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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0840/2004, ingediend door Andrew McGrath (Ierse 
nationaliteit), namens de Tara Foundation, over de geplande bouw van een 
verkeersweg door een gebied van archeologisch belang in Ierland

Verzoekschrift 0546/2005, ingediend door ingediend door Julietta Clancy 
(Ierse nationaliteit), namens de Archeologische en Historische Vereniging 
van Meath, gesteund door 2 medeondertekenaars, over protesten tegen de 
nieuwe autosnelweg M3 in Ierland 

Verzoekschrift 0723/2005, ingediend door Kim Montia (Britse nationaliteit), 
over de aanleg van een snelweg in Tara Valley, Noord-Ierland

1. Samenvatting van verzoekschrift 840/2004

Indiener maakt bezwaar tegen de voorgestelde bouw van een autosnelweg door een gebied 
van archeologisch belang in Ierland. Hij beweert dat belangrijke archeologische sites zouden 
worden vernietigd als de weg als gepland zou worden gebouwd. Indiener beweert dat de Ierse 
overheid geen alternatieve routes heeft overwogen en dat ze de aanbevelingen van 
onafhankelijke archeologen alsook de standpunten van de betrokken inwoners en leden van 
het publiek heeft genegeerd. Bovendien zou de bevoegde overheid in de door haar uitgegeven 
planvergunning hebben ontkend dat de weg schadelijke milieugevolgen zou hebben en 
vermeldde ze niet dat door het plan erfgoedsites zouden worden bedreigd. Indiener vraagt om 
bescherming van wat volgens hem ‘waarschijnlijk de belangrijkste archeologische site in 
Europa is’.

Samenvatting van verzoekschrift 0546/2005

Indieners protesteren tegen het plan voor de aanleg van een tolautosnelweg door het 



PE365.133v07-00 2/8 CM\943008NL.doc

NL

graafschap Meath; zij beschouwen de weg als een bedreiging van het unieke landschap van 
Tara. Zij betwijfelen dat de planning en de milieueffectbeoordeling door de Ierse staat naar 
behoren zijn verlopen en wijzen op een reeks tekortkomingen (bijv. de gebruikte 
methodologie, geen discussie over alternatieven, enz.). Indienster verklaart tevens dat de 
vereniging die zij vertegenwoordigt – samen met andere protesten van meer dan 350 
wetenschappers – ter bescherming van het archeologisch erfgoed reeds bezwaar heeft 
aangetekend tegen het project. Aangezien de vereniging het zich niet kan permitteren de zaak 
aanhangig te maken bij het hooggerechtshof verzoekt zij het Europees Parlement om deze 
aangelegenheid te onderzoeken.

Samenvatting van verzoekschrift 0723/2005

Indienster roept de hulp in van het Europees Parlement om in het belang van de huidige en 
toekomstige burgers de vernietiging van deze gewijde en historische locatie te voorkomen.

2. Ontvankelijkheid

– Verzoekschrift 840/2004: ontvankelijk verklaard op 11 april 2005. 
– Verzoekschrift 546/2005: ontvankelijk verklaard op 12 oktober 2005. 
– Verzoekschrift 723/2005 ontvankelijk verklaard op 23 november 2005. 

De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie voor het verzoekschrift 0840/2004, ontvangen op 9 
november 2005

Het verzoekschrift is ingediend door iemand die zich zorgen maakt over een site van 
archeologisch belang die door de aanleg van een autosnelweg door de vallei van Tara-
Skryne in het graafschap Meath zou worden bedreigd. 

Indiener moet weten dat de Commissie weliswaar de bevoegdheid heeft om gerechtelijke 
stappen tegen lidstaten te nemen, maar dat alleen kan doen als kan worden bewezen dat er 
inbreuk is gepleegd op de wetgeving van de Europese Gemeenschap. In dit geval zou 
Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten1 zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG (de MEB-
richtlijn), van toepassing zijn. Volgens de MEB-richtlijn mogen voor de ontwikkeling van 
wegenprojecten die een aanzienlijke invloed op het milieu kunnen hebben, pas 
goedkeuring worden verleend nadat een milieueffectbeoordeling (MEB) heeft 
plaatsgevonden.

