningens andet spor ("Divača-Koper-loven") og 
de påståede betydelige indvirkninger på naturen og grundvandsreservoiret i det følsomme 
karst‑ og Natura 2000-område. Ifølge klagen er sagen mod Divača-Koper-loven blevet 
indbragt for nationale og internationale organer, herunder den slovenske forfatningsdomstol 
og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

1 CHAP (2018) 003069.
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Overensstemmelse med EU's miljølovgivning:

Projektet omfatter anlæggelsen af en ny enkeltsporet jernbanestrækning på 27 km mellem 
sporforbindelsen i Divača og havnen i Koper. På grund af det besværlige og følsomme 
bjergområde (karst‑ og Natura 2000-område) kræver udformningen otte tunneller og andre 
komplekse forbindelseselementer (viadukter, broer og en indelukket sporstrækning).

Kommissionen har i forbindelse med klageproceduren vurderet projektets overensstemmelse 
med EU's miljølovgivning samt anmodninger om finansiering fra Connecting Europe-
faciliteten (CEF), Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og samhørighedspolitikken (under 
vurdering).

De vigtigste udestående spørgsmål vedrørte overholdelsen af habitatdirektivet2 og 
vandrammedirektivet3.

Habitatdirektivet

Projektet har gennemgået alle de foreskrevne retlige procedurer, herunder en passende 
vurdering i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. Vurderingen i henhold til artikel 6, 
stk. 3, blev foretaget som led i proceduren for vurdering af indvirkningen på miljøet (VVM) i 
henhold til direktiv 2011/92/EU4 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet (VVM-direktivet). Den kompetente slovenske myndighed 
konkluderede, at indvirkningen på Natura 2000-lokaliteterne ikke ville være væsentlig, og den 
har indført specifikke afbødende foranstaltninger i den henseende (herunder en specifik 
"adfærdsprotokol i tilfælde af opdagelsen af huler"). Derfor har Kommissionen ikke kunnet 
fastslå, at der er sket en overtrædelse af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3.

Vandrammedirektivet

De kompetente nationale myndigheder har bekræftet, at projektet ikke omfatter en ny ændring 
af overfladevands fysiske egenskaber eller ændringer i mængden af grundvand, hvilket kunne 
forringe vandområdets tilstand eller forhindre opnåelsen af god vandtilstand, jf. artikel 4, stk. 
7, i vandrammedirektivet. Der blev i miljøafgørelserne taget højde for de afbødende 
foranstaltninger i forbindelse med vandsystemet. De slovenske myndigheder konsulterede i 
forbindelse med VVM-proceduren også Italien om den potentielle indvirkning på 
grundvandskilderne. Kommissionen har ikke kunnet fastslå, at der er sket en overtrædelse af 
vandrammedirektivets artikel 4, stk. 7.

På grundlag af en gennemgang af andragerens oplysninger samt oplysninger fra CEF og EIB 
har Kommissionen ikke kunnet konstateret nogen overtrædelse af EU's miljølovgivning. 
Andrageren blev underrettet om denne vurdering den 19. december 2018. Da der ikke blev 
fremført relevante argumenter, blev klagen til Kommissionen afsluttet den 21. februar 2019.

2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
22.7.1992, s. 7-50).
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73).
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet (EØS-relevant tekst) (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1-21).
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Konklusion

Da det ikke kan fastslås, at der er sket nogen overtrædelse af EU's miljølovgivning, agter 
Kommissionen ikke at gribe yderligere ind i sagen.


