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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1032/2007 ingiven av Saul Barry (irländsk medborgare), om 
påstådda överträdelser av EU:s lagstiftning om miljöbedömning i samband med 
godkännandet av utvecklingsplanen för grevskapet Dun Laoghaire Rathdown 
(Irland).

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att industriområdet Sandyfords status ändrades från lätt industri till att 
vara öppet för exploatering av bostäder efter godkännandet av utvecklingsplanen för 
grevskapet Dun Laoghaire Rathdown 2004. Enligt framställaren kommer urbaniseringsplanen 
för detta område att 2015 ha lett till en ökning av befolkningen från 0 till 20 000 personer och 
uppförande av mer än 10 000 hus. Framställaren motsätter sig konceptet med ett ramprogram 
för urbanisering, med tanke på att det används för att undgå kraven för genomförande av en 
strategisk miljöbedömning (SMB), som skulle ha tillämpats när det gäller lokala 
områdesplaner. Framställaren kritiserar den kraftiga ökningen av buller och luftföroreningar 
och ber Europaparlamentet att undersöka situationen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 7 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008.

Rådets direktiv 85/337/EEG1 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt (känt som direktivet om miljökonsekvensbedömning eller ”MKB-direktivet”), 
ändrat genom direktiv 97/11/EG2 och direktiv 2003/35/EG3, täcker anläggande av projekt för 
                                               
1 EGT L 175, 5.7.1985.
2 EGT L 73, 14.3.1997.
3 EUT L 156, 25.6.2003.
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tätortsbebyggelse. För dessa projekt, som anges i bilaga II (punkt 10.b) i direktivet måste 
medlemsstaterna, med ett förfarande som kallas ”urval för miljöprövning” (genom ett 
granskningsförfarande i varje enskilt fall eller enligt trösklar eller kriterier, med hänsyn till de 
relevanta urvalskriterier som anges i bilaga III i direktivet), fastställa om projektet sannolikt 
kommer att få betydande följder för miljön, och därmed kräva en MKB innan man ger 
tillstånd till bygget. Beslutet om miljöprövningen måste offentliggöras.

När en MKB genomförs måste de sannolika effekterna på miljön av projektet identifieras och 
bedömas och åtgärder föreslås för att man ska kunna undvika, minska och, om möjligt, göra 
något åt betydande negativa effekter. Under MKB-förfarandet måste allmänheten höras, och 
vid det slutgiltiga beslutet om huruvida byggprojektet ska godkännas eller inte måste 
resultaten av MKB och offentliga samråd beaktas.

Vad gäller den strategiska miljöbedömningen av planen fastställs det i artikel 3 i rådets 
direktiv 2001/42/EG (direktivet om strategisk miljöbedömning1) vilka planer och program 
som bör bedömas. I artikel 3.2 fastställs det mycket riktigt att en miljöbedömning ska utföras 
för alla planer och program som utarbetas för fysisk planering eller markanvändning, och 
denna bedömning ska ligga till grund för kommande tillstånd för projekt enligt bilagorna I 
och II till direktiv 85/337/EEG (MKB-direktivet).

När det gäller en mer omfattande politik om stadsmiljö antog Europeiska kommissionen en 
temainriktad strategi2 den 11 januari 2006. I denna strategi angavs bland annat 
stadsförvaltning och stadsplanering som en utmaning som stadsområdena står inför, men det 
föreslogs inga enhetliga eller bindande mål på detta område. Kommissionen anser fortfarande, 
under förutsättning att det är förenligt med särskild miljölagstiftning och annan lagstiftning 
inom gemenskapen, att det är lämpligast att städerna själva fattar beslut om sådana frågor som 
svar på lokala krav och omständigheter. EU har, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, 
överlämnat åt de lokala och nationella myndigheterna att finna och genomföra lösningar som 
är lämpliga på lokal nivå. År 2007 offentliggjorde kommissionen dock vägledningsdokument 
för att underlätta en förbättrad stadsplanering.3

När det gäller frågan om luftkvalitet utgör Dun Laoghaire en del av Dublins tätort (zon A). 
I den här zonen ligger alla de förorenande ämnen som rapporterats i enlighet med rådets 
direktiv 96/62/EG4 och 1999/30/EG5 och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/69/EG6 och 2002/3/EG7 under sina respektive gränsvärden. I sådana situationer 
måste medlemsstaterna fortsätta att hålla föroreningsnivåerna under gränsvärdena, och man 
bör sträva efter att upprätthålla den bästa luftkvalitet som är förenlig med en hållbar 
utveckling. Med den information som tillhandahållits kan kommissionen inte veta på förhand 
om genomförandet av utvecklingsplanen för grevskapet Dun Laoghaire Rathdown kommer att 
leda till överträdelse av några gränsvärden.

                                               
1 EGT L 197, 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 EGT L 296, 21.11.1996, s. 55–63.
5 EGT L 163, 29.6.1999, s. 41–60.
6 EGT L 313, 13.12.2000, s. 12–21.
7 EGT L 67, 9.3.2002, s. 14–30.
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Slutsatser

Mot bakgrund av den ytterligare information som tillhandahållits av framställaren har 
kommissionen beslutat att skriva till de irländska myndigheterna för att få klarhet i skillnaden 
mellan ett ramprogram för urbanisering och en lokal områdesplan, och de respektive 
skyldigheter som gäller för dem i enlighet med direktivet om strategisk miljöbedömning. När 
ett svar har mottagits kommer ytterligare ett meddelande att skickas till utskottet för 
framställningar.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 20 mars 2009.

Kommissionen har kontaktat de irländska myndigheterna beträffande framställningen och 
sökt klargörande om skillnaden mellan ett ramprogram för urbanisering och en lokal 
områdesplan, och de respektive skyldigheter som gäller för dem i enlighet med direktivet om 
strategisk miljöbedömning1.

De irländska myndigheterna har förklarat att industriområdet Sandyford ingår i en 
utvecklingsplan för grevskapet Dun Laoghaire Rathdown som antogs innan direktivet om 
strategisk miljöbedömningen trädde i kraft. I utvecklingsplanen finns dock inget uttalande om 
hur genomförandet kan påverka miljön. 

Grevskapets råd beslutade 2007 att ge i uppdrag åt konsulter att utarbeta ett ramprogram för 
urbanisering (inklusive för industriområdet Sandyford). Ett ramprogram för urbanisering är ett 
vägledande dokument som saknar lagstiftningsstatus. Det ska inte betraktas som ett alternativ 
till en lokal områdesplan. Det eventuella genomförandet av ett ramprogram för urbanisering 
kan dock kräva en ändring i den lokala områdesplanen. Alla sådana förändringar måste 
därmed omfattas av en fullständig miljöbedömning och samråd med allmänheten eftersom de 
omfattas av artikel 3 i direktivet om strategisk miljöbedömning.

Kommissionen kan med utgångspunkt från de upplysningar som framställaren har lämnat och 
det svar som inkommit från de irländska myndigheterna inte konstatera att EU:s lagstiftning 
har överträtts. Kommissionen har därför ingen möjlighet att driva ärendet vidare.

                                               
1 EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.


