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1. Det har kommit till min kännedom att ombudet för företaget Nordkalk, advokaten
Mikael Lundholm, i en skrivelse av den 16 maj 2012 riktat till den svenska
Justitieombudsmannen, gjort vissa påståenden om professor Jan Darpös kontakter med
Europeiska kommissionen, särskilt dess Generaldirektorat för miljö.
Enligt principen om lojalt samarbete mellan unionen och medlemsstaterna, som fastställs
i artikel 4 (3) i fördraget om Europeiska unionen, känner jag mig manad att göra rättsliga
och faktiska kommentarer till nämnda brev.
2. Bakgrunden är Nordkalks inlämnade ansökan om tillstånd till kalkstenstäkt i området
Bunge Ducker och kommissionens pågående undersökning av mottagna klagomål i
denna fråga. Tillståndsmålet pågår för närvarande i den svenska Mark- och
Miljööverdomstolen och dom förväntas den 5 juli 2012.
I skrivelsen anger advokaten Lundholm att kommissionen regelbundet vänder sig till
professor Darpö för att få hjälp i frågor som rör den svenska miljölagstiftningen och
Sveriges genomförande av EU:s miljölagstiftning. Det sägs att den ansvarig
tjänstemannen i kommissionen som har skrivit brevet till Sverige om Bungetäkten, Linda
Nylund, har uppgivit att hon specifikt har diskuterat denna fråga med professor Darpö.
3. Som en inledande och allmän kommentar, skulle jag vilja bekräfta att kommissionen
undersöker efterlevnaden av unionslagstiftningen vid hanteringen av ansökan om
kalkstensutvinning i Bunge på grundval av ett antal klagomål som den har mottagit i
denna fråga. I anledning av detta har kommissionen vid två tillfällen begärt ytterligare
information från den svenska regeringen (den 3 februari och den 16 maj 2012).
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På grundval av artikel 258 i fordraget om Europeiska unionens funktionssätt har
kommissionen anförtrotts att utreda brister i genomförandet av unionsrätten och att inleda
överträdelseförfaranden om den anser att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla en
skyldighet enligt fördragen. Enligt artikel 337 i samma fördrag har kommissionen för
detta ändamål rätt att begära, ta emot och i övrigt inhämta all den information samt utföra
de kontroller som behövs för att uppfylla sin utredningsuppgift.
4. Jag vill dock göra en saklig korrigering angående målet om Bungetäkten. I det här
fallet har kommissionen samlat information från de klagande, de svenska myndigheterna
och advokaten Lundholm själv, som på eget initiativ kontaktade kommissionen strax
efter det att den hade kontaktat den svenska regeringen i februari 2012. Kommissionen
har dock inte varit i kontakt med professor Darpö i denna fråga. Ändå framgår det av vad
som anges ovan att även om kommissionen hade diskuterat frågan med professor Darpö
hade den givetvis all rätt att göra det, särskilt med tanke på professor Darpös höga nivå
av juridisk expertis.
5. Jag vill slutligen poängtera att artikel 3(8) i Konventionen om tillgång till information,
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
(Århuskonventionen), som både Sverige och Europeiska unionen har tillträtt, föreskriver
att "(v)arje part skall se till att personer som utövar sina rättigheter i enlighet med
bestämmelserna i denna konvention inte på något sätt bestraffas, förföljs eller trakasseras
för detta.".

Med vänliga hälsningar.

Jean-François Brakeland

