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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1032/2007 af Saul Barry, irsk statsborger, om påstået overtrædelse af 
EU-lovgivningen om miljøvurdering i forbindelse med godkendelsen af den 
amtslige udviklingsplan "Dun Laoghaire Rathdown" (Irland)

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at efter godkendelsen af den amtslige udviklingsplan "Dun Laoghaire 
Rathdown" i 2004 ændrede industriområdet "Sandyford Industrial Estate" status, så det fra at 
være et let industriområde blev til et område med mulighed for byggeudvikling. Ifølge 
andrageren vil byudviklingsplanen for dette område medføre en befolkningsvækst fra 0 til 
20.000 borgere i perioden indtil 2015 og opførelse af over 10.000 huse. Andrageren angriber 
konceptet "rammeplan for bymæssig bebyggelse", som han mener tjener til at omgå krav om 
gennemførelse af en strategisk miljøvurdering (SMV), som skulle have været taget i 
anvendelse i tilfælde af en lokalområdeplan. Andrageren gør gældende, at der vil ske en 
betydelig stigning i støj- og luftforureningen, og anmoder Europa-Parlamentet om at få 
undersøgt situationen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"Rådets direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet (det såkaldte miljøvurderingsdirektiv eller VVM-direktivet) som 
ændret ved direktiv 97/11/EF2 og 2003/35/EF3 omfatter gennemførelsen af 
                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985.
2 EFT L 73 af 14.3.1997.
3 EUT L 156 af 25.6.2003.
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byudviklingsprojekter. For disse projekter, der er anført i bilag II (stk. 10, litra b)), skal 
medlemsstaterne ved hjælp af en screeningsprocedure (undersøgelse af hver enkelt sag eller i 
henhold til tærskler eller kriterier og under hensyntagen til de relevante udvælgelseskriterier, 
der er fastsat i bilag III til direktivet), afgøre, om projektet kan forventes at få betydelige 
indvirkninger på miljøet og derfor skal underkastes en vurdering af indvirkningerne på 
miljøet, før der gives tilladelse til projektet. Resultatet af screeningen skal offentliggøres.

Hvis der er gennemført en vurdering af indvirkningen på miljøet (VVM), skal projektets 
mulige miljøvirkninger fastlægges og vurderes, og der skal foreslås foranstaltninger med 
henblik på at undgå, reducere og om muligt afhjælpe væsentlige negative indvirkninger. I 
forbindelse med en VVM-procedure skal der afholdes offentlige høringer, og i den endelige 
beslutning om, hvorvidt der skal gives byggetilladelse eller ej, skal resultaterne af vurderingen 
af indvirkningen på miljøet og de offentlige høringer tages i betragtning. 

Hvad angår den strategiske miljøvurdering af planen, fastsættes det i artikel 3 i Rådets 
direktiv 2001/42/EF (det såkaldte SEA-direktiv1), hvilke planer og programmer der skal 
vurderes. Det fastsættes i artikel 3, stk. 2, at der skal gennemføres en miljøvurdering for alle 
planer og programmer, som udarbejdes inden for fysisk planlægning og arealanvendelse, og 
som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omhandlet i 
bilag I og II til direktiv 85/337/EØF (VVM-direktivet).

Hvad angår den bredere politik for bymiljø, vedtog Kommissionen den 11. januar 2006 en 
temastrategi2. I strategien blev byforvaltning og byplanlægning fastsat som en prioritet og en 
udfordring for byområderne, men der blev ikke foreslået ensartede eller bindende mål på dette 
område. I overensstemmelse med særlig EU-miljølovgivning og anden lovgivning fastholder 
Kommissionen sin holdning om, at byer bedst er stand til selv at træffe beslutning om sådanne 
spørgsmål i henhold til lokale behov og forhold. EU har givet lokale og nationale 
myndigheder skønsmæssig ret til i henhold til subsidiaritetsprincippet at finde og gennemføre 
løsninger, der passer til det lokale niveau. Kommissionen offentliggjorde imidlertid i 2007 
vejledende dokumenter for at hjælpe byerne med at forbedre byplanlægningen3. 

Hvad angår luftkvaliteten, er Dun Laoghaire en del af Dublin-byområdet (zone A). For denne 
zone er alle de forurenende stoffer, der er indberettet i henhold til Rådets direktiv 96/62/EF4

og 1999/30/EF5 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/69/EF6 og 2002/3/EF7, 
under de respektive grænseværdier. I denne situation skal medlemsstaterne opretholde 
niveauet for forurenede stoffer under grænseværdierne, og de skal bestræbe sig på at bevare 
den bedste luftkvalitet, der er forenelig med bæredygtig udvikling. På grundlag af de 
foreliggende oplysninger kan Kommissionen ikke fastslå, om gennemførelsen af den amtslige 
udviklingsplan "Dun Laoghaire Rathdown" vil føre til en overtrædelse af grænseværdier.

                                               
1 EFT L 197 af 21.7.2001.
2 http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm
3 http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm;
http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm
4 EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55-63.
5 EFT L 163 af 29.6.1999, s. 41-60.
6 EFT L 313 af 13.12.2000, s. 12-21.
7 EFT L 67 af 9.3.2002, s. 14-30.
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Konklusioner

På baggrund af de yderligere oplysninger fra andrageren har Kommissionen besluttet at sende 
en skrivelse til de irske myndigheder med henblik på at få præciseret forskellen mellem en 
rammeplan for bymæssig bebyggelse og en lokalområdeplan og de respektive forpligtelser i 
forbindelse med dem, hvad angår SEA-direktivet. Når den har modtaget et svar, vil der blive 
fremsendt en yderligere meddelelse til Udvalget for Andragender."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Kommissionen har rettet henvendelse til de irske myndigheder vedrørende dette andragende 
med henblik på at få præciseret forskellen mellem en rammeplan for bymæssig bebyggelse og 
en lokalområdeplan og de respektive forpligtelser i forbindelse med dem, hvad angår SEA-
direktivet.1

De irske myndigheder har oplyst, at "Sandyford Business Estate" er en del af den amtslige 
udviklingsplan "Dun Laoghaire Rathdown", som blev vedtaget, før SEA-direktivet trådte i 
kraft. Udviklingsplanen indeholder imidlertid ikke en udtalelse om de miljømæssige 
virkninger af gennemførelsen af den.  

I 2007 besluttede amtsrådet at få et konsulentfirma til at udarbejde et udkast til en rammeplan 
for bymæssig bebyggelse (herunder "Sandyford Business Estate"). En rammeplan for 
bymæssig bebyggelse er et vejledende dokument, som ikke har lovstatus. Den bør ikke 
betragtes som et alternativ til en lokalområdeplan. Den evt. gennemførelse af en rammeplan 
for bymæssig bebyggelse kan imidlertid gøre det nødvendigt at ændre den amtslige 
udviklingsplan. Derfor skal enhver ændring underkastes en fuldstændig 
miljøvurderingsscreening og en offentlig høring, da den ville høre under anvendelsesområdet 
for SEA-direktivets artikel 3.

På grundlag af oplysningerne fra andrageren og svaret fra de irske myndigheder er 
Kommissionen ikke i stand til at påvise en overtrædelse af EF-lovgivningen, og den kan 
derfor ikke gå videre med denne sag."

                                               
1 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.


