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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1401/2012 af Donalda Saule Surplyte, litauisk statsborger, på 
vegne af landsbyen Kisiniai om et godkendt projekt vedrørende et åbent 
minebrud i landsbyen Kisiniai (Klaipèda, Litauen)

1. Sammendrag

Andragerne protesterer mod en administrativ afgørelse om godkendelse af et åbent minebrud 
til udvinding af grus og sand i deres landsby Kisiniai (distriktet Dovilai, Klaipèda). De 
frygter, at denne uøkonomiske aktivitet vil have en stærkt negativ indvirkning på 
befolkningens helbred, og de påpeger, at aktiviteten vil foregå i en afstand af kun 34-50 m fra 
beboelsesejendomme. Hvad angår godkendelsen af projektet, gør andragerne opmærksom på, 
at landsbyboerne kun fik ti dage til offentlig høring, hvilket udgør en overtrædelse af 
Århuskonventionens bestemmelser. Andragerne protesterer endvidere mod konklusionerne fra 
Klaipèdas regionale miljøkontor (dokumentreference: (9.14.5)-LV4-1776, dateret 2011-05-
04) om, at der ikke var behov for en vurdering af virkningerne på miljøet ved godkendelsen af 
dette projekt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

Århuskonventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser 
samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århuskonventionen) hvad angår 
projekter er blevet indarbejdet i EU-lovgivningen ved hjælp af direktiv 2011/92/EU om 
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vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet1 (VVM-direktivet).

Et åbent minebrud til udvinding af sand og grus i landsbyen Kisiniai (Litauen) kan falde ind 
under VVM-direktivets anvendelsesområde.

I overensstemmelse med VVM-direktivets artikel 4, stk. 2, skal medlemsstaterne for 
projekter, der er opført i bilag II, ved hjælp af en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde og/eller 
ved hjælp af tærskelværdier eller andre kriterier afgøre, om et projekt skal vurderes i henhold 
til artikel 5-10.

Artikel 4, stk. 3, i VVM-direktivet bestemmer, at der ved en undersøgelse i hvert enkelt 
tilfælde eller ved fastsættelse af grænseværdier eller kriterier i henhold til stk. 2 skal tages 
hensyn til de relevante udvælgelseskriterier i bilag III.

Baseret på de oplysninger, som findes på websiden for Klaipèdas regionale miljøkontor2, 
hvorefter det godkendte åbne minebrud til udvinding af sand og grus dækker 10,35 ha, falder 
det pågældende projekt ind under kategorien "Stenbrud og minedrift i åbne brud samt 
tørvegravning (projekter, som ikke er omfattet af bilag I)"(punkt 2, litra a), i bilag II til VVM-
direktivet). Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at de kompetente litauiske 
myndigheder har foretaget en konkret undersøgelse ved afgørelsen af, om det pågældende 
projekt skulle gøres til genstand for en miljøkonsekvensvurdering.

Andrageren hævder, at de kompetente myndigheder i konklusionen i VVM-screeningen ikke 
tog hensyn til afstanden fra projektområdet til de nærmeste private ejendomme, som er 34-54 
meter. Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at den kompetente myndighed var 
opmærksom på denne oplysning og har taget hensyn til den.  Den endelige konklusion på 
VVM-screeningen om miljøkonsekvensvurdering af udnyttelsen af stenbruddet i Kisiniai 
indeholder nærmere bestemt en oplysning om, at den nærmeste private ejendom ligger 30 
meter fra det planlagte område (80 meter fra stenbruddet), og i konklusionerne nævnes det 
udtrykkeligt, at stenbruddet vil blive omgivet af en jordvold for at beskytte de 
omkringliggende områder mod støv.  Det skal i denne forbindelse bemærkes, at VVM-
direktivet ikke fastsætter nogen kriterier eller grænser vedrørende afstand, men det kræver, at 
der tages hensyn til de relevante kriterier i bilag III ved afgørelsen af, om et projekt skal 
underkastes en miljøkonsekvensvurdering, f.eks. placering i et tætbefolket område og det 
naturlige miljøs bæreevne, og det er sket i dette tilfælde.  Kommissionen kan derfor ud fra de 
foreliggende oplysninger ikke konstatere, at myndighederne med urette har konkluderet, at det 
ikke er obligatorisk at foretage en miljøkonsekvensvurdering af det pågældende projekt.

Andrageren gør gældende, at borgerne kun fik ti dage fra datoen for vedtagelsen af 
konklusionen på VVM-screeningen til at fremsætte et forslag til den kompetente myndighed 
om at revidere den. Det bestemmes i denne forbindelse alene i artikel 4, stk. 4, i direktivet, at 
medlemsstaterne skal sørge for, at de kompetente myndigheders afgørelser efter stk. 2 stilles 
til rådighed for offentligheden.  VVM-direktivet regulerer således ikke dette spørgsmål.  

                                               
1 EUT L 26, 28.1.2012, s. 1-21.

2 http:/klrd.am.lt/VI//files/0.319346001304678380.pdf 
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Domstolen har imidlertid i sag C-75/08, Mellor, fastslået, at "når en medlemsstats afgørelse 
om ikke at vurdere et projekt henhørende under bilag II til direktiv 85/337 i overensstemmelse 
med direktivets artikel 5-10 angiver begrundelserne herfor, er denne afgørelse tilstrækkeligt 
begrundet, når begrundelserne heri – tilføjet de oplysninger, som allerede er meddelt de 
berørte parter og eventuelt suppleret med de øvrige nødvendige oplysninger, som de 
administrative nationale myndigheder skal udlevere efter begæring – giver mulighed for at 
bedømme hensigtsmæssigheden af at anlægge en sag til prøvelse af afgørelsen"1.  Det fremgår 
af de foreliggende oplysninger, at andrageren var i stand til at træffe en sådan afgørelse og
havde mulighed for at udøve retten til domstolsprøvelse.

Konklusion

Kommissionen kan på grundlag af de foreliggende oplysninger ikke påvise nogen 
overtrædelse af VVM-direktivet, som inkorporerer de forpligtelser, der følger af 
Århuskonventionen, i EU's retsorden hvad angår projekter.

                                               
1 C-75/08, Mellor, EUT C 153 af 4.7.2009, s. 11–12, præmis 66.


