Talerätt
Domstolens dom (andra avdelningen) av den 15 oktober 2009 (begäran om
förhandsavgörande från Högsta domstolen [Sverige]) — Djurgården-Lilla Värtans
Miljöskyddsförening mot Stockholms kommun genom dess marknämnd
(Mål C-263/08) ( 1 )
(Direktiv 85/337/EEG — Allmänhetens deltagande i beslutsprocesser på miljöområdet
— Rätt att föra talan mot beslut om tillstånd för projekt som kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan) (2009/C 297/12) Rättegångsspråk: svenska Hänskjutande
domstol Högsta domstolen Parter i målet vid den nationella domstolen Klagande:
Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening Motpart: Stockholms kommun genom dess
marknämnd Saken Begäran om förhandsavgörande — Högsta domstolen — Tolkning av
artiklarna 1.2, 6.4 och 10a i rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning
av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT L 175, s. 40; svensk
specialutgåva, område 15, volym 6, s. 226) i dess lydelse enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i
utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende
på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och
96/61/EG — Uttalande från kommissionen (EUT L 156, s. 17) samt av punkt 10 i bilaga II till
förstnämnda direktiv — Lokalt etablerad ideell förenings deltagande i tillståndsförfarandet för
ett projekt som kan antas medföra betydande miljöpåverkan — Nationell SV C 297/12
Europeiska unionens officiella tidning 5.12.2009
SV C 297/12 Europeiska unionens officiella tidning 5.12.2009

Domslut
1. Ett sådant projekt som det i målet vid den nationella domstolen, som avser bortledning av
inläckande grundvatten från en kraftledningstunnel och infiltration av vatten i jord eller berg
för att kompensera för eventuell grundvattensänkning samt utförande och bibehållande av
anläggningar för bortledandet och infiltrationen, omfattas av punkt 10 l i bilaga II till rådets
direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa
offentliga och privata projekt, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/35/EG av den 26 maj 2003, oberoende av för vilken slutanvändning grundvattnet är
avsett och, i synnerhet, oberoende av huruvida vattnet är föremål för någon senare
användning. 2. Medlemmar av den berörda allmänheten, i den mening som avses i
artiklarna 1.2 och 10a i direktiv 85/337, i dess lydelse enligt direktiv 2003/35, ska ha rätt att
föra talan mot beslut genom vilka en instans, som ingår i en medlemsstats
domstolsväsende, har tagit ställning till en ansökan om tillstånd för ett projekt, oberoende av
vilken roll de, genom att delta i förfarandet i nämnda instans och yttra sig där, kan ha haft
vid handläggningen av nämnda ansökan. 3. Artikel 10a i direktiv 85/337, i dess lydelse enligt
direktiv 2003/35, ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning genom vilken
rätten till rättslig prövning av ett beslut angående en verksamhet som omfattas av
tillämpningsområdet för nämnda direktiv, i dess ändrade lydelse, förbehålls
miljöskyddsföreningar som har minst 2 000 medlemmar.

