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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

28.6.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0840/2004 af Andrew McGrath, irsk statsborger, for Tara 
Foundation, om den planlagte anlæggelse af en motorvej gennem et område 
af arkæologisk betydning i Irland

Andragende 0546/2005 af Julietta Clancy, irsk statsborger, for 
organisationen Meath Archaeological and Historical Society, og 2 
medunderskrivere, om protest mod en ny M3-motorvej i Irland 

Andragende 723/2005 af Kim Montia, britisk statsborger, om motorvejen 
gennem Tara i det nordlige Irland

1. Sammendrag af andragende 840/2004

Andrageren gør indsigelser mod den foreslåede anlæggelse af en motorvej gennem et område 
af arkæologisk betydning i Irland. Han hævder, at betydningsfulde arkæologiske områder vil 
blive ødelagt, hvis vejen anlægges som planlagt. Andrageren fastholder, at de irske 
myndigheder ikke har overvejet alternative linjeføringer, og at de har ignoreret henstillingerne 
fra uafhængige arkæologer samt de berørte beboeres og offentlighedens synspunkter. Det 
fremgår endvidere af byggetilladelsen, at den kompetente myndighed angiveligt har afvist, at 
vejen kan have en skadelig miljøvirkning, og det nævnes ikke, at kultur- og naturarvsområder 
kan være truet af planen. Andrageren opfordrer til beskyttelse af et område, som ifølge ham 
formentlig er det vigtigste arkæologiske område i Europa.

Sammendrag af andragende 546/2005

Andragerne gør indsigelser mod forslaget til en motorvej, som skal gå gennem landskabet i 
County Meath, med en delvis opkrævning af bompenge; de mener, at motorvejen er en trussel 
mod det enestående arkæologiske landskab i Tara. De sætter spørgsmålstegn ved lovligheden 
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af Irlands planlægnings- og miljøvurderingsproces og anfører en række mangler (f.eks. den 
anvendte metode, manglende drøftelse af alternativer osv.). Andrageren fastholder ligeledes, 
at deres organisation - blandt andet på baggrund af klager fra over 350 akademikere - allerede 
har fremsat indsigelser mod projektet på grund af den arkæologiske kultur- og naturarv. 
Eftersom andragerne økonomisk set ikke er i stand til at føre sagen til højesteret, anmoder de 
Europa-Parlamentet om at undersøge sagen.

Sammendrag af andragende 723/2005

Andrageren anmoder om Europa-Parlamentets hjælp til at forhindre ødelæggelsen af et 
ukrænkeligt og historisk område, som er i borgernes interesse såvel nu som i fremtiden.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

– Andragende 840/2004 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. april 
2005). 

– Andragende 546/2005 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. oktober 
2005). 

– Andragende 723/2005 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. november 
2005). 

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar (840/2004), modtaget den 9. november 2005

Andragendet vedrører bekymring over, at et område af arkæologisk betydning kan være 
truet af anlæggelsen af en motorvej gennem Tara-Skryne i County Meath. 

Selvom Kommissionen har beføjelse til at træffe retlige foranstaltninger over for 
medlemsstaterne, bør andrageren være opmærksom på, at Kommissionen kun kan træffe 
sådanne foranstaltninger, hvis der er dokumentation for, at en overtrædelse af EF-
lovgivningen har fundet sted. I det foreliggende tilfælde er den relevante lovgivning på 
området Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet1, som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF (VVM-direktivet). I 
henhold til VVM-direktivet skal der foretages en vurdering af miljøvirkningerne (VVM) af 
miljøfølsomme vejprojekter, før der gives tilladelse.