In dit geval was voor het voorgestelde autosnelwegproject een MEB uitgevoerd. De MEB-
richtlijn schrijft niet voor wat precies het resultaat van het planningproces moet zijn, maar 
is veeleer een instrument waarmee de negatieve effecten voor het milieu en de maatregelen 
ter beperking van de negatieve gevolgen van een voorgesteld project kunnen worden 
achterhaald en waarover in het openbaar overleg moet worden gepleegd alvorens wordt 
                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
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besloten of een project al dan niet mag doorgaan. Hoewel indienster duidelijk aangeeft wat 
haar kritiek op de gekozen route is, kan op basis van de verstrekte informatie niet worden 
vastgesteld of er eventueel sprake is van inbreuk op de MEB-richtlijn.

Antwoord van de Commissie voor de verzoekschriften 0546/2005 & 0723/2005, 
ontvangen op 3 februari 2006

Deze verzoekschriften hebben betrekking op de bedreiging van verschillende plaatsen van 
archeologisch belang door de aanleg van de autosnelweg M3 in de vallei van Tara-Skryne 
in het graafschap Meath. 

Indieners moeten weten dat de Europese Commissie weliswaar de bevoegdheid heeft om 
gerechtelijke stappen tegen lidstaten te nemen, maar dat alleen kan doen als kan worden 
bewezen dat er inbreuk is gepleegd op de wetgeving van de Europese Gemeenschap. In dit 
geval zou Richtlijn 85/337/EEG1 van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG2 (de 
MEB-richtlijn), van toepassing kunnen zijn. Volgens de MEB-richtlijn mogen voor de 
ontwikkeling van wegenprojecten die een aanzienlijke invloed op het milieu kunnen 
hebben, pas goedkeuring worden verleend nadat een milieueffectbeoordeling (MEB) heeft 
plaatsgevonden. Wat betreft de kwestie van toegang tot informatie, die door de eerste 
indienster aan de orde wordt gesteld, zij verwezen naar Richtlijn 2003/4/EG3 inzake de 
toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG 
van de Raad. Overeenkomstig artikel 3 van deze richtlijn zorgen de lidstaten ervoor dat de 
overheidsinstanties ertoe gehouden zijn de milieu-informatie waarover zij beschikken, of 
die voor hen wordt beheerd, aan elke aanvrager op verzoek beschikbaar te stellen, zonder 
dat deze daarvoor een belang hoeft aan te voeren. De lidstaten kunnen bepalen dat een 
verzoek om milieu-informatie kan worden geweigerd op de in artikel 4 vermelde 
uitputtende gronden. Uit hoofde van artikel 6 heeft een aanvrager die meent dat zijn 
verzoek om informatie is veronachtzaamd, ten onrechte (geheel of gedeeltelijk) is 
geweigerd, onvoldoende is beantwoord of op een andere wijze niet is behandeld 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, 4 of 5, toegang tot de rechter.

In dit geval was voor het voorgestelde autosnelwegproject een MEB uitgevoerd. De MEB-
richtlijn schrijft niet voor wat precies het resultaat van het planningproces moet zijn, maar is 
veeleer een instrument waarmee de negatieve effecten voor het milieu en de maatregelen ter 
beperking van de negatieve gevolgen van een voorgesteld project kunnen worden achterhaald 
en waarover in het openbaar overleg moet worden gepleegd alvorens wordt besloten of een 
project al dan niet mag doorgaan. Hoewel indienster duidelijk aangeeft wat haar kritiek op de 
gekozen route is, kan op basis van de verstrekte informatie niet worden vastgesteld of er 
eventueel sprake is van inbreuk op de MEB-richtlijn. Wat betreft de kwestie van toegang tot 
informatie heeft indienster de Commissie onvoldoende bewijsmateriaal verstrekt om haar 
standpunt te kunnen beoordelen.

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
2 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
3 PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26.
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4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007

Voor wat de planning van het M3-project betreft: de Commissie is op de hoogte van het feit 
dat de Ierse autoriteiten de procedure hebben gevolgd die is vastgelegd in de National 
Roads Project Management Guidelines (richtsnoeren voor projectbeheer bij rijkswegen) 
van de National Roads Authority (de Ierse wegenbouwinstantie). Tijdens het 
planningproces zijn tien mogelijke routes in het gebied Tara/Skreen, waarbij aandacht is 
besteed aan de daar aanwezige archeologische resten. Over de uiteindelijk gekozen 
voorkeursroute is vervolgens een hoorzitting gehouden door de An Bord Pleanála (de Raad 
van beroep op het gebied van planologie), die naar aanleiding daarvan in augustus 2003 
heeft besloten de voorgestelde route voor de autosnelweg goed te keuren.

