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Betreft: Verzoekschrift 1049/2007 ingediend door Eileen Shanahan (Ierse 
nationaliteit), over de schadelijke gevolgen van een snelwegproject voor het 
Carrigaphooca Castle House

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster protesteert tegen de plannen van de Ierse National Roads Authority (NRA) om een 
vierbaanssnelweg aan te leggen op een afstand van minder dan 200 meter van het 
Carrigaphooca Castle House, een monument van 800 jaar oud dat zowel Iers erfgoed is als op 
de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Volgens indienster zouden deze plannen zeer 
kwalijke gevolgen hebben voor het landschap en tevens een precedent scheppen om andere 
monumenten in het land te vernietigen. Volgens indienster is er geen milieueffectbeoordeling 
uitgevoerd. Zij is tegen het voorstel van de National Roads Authority om verplicht 35 are van 
het historische grondgebied aan te schaffen. Indienster meent dat dit geen eerlijke gang van 
zaken is, aangezien het kasteel al eerder werd verplicht een deel van zijn terrein te verkopen 
bij de aanleg van de huidige N22, 25 jaar geleden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008

Richtlijn van de Raad 85/337/EEG1 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
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openbare en particulieren projecten ( b e k e n d  als de richtlijn betreffende 
milieueffectbeoordelingen of de 'MEB-richtlijn'), zoals gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG1

en 2003/35/EG2 behelst de bouw van snelwegen met vier of meer rijbanen. Voor deze 
projecten, die worden opgesomd in bijlage I (punt 7c) van de richtlijn, moeten hun mogelijk 
belangrijke gevolgen voor het milieu worden aangewezen en beoordeeld, en moeten er 
maatregelen worden voorgesteld om belangrijke negatieve gevolgen te vermijden en te 
verminderen, en waar mogelijk te herstellen voorafgaande aan de toestemming voor de 
ontwikkeling

Volgens de informatie die door indienster is verstrekt, is er geen duidelijke aanwijzing dat er 
geen MEB is uitgevoerd. Er blijft twijfel bestaan over de bewering van indienster dat het 
milieueffectrapport (MER) niet is gepubliceerd (zoals voorgeschreven door artikel 6 van de 
MEB-richtlijn). Volgens de Ierse wetgeving is het zelfs verplicht om een uit te voeren MEB te 
publiceren in krantenadvertenties, waarin wordt aangegeven dat een MER ter inzage ligt. 

Conclusies

In het licht van de verstrekte informatie kan de Commissie op dit moment geen schending van 
het communautaire milieurecht aanwijzen. Wanneer indienster aanvullende informatie 
verstrekt, zal de Commissie de zaak opnieuw onderzoeken. 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

De door indienster verstrekte aanvullende informatie toont aan dat er een MEB wordt  
uitgevoerd, maar stelt dat de alternatieve tracés onvoldoende onderzocht zijn.

Alternatieven zijn wezenlijk verschillende manieren waarop de opdrachtgever op haalbare 
wijze de doelstellingen van het project kan bereiken.

De MEB-richtlijn behandelt alternatieven in artikel 5, lid 3 en in bijlage IV, en vereist dat de 
door de opdrachtgever geleverde milieu-informatie ten minste dient te bevatten “een schets 
van de voornaamste alternatieven die de opdrachtgever heeft onderzocht, met opgave van de 
voornaamste motieven voor zijn keuze, met inachtneming van de milieueffecten” en “een 
beschrijving van de beoogde maatregelen om aanzienlijke nadelige effecten te vermijden, te 
beperken en zo mogelijk te verhelpen”.

Lidstaten zijn, uiteraard, onder de voorwaarden gesteld in artikel 176 van het VwEU, vrij om 
in hun nationale wetgeving strengere eisen te stellen dan de MEB-richtlijn voorschrijft. 
Sommige lidstaten hebben het afwegen van alternatieven als verplichting opgenomen in de 
milieueffectbeoordeling terwijl andere het overlaten aan de opdrachtgever om te bepalen of de 
alternatieven voor het project relevant zijn. Als er alternatieven in overweging worden 
genomen, eisen de richtlijnen dat de opdrachtgever deze omschrijft in de 
milieueffectbeoordeling en de redenen opgeeft waarom gekozen is voor het voorgestelde 
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project.

Er is dientengevolge geen aanwijzing in de MEB-richtlijn dat specifieke alternatieven zouden 
moeten worden opgenomen in de milieueffectbeoordeling, noch is er een eis ten aanzien van 
een minimum aantal door de opdrachtgever te onderzoeken alternatieven. 

Het feit dat de milieueffectbeoordeling in dit geval niet een uitgebreide beoordeling bevatte 
van de milieueffecten van alle door indienster aangegeven mogelijke alternatieven, 
veronderstelt geen inbreuk op de MEB-richtlijn.

Concluderend kan worden gesteld dat het, op grond van de huidige formulering van de 
richtlijn, niet mogelijk is een inbreuk vast te stellen voortkomend uit het nalaten van het 
leveren van informatie over alternatieve tracés.