I det foreliggende tilfælde blev det foreslåede motorvejsprojekt underkastet en 
miljøvurdering. VVM-direktivet indeholder intet krav om særlige resultater af 
planlægningsprocessen, men det er derimod en proces, hvor negative miljøvirkninger og 
afbødende foranstaltninger vedrørende et foreslået anlægsprojekt identificeres og 
offentligheden høres, før der træffes beslutning om at give tilladelse. Selvom andrageren 
rejser kritik af den valgte linjeføring, er det på baggrund af de fremlagte oplysninger ikke 
muligt at fastslå, at der er tale om en overtrædelse af VVM-direktivet.

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
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Kommissionens svar (546/2005 & 723/2005), modtaget den 3. februar 2006

Disse andragender vedrører bekymringer over truslen mod forskellige områder af 
arkæologisk interesse som følge af anlæggelsen af motorvejen M3 gennem dalen Tara-
Skryne i County Meath. 

Selvom Kommissionen har beføjelse til at træffe retlige foranstaltninger over for 
medlemsstaterne, bør andrageren være opmærksom på, at Kommissionen kun kan træffe 
sådanne foranstaltninger, hvis der er dokumentation for, at en overtrædelse af EF-
lovgivningen har fundet sted. I det foreliggende tilfælde er den relevante lovgivning på 
området Rådets direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF2 (VVM-
direktivet). I henhold til VVM-direktivet skal der foretages en vurdering af 
miljøvirkningerne (VVM) af miljøfølsomme vejprojekter, før der gives tilladelse. Med 
hensyn til spørgsmålet om adgang til oplysninger, som er nævnt i det første andragende, er 
den relevante lovgivning Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF3 om offentlig 
adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF. I henhold til 
artikel 3 sikrer medlemsstaterne, at offentlige myndigheder er forpligtet til at stille 
miljøoplysninger, som de er i besiddelse af, eller som opbevares for dem, til rådighed for 
enhver informationssøgende, uden at denne skal gøre rede for en interesse heri.  
Medlemsstaterne kan fastsætte, at en anmodning om adgang til miljøoplysninger kan afslås 
på baggrund af de udtømmende begrundelser, som er fastsat i artikel 4. I henhold til artikel 
6 har informationssøgende adgang til klage og domstolsprøvelse, såfremt de mener, at 
deres anmodning om adgang til oplysninger ikke er blevet besvaret, er blevet uretmæssigt 
afslået, er blevet utilstrækkeligt besvaret eller på anden måde ikke er blevet behandlet i 
overensstemmelse med artikel 3, 4 eller 5.

I det foreliggende tilfælde blev det foreslåede motorvejsprojekt underkastet en 
miljøvurdering. VVM-direktivet indeholder intet krav om særlige resultater af 
planlægningsprocessen, men det er derimod en proces, hvor negative miljøvirkninger og 
afbødende foranstaltninger vedrørende et foreslået anlægsprojekt identificeres og 
offentligheden høres, før der træffes beslutning om at give tilladelse. Selvom andrageren 
rejser kritik af den valgte linjeføring, er det på baggrund af de fremlagte oplysninger ikke 
muligt at fastslå, at der er tale om en overtrædelse af VVM-direktivet. Hvad angår 
spørgsmålet om adgang til oplysninger, er andragerens dokumentation utilstrækkelig til, at 
Kommissionen kan foretage en vurdering af denne.

4. (REV) Kommissionens svar, modtaget den 23 marts 2007

Hvad angår planlægningen af M3-projektet, er Kommissionen blevet underrettet om, at de 
irske myndigheder har fulgt de procedurer, som fremgår af de nationale vejmyndigheders 
retningslinjer for forvaltningen af nationale vejprojekter (National Roads Authority’s 
National Roads Project Management Guidelines). Planlægningsprocessen overvejede ti 
mulige linjeføringer i Tara/Skreen-området med særlig vægt på områdets arkæologiske 

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
2 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
3 EFT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
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fund. Den foretrukne linjeføring, som efterfølgende blev valgt, blev underkastet en 
mundtlig høring, som blev arrangeret af An Bord Pleanála (Planning Board of Appeal), og 
som førte til, at der blev truffet en beslutning i august 2003 om at godkende den foreslåede 
motorvejsføring.