De Commissie heeft begrepen dat het probleem van de archeologische resten langs de route 
is aangepakt in overeenstemming met de bepalingen van de nationale monumentenwetten 
1930-2004. Het lopende archeologische onderzoek en de opgravingen worden uitgevoerd 
volgens de richtsnoeren die in mei 2005 zijn uitgevaardigd door de minister van Milieu, 
Erfgoed en Lokaal beheer. Met de aanleg moet worden gestart zodra de resterende 
archeologische werkzaamheden zijn afgerond.

In aansluiting op de eerdere antwoorden van de Commissie naar aanleiding van de 
kwesties die aan de orde zijn gesteld (van 9 november 2005 voor verzoekschrift 0840/2004 
en van 17 januari 2006 voor de verzoekschriften 0546/2005 en 0723/2005), neemt zij het 
standpunt in dat de meest recente documentatie die zij heeft ontvangen, geen nieuwe 
informatie bevat aangaande de toepassing van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad 
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten1, 
als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG (de MEB-richtlijn) op dit ontwikkelingsproject. De 
Commissie blijft dan ook bij haar standpunt dat op basis van de verstrekte informatie niet 
kan worden vastgesteld of er eventueel sprake is van inbreuk op de MEB-richtlijn.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 februari 2008

Deze verzoekschriften hebben betrekking op de bedreiging van verschillende plaatsen van 
archeologisch belang door de aanleg van de autosnelweg M3 in de vallei van Tara-Skryne 
in het graafschap Meath.
In oktober 2007 besliste de Commissie om Ierland voor het Europees Hof van Justitie 
(EHJ) te dagen wegens tekortkomingen in de Ierse wetten die de 
milieueffectbeoordelingsrichtlijn (richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten zoals gewijzigd 
door Richtlijnen 97/11/EG en 2003/35/EG2) ten uitvoer leggen. Die richtlijn verplicht 
lidstaten om milieueffectbeoordelingen (MEB) uit te voeren vooraleer bepaalde types van 
openbare en particuliere projecten met een naar verwachting aanzienlijke impact op het 
milieu worden goedgekeurd.
Eén element van de zaak betreft de manier waarop Ierland omgaat met besluiten die de 
verwijdering van historische bouwwerken en archeologische monumenten behelzen. De 

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
2 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5-15.
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richtlijn vermeldt uitdrukkelijk 'effecten op archeologisch erfgoed' en de Commissie vreest 
dat Ierland de richtlijn interpreteert als niet van toepassing zijnde op bepaalde afzonderlijke 
besluiten die de verwijdering van bouwwerken en monumenten behelzen, om zo de bouw van 
infrastructuur en andere in de richtlijn vermelde projecttypes te vergemakkelijken. In een 
ultieme waarschuwing aan Ierland in juni 2007 verwees de Commissie als voorbeeld naar het 
niet uitvoeren van een MEB bij het besluit om een nationaal monument te verwijderen op het 
traject van het M3-autosnelwegproject bij Tara in County Meath.
De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte blijven houden van de 
ontwikkelingen in deze zaak.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009

Ter aanvulling op haar mededeling aan de Commissie verzoekschriften, gedateerd op 
11 februari 2008, kan de Commissie melden dat, na het besluit om Ierland voor het Europees 
Hof van Justitie (EHvJ) te dagen wegens tekortkomingen in de Ierse wetgeving voor de 
tenuitvoerlegging van de Milieueffectbeoordelingsrichtlijn (Richtlijn 85/337/EEG1

betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten als 
gewijzigd door de Richtlijnen 97/11/EG2 en 2003/35/EG3), begin februari 2009, deze zaak 
aanhangig is gemaakt bij het Europees Hof van Justitie.

Zodra het vonnis is uitgesproken, is dit rechtstreeks toegankelijk voor indiener via de website 
van het Hof, http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie voor de verzoekschriften 0840/2004,
0546/2005 en 0723/2005, ontvangen op 18 juli 2011

De Commissie kan inmiddels melden dat het Europees Hof van Justitie op 3 maart 2011 arrest 
heeft gewezen in zaak C-50/09. Het Hof heeft vastgesteld dat de Ierse wetgeving 
onverenigbaar is met de Milieueffectbeoordelingsrichtlijn (Richtlijn 85/337/EEG4 betreffende 
de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten als gewijzigd 
door de Richtlijnen 97/11/EG5 en 2003/35/EG6) in zoverre dat sloopwerkzaamheden worden 
uitgesloten van de werkingssfeer van de Ierse wetgeving ter omzetting van deze richtlijn. 

