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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1049/2007 af Eileen Shanahan, irsk statsborger, om den skadelige 
indvirkning af et landevejsprojekt på Carrigaphooca Castle House

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod planerne hos den irske nationale vejmyndighed (NRA) om at 
bygge en firesporet vej inden for 200 meter fra Carrigaphooca Castle House, som er et 800 år 
gammelt monument, der indgår i både Irlands og UNESCO's kulturarv.  Ifølge andrageren 
ville disse planer have en stor skadelig indvirkning på landskabet og ville skabe præcedens for 
at ødelægge andre monumenter rundt om i landet. Andrageren gør gældende, at der ikke er 
gennemført en vurdering af indvirkningen på miljøet, og modsætter sig NRA's forslag om 
ekspropriering af 140.000 m2 historisk domæne. Andrageren anfægter retfærdigheden ved et 
sådant tiltag, idet hun gør gældende, at slottets område allerede blev underlagt en 
eksproprieringsordre, da den eksisterende N22 blev anlagt for 25 år siden.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. juni 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2008.

"Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet (kendt som direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet eller "VVM-
direktivet"), som ændret ved direktiv 97/11/EF og 2003/35/EF, dækker anlæggelsen af veje med 
fire eller flere spor. For disse projekter, der er opført i direktivets bilag I (punkt 7 c), skal deres 
sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet identificeres og vurderes, og der skal foreslås 
foranstaltninger med henblik på at undgå, reducere og om muligt afhjælpe den væsentligste 
negative indvirkning, før der gives samtykke til udviklingen.  
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Ifølge de oplysninger, der er tilvejebragt af andrageren, er der ingen klar angivelse af, at der 
ikke er blevet udført en vurdering af indvirkningen på miljøet. Der er fortsat tvivl om den 
påstand, der er fremsat af andrageren om, at vurderingen af indvirkningen på miljøet (VVM) 
ikke var offentliggjort (jf. artikel 6 i VVM-direktivet). Faktisk indeholder den irske 
lovgivning bestemmelse om, at der, når der foretages en VVM, skal gives meddelelse i aviser 
med angivelse af, at der er en VVM til rådighed til gennemsyn.

Konklusioner

I lyset af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen ikke for indeværende påvise, at der 
er sket en overtrædelse af Fællesskabets miljølovgivning. Såfremt andrageren fremsender 
yderligere oplysninger, vil Kommissionen undersøge sagen igen."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25 marts 2010.

"Det fremgår af de supplerende oplysninger fra andrageren, at der er ved at blive udført en 
vurdering af indvirkningen på miljøet (VVM), men at muligheden for alternative ruter ikke er 
blevet undersøgt ordentligt. 

Alternativer er grundlæggende forskellige måder, hvorpå bygherren kan opfylde 
projektmålene.

VVM-direktivet omhandler alternativer i artikel 5, stk. 3, samt i bilag IV, og indeholder krav 
om, at de miljøoplysninger, som bygherren skal give, som minimum skal omfatte "en oversigt 
over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de 
vigtigste grunde til valget under hensyn til indvirkningen på miljøet" samt "en beskrivelse af 
påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere 
væsentlige skadelige virkninger".

Medlemsstaterne har naturligvis mulighed for at gå ud over VVM-direktivets mindstekrav i 
deres nationale lovgivning på de betingelser, der fastsættes i artikel 176 i TEUF. Visse 
medlemsstater har det som et obligatorisk krav at tage alternativer i betragtning i forbindelse 
med en VVM-undersøgelse, mens andre lader det være op til bygherren at afgøre, om der 
findes relevante alternativer til det aktuelle projekt. Hvis der tages alternativer i betragtning, 
skal bygherren i henhold til direktivet beskrive disse alternativer i miljøredegørelsen samt 
redegøre for de begrundelser, der ligger til grund for udvælgelsen af det foreslåede projekt.  

VVM-direktivet indeholder således ingen krav om, at der skulle tages alternativer i 
betragtning i forbindelse med VVM-undersøgelsen, og det indeholder ikke noget krav om, at 
bygherren skal undersøge et minimum antal alternativer. 

Det forhold, at VVM-undersøgelsen i foreliggende tilfælde ikke omfattede en omhyggelig 
vurdering af alle de alternativer, som andragerne har fremført, udgør ikke en overtrædelse af 
VVM-direktivet.

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det ikke muligt at identificere nogen 
overtrædelse i forbindelse med de manglende oplysninger om alternative ruter."
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