Kommissionen forstår, at spørgsmålet om arkæologiske fund langs linjeføringen er blevet 
behandlet i overensstemmelse med National Monuments Acts 1930-2004, og at de aktuelle 
arkæologiske undersøgelser og udgravninger er foretaget efter retningslinjer udstedt af 
Irlands minister for miljø, kultur- og naturarv samt lokalstyre i maj 2005. Projektet 
forventes at starte, når det enestående arkæologiske arbejde er udført.

I forlængelse af de tidligere svar fra Kommissionen vedrørende disse spørgsmål (af 9. 
november 2005 for så vidt angår andragende 840/2004 og af 17. januar 2006 for så vidt 
angår andragende 723/2005) mener Kommissionen ikke, at den senest modtagne 
dokumentation fremlægger nye oplysninger om anvendelsen af Rådets direktiv 
85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet1, 
som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF (VVM-direktivet), i forbindelse med projektet. 
Kommissionen er derfor fortsat af den opfattelse, at det på baggrund af de fremlagte 
oplysninger ikke er muligt at fastslå, at der er tale om en overtrædelse af VVM-direktivet.

5. (REV II) Kommissionens svar, modtaget den 12. februar 2008

Disse andragender vedrører bekymringer over truslen mod forskellige områder af 
arkæologisk interesse som følge af anlæggelsen af motorvejen M3 gennem dalen Tara-
Skryne i County Meath.
I oktober 2007 besluttede Kommissionen at anlægge sag mod Irland ved EF-Domstolen på 
grund af mangler i den irske lovgivning til gennemførelse af direktivet om vurdering af 
virkninger på miljøet (direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet som ændret ved direktiv 97/11/EF og 2003/35/EF)2. I 
henhold til direktivet har medlemsstaterne pligt til at foretage vurderinger af virkninger på 
miljøet (VVM), inden der gives tilladelse til visse typer offentlige og private projekter, 
som menes at have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Et af punkterne i sagen vedrører Irlands tilgang til beslutninger, der vedrører fjernelse af 
historiske strukturer og arkæologiske monumenter. Direktivet nævner udtrykkeligt virkninger 
på arkæologisk arv, og Kommissionen er bekymret for, at Irland tolker direktivet, som om det 
ikke finder anvendelse for visse særskilte beslutninger, der vedrører fjernelsen af strukturer og 
monumenter med henblik på fremme af infrastrukturprojekter og andre projekttyper, der er 
omfattet af direktivet. I en endelig advarsel, som blev sendt til Irland i juni 2007, henviste 
Kommissionen blandt andet til, at der ikke var foretaget en miljøvurdering i forbindelse med 
en beslutning om at fjerne et nationalt monument på strækningen for motorvejsprojektet M3 
nær Tara i County Meath.
Kommissionen vil fortsat holde Udvalget for Andragender underrettet om udviklingen i sagen 
vedrørende dette andragende.

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
2 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5-15.
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6. (REV III) Kommissionens svar, modtaget den 24. april 2009

Under henvisning til sin meddelelse til Udvalget for Andragender af 11. februar 2008 kan 
Kommissionen oplyse, at der på baggrund af beslutningen om at anlægge sag mod Irland ved 
EF-Domstolen på grund af mangler i den irske lovgivning til gennemførelse af direktivet om 
vurdering af virkninger på miljøet (direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og 2003/35/EF3) 
blev indledt en overtrædelsesprocedure i den pågældende sag4 ved EF-Domstolen i starten af 
februar 2009.