Het Hof concludeerde, in weerwil van het betoog van de Ierse regering, dat 
sloopwerkzaamheden binnen de werkingssfeer van de Milieueffectbeoordelingsrichtlijn vallen 
en, in dit opzicht, een "project" kunnen vormen in de zin van artikel 1, lid 2, van deze 
richtlijn. Volgens het Hof wordt in Ierse wetgeving geen rekening gehouden met de 
mogelijkheid dat sloopwerkzaamheden op zichzelf een "project" kunnen vormen dat onder de 
Milieueffectbeoordelingsrichtlijn ressorteert.

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40-48.
2 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5-15.
3 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17-25.
4 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40-48.
5 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5-15.
6 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17-25.
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De Ierse autoriteiten hebben de Commissie op de hoogte gesteld van hun voornemen nieuwe 
wetgeving aan te nemen ten einde gevolg te geven aan het arrest van het Hof.

Het vonnis is rechtstreeks voor indiener toegankelijk via de website van het Hof: 
http://curia.eu.int/nl/content/juris/index.htm.

8. Aanvullend antwoord van de Commissie voor de verzoekschriften 0840/2004, 
0546/2005 en 0723/2005, ontvangen op 24 oktober 2012

In haar vorige mededeling aan de Commissie verzoekschriften meldde de Commissie dat de 
Ierse autoriteiten de Commissie op de hoogte hadden gesteld van hun voornemen nieuwe 
wetgeving aan te nemen teneinde gevolg te geven aan het arrest van het Europees Hof van 
Justitie in zaak C-50/09.

Gezien het feit dat Ierland zich echter nog altijd niet aan de uitspraak van het Hof houdt, 
besloot de Commissie op 21 juni 2012 de zaak terug te verwijzen van het Hof van Justitie. 
Sindsdien heeft Ierland nieuwe wetgeving vastgesteld. De Commissie onderzoekt die nieuwe 
wetgeving op dit moment en onderhoudt met betrekking tot deze kwestie nauw contact met de 
Ierse autoriteiten." Wat betreft de derde grond van het arrest van het Hof, heeft Ierland de 
verordeningen van de Europese Unie van 2012 (milieueffectbeoordeling met betrekking tot de 
voorgestelde vernietiging van nationale monumenten) op 9 juli 2012 aangenomen (Wettelijk 
Instrument (Statutory Instrument) nr. 249 van 2012).

9. Aanvullend antwoord van de Commissie voor de verzoekschriften 0840/2004, 
0546/2005 en 0723/2005, ontvangen op 28 juni 2013

In haar vorige mededeling aan de Commissie verzoekschriften meldde de Commissie dat 
Ierland een aanzienlijk aantal nieuwe wetgevingsbepalingen heeft goedgekeurd die erop 
gericht zijn het arrest van het Europees Hof van Justitie in zaak C-50/2009 uit te voeren. 
De Commissie heeft de nieuwe wetgeving intussen beoordeeld en is van mening dat deze 
voor de afdoende rechtzetting zorgt van de in het arrest van zaak C-50/2009 vastgestelde 
onregelmatigheden in de Ierse wet voor wat de omzetting van de bepalingen van de 
Milieueffectbeoordelingsrichtlijn betreft.
Ter uitvoering van de eerste grond van het arrest heeft Ierland in 2012 en begin 2013 een 
aantal wetgevingswijzigingen goedgekeurd en de Commissie hiervan in kennis gesteld 
(volledige lijst in bijlage), met als doel de volledige omzetting van de vereisten van artikel 3 
van Richtlijn 2011/92/EU met betrekking tot planning, aquacultuur en beroepen tegen 
aquacultuur, landdrainage, overstromingsrisicobeheer, gas en aardolie, waterkanten en 
bosbouw. Daarnaast hebben de Ierse autoriteiten een aantal begeleidingsdocumenten 
gepubliceerd waarin de implicaties van de nieuwe bepalingen worden toegelicht. 