Når Domstolen har truffet afgørelse i sagen, vil andrageren have direkte adgang hertil via 
Domstolens websted, http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

7. (REV IV) Kommissionens svar (andragende 840/2004, 546/2005 og 723/2005),
modtaget den 18. juli 2011

Kommissionen kan nu oplyse, at Domstolen har afsagt sin dom i sag C-50/09 den 3. marts 
2011. Domstolen fandt, at den irske lovgivning var uforenelig med VVM-direktivet (direktiv 
85/337/EØF5 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, 
som ændret ved direktiv 97/11/EF6 og 2003/35/EF7) for så vidt som nedrivningsarbejder er 
udelukket fra anvendelsesområdet for den irske lovgivning til gennemførelse af direktivet.  

Domstolen konkluderede, at nedrivningsarbejder i modsætning til den irske regerings påstand 
er omfattet af VVM-direktivet, og at de i den forbindelse kan udgøre et "projekt" som 
defineret i artikel 1, stk. 2, heri. Ifølge Domstolen tager irsk lovgivning ikke højde for den 
mulighed, at nedrivningsarbejder kan udgøre et "projekt" i sig selv, der er omfattet af VVM-
direktivet.

De irske myndigheder har meddelt Kommissionen, at de agter at vedtage ny lovgivning for at 
efterkomme Domstolens dom.

Andrageren har direkte adgang til dommen via Domstolens websted:
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

8. (REV V) Kommissionens svar (andragende 840/2004, 546/2005 og 723/2005),
modtaget den 24. oktober 2012

Kommissionen oplyste i tidligere meddelelser til Udvalget for Andragender, at de irske 

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48.
2 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5-15.
3 EFT L 156 af 25.6.2003, s. 17-25.
4 Sag C-50/09.
5 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48.
6 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5-15.
7 EFT L 156 af 25.6.2003, s. 17-25.
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myndigheder havde underrettet Kommissionen om, at de agtede at vedtage ny lovgivning for 
at efterkomme EU-Domstolens dom i sag C-50/09.  

Da Irland imidlertid stadig ikke havde efterkommet Domstolens dom, besluttede 
Kommissionen den 21. juni 2012 er at indbringe sagen for Domstolen på ny. Siden da er der 
vedtaget ny lovgivning i Irland med henblik på at implementere Domstolens dom.  
Kommissionen er i øjeblikket i færd med at gennemgå denne lovgivning, og den er i tæt 
kontakt med de irske myndigheder i denne sag. Med hensyn til tredje præmis i Domstolens 
dom overtog Irland den 9. juli 2012 (med bekendtgørelse (Statutory Instrument) nr. 249/2012) 
Den Europæiske Unions forordninger 2012 (miljøindvirkningsvurdering af foreslået 
nedrivning af nationale monumenter).

9. Kommissionens svar (andragende 840/2004, 546/2005 og 723/2005), modtaget den 
28.juni 2013 (REV VI)

Kommissionen oplyste i en tidligere meddelelse til Udvalget for Andragender, at Irland har 
vedtaget en lang række nye lovbestemmelser med henblik på at gennemføre Domstolens dom 
i sag C-50/09.

Kommissionen har nu vurderet den nye lovgivning og mener, at den tager højde for 
uoverensstemmelserne i den irske lovgivning med hensyn til gennemførelsen i national ret af 
bestemmelserne i VVM-direktivet som fastslået i dommen i sag C-50/09.
For at tage højde for første præmis i dommen vedtog Irland i 2012 og i begyndelsen af 2013 
en række ændringer af lovgivningen (fuldstændig fortegnelse i bilaget) og gav Kommissionen 
meddelelse herom. Dette skete med henblik på at opfylde kravene i artikel 3 i direktiv 
2011/92/EU til punkt og prikke med hensyn til planlægning, akvakultur, påklage af tilladelser 
til at drive dambrug, afvanding af floder og vandløb, risikostyring i forbindelse med 
oversvømmelser, gas og olie, kyststrækninger og skovbrug. De irske myndigheder har 
desuden udsendt en række retningslinjer, hvori der redegøres for de nye bestemmelsers 
virkninger. 
For at tage højde for anden præmis i dommen vedtog Irland i 2012 ændringer af loven af 1996 
om affaldsforvaltning, loven af 2000 om planlægning og udvikling og loven af 1992 om 
Miljøbeskyttelsesagenturet. De nye bestemmelser kræver, at planlægningsmyndighederne og 
agenturet samarbejder om udstedelsen af tilladelser, og at der skal indgives en 
projektansøgning, inden der indgives en ansøgning om tilladelse til agenturet.

For at tage højde for tredje præmis i dommen udstedte Irland den 9. juli 2012 EU-
bekendtgørelser 2012 (miljøkonsekvensanalyse af foreslået nedrivning af nationale 
monumenter) (anordning nr. 249 af 2012). Den nye bekendtgørelse nr. 249 af 2012 ændrer 
loven af 1930 om nationale monumenter derved, at der indføres procedurer for 
miljøkonsekvensanalyse i forbindelse med nedrivning af nationale monumenter, f.eks. når der 
skal anlægges veje. Ifølge bekendtgørelsen skal der foretages en miljøkonsekvensanalyse i 
forbindelse med nedrivning af nationale monumenter.
På det tidspunkt, hvor andragenderne blev indgivet, var den irske lovgivning om vurdering af
projekters indvirkning på miljøet mangelfuld i forskellige henseender. Andragenderne 
vedrører miljøkonsekvensanalyser foretaget efter den tidligere lovgivning. Det ville derfor 
ikke være hensigtsmæssigt at forfølge sagen yderligere, da den tidligere lovgivning ikke 
længere er i kraft. 
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Retsforskrifter, der er vedtaget for at tage højde for første præmis i dommen i sag C-50/09:

 EU-bekendtgørelser 2012 (vurdering af projekters indvirkning på miljøet) (gas) 
(anordning nr. 403 af 2012)

 EU-bekendtgørelser 2012 (vurdering af projekters indvirkning på miljøet) (olie) 
(anordning nr. 404 af 2012)

 EU-bekendtgørelser 2012 (vurdering af projekters indvirkning på miljøet) (akvakultur) 
(anordning nr. 410 af 2012)

 EU-bekendtgørelser 2012 (vurdering af projekters indvirkning på miljøet) (lov af 2000 
om planlægning og udvikling) (anordning nr. 419 af 2012)

 EU-bekendtgørelser 2012 (vurdering af projekters indvirkning på miljøet) 
(kyststrækninger) (anordning nr. 433 af 2012)

 EU-bekendtgørelser 2013 (vurdering af projekters indvirkning på miljøet) (landbrug) 
(ændring) (anordning nr. 142 af 2013) 

 EU-bekendtgørelser 2012 (skovbrug, tilladelse og vurdering) (ændring) (anordning nr. 
442 af 2012)

 EU-bekendtgørelser 2012 (vurdering af projekters indvirkning på miljøet) (påklage af 
tilladelser til at drive dambrug) (anordning nr. 468 af 2012)

 EU-bekendtgørelser 2012 (vurdering af projekters indvirkning på miljøet) (afvanding af 
floder og vandløb) (anordning nr. 469 af 2012) 

 EU-bekendtgørelser 2012 (vurdering af projekters indvirkning på miljøet) (risiko for 
oversvømmelse) (anordning nr. 470 af 2012).

Retsforskrifter, der er vedtaget for at tage højde for anden præmis i dommen i sag C-50/09:

 EU-bekendtgørelser 2012 (vurdering af projekters indvirkning på miljøet) (IPPC) 
(anordning nr. 282 af 2012)

 EU-bekendtgørelser 2012 (vurdering af projekters indvirkning på miljøet) (affald) 
(anordning nr. 283 af 2012).

Retsforskrifter, der er vedtaget for at tage højde for tredje præmis i dommen i sag C-50/09:

 EU-bekendtgørelser 2012 (miljøkonsekvensanalyse i forbindelse med foreslået 
nedrivning af nationale monumenter) (anordning nr. 249 af 2012).