Om de tweede grond van het arrest uit te voeren, heeft Ierland in 2012 wetgevingswijzigingen 
aangebracht aan de wet inzake afvalbeheer uit 1996 (Waste Management Act), de wet inzake 
planning en ontwikkeling uit 2000 (Planning and Development Act) en de wet inzake het 
milieubeschermingsagentschap uit 1992 (Environmental Protection Agency Act). Volgens 
deze nieuwe bepalingen moeten de planningsinstanties en het agentschap samenwerken voor 
wat de verlening van toestemming voor ontwikkeling betreft, en moeten aan het Agentschap 
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gerichte vergunningsaanvragen worden voorafgegaan door een planningaanvraag.
Ter uitvoering van de derde grond van het arrest heeft Ierland op 9 juli 2012 de verordeningen 
van de Europese Unie van 2012 (milieueffectbeoordeling met betrekking tot de voorgestelde 
vernietiging van nationale monumenten) aangenomen (Wettelijk Instrument (Statutory 
Instrument) nr. 249 van 2012). Dit nieuwe instrument nr. 249 van 2012 wijzigt de wet inzake 
nationale monumenten (National Monuments Act) van 1930 door de invoering van 
milieueffectbeoordelingsprocedures voor de vernietiging van nationale monumenten in het 
kader van de aanleg van wegen, bijvoorbeeld. Volgens de verordeningen moet de vernietiging 
van nationale monumenten afhangen van een milieueffectbeoordeling.
Op het ogenblik waarop de verzoekschriften werden ingediend, schoot de Ierse wetgeving 
betreffende milieueffectbeoordelingen in verscheidene opzichten tekort. De verzoekschriften 
hebben betrekking op een milieueffectbeoordeling die werd uitgevoerd toen de oude 
wetgeving nog van kracht was. Aangezien deze oude wetgeving niet langer geldt, is het 
zinloos de zaak nog langer te behandelen. 

BIJLAGE

Wetgevingshandelingen aangenomen ter naleving van de eerste grond van het arrest in zaak 
C-50/2009:

 Verordeningen van de Europese Unie (milieueffectbeoordeling; gas) uit 2012 (S.I. 
nr. 403 van 2012);

 Verordeningen van de Europese Unie (milieueffectbeoordeling; aardolie) uit 2012 (S.I. 
nr. 404 van 2012);

 Verordeningen van de Europese Unie (milieueffectbeoordeling; aquacultuur) uit 2012 
(S.I. nr. 410 van 2012);

 Verordeningen van de Europese Unie (milieueffectbeoordeling; wet inzake planning en 
ontwikkeling van 2000) uit 2012 (S.I. nr. 419 van 2012);

 Verordeningen van de Europese Unie (milieueffectbeoordeling; waterkanten) uit 2012 
(S.I. nr. 433 van 2012);

 Verordeningen van de Europese Unie (milieueffectbeoordeling; landbouw) uit 2013 
(S.I. nr. 142 van 2013); 

 Verordeningen van de Europese Gemeenschap (bosbouw: instemming en beoordeling; 
wijziging) uit 2012 (S.I. nr. 442 van 2012);

 Verordeningen van de Europese Unie (milieueffectbeoordeling; beroepen tegen 
aquacultuur) uit 2012 (S.I. nr. 468 van 2012);

 Verordeningen van de Europese Unie (milieueffectbeoordeling; landdrainage) uit 2012 
(S.I. nr. 469 van 2012); 

 Verordeningen van de E u r o p e s e  Unie (milieueffectbeoordeling; 
overstromingsrisicobeheer) uit 2012 (S.I. nr. 470 van 2012);

Wetgevingshandelingen aangenomen ter naleving van de tweede grond van het arrest in zaak 
C-50/2009:

 Verordeningen van de Europese Unie (milieueffectbeoordeling; IPPC) uit 2012 (S.I. 
nr. 282 van 2012);
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 Verordeningen van de Europese Unie (milieueffectbeoordeling; afval) uit 2012 (S.I. 
nr. 283 van 2012);

Wetgevingshandelingen aangenomen ter naleving van de derde grond van het arrest in zaak 
C-50/2009:

 Verordeningen van de Europese Unie (milieueffectbeoordeling met betrekking tot de 
voorgestelde vernietiging van nationale monumenten) uit 2012 (S.I. nr. 249 van 2012).


