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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0962/2012 af Santo Grammatico, italiensk statsborger, for 
"Legambiente", om minedrift i kalkstensbruddet Monte Parodi, Ricco' del 
Golfo kommune, La Spezia, Liguria-regionen

1. Sammendrag

Andragendet bestrider de procedurer, som de kompetente nationale myndigheder anvendte i 
forbindelse med tilladelse til minedrift i kalkbruddet kendt som Monte Parodi i Ricco' del 
Golfo kommune, La Spezia.

Kalkbruddet er placeret i et område af stor miljømæssig interesse, og tilladelsen er angiveligt i 
strid med habitatdirektivet 92/43 samt VVM-reglerne.

Der udtrykkes tillige bekymring for håndteringen af affald fra kalkbruddet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Andrageren klager over de procedurer, som de kompetente nationale myndigheder anvendte i 
forbindelse med tilladelse til minedrift i kalkbruddet kendt som Monte Parodi i Ricco' del 
Golfo kommune, La Spezia, Italien.
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Kalkbruddet er placeret på en lokalitet af fællesskabsbetydning som omhandlet i direktiv 
92/43/EF1 ("habitatdirektivet").

Andrageren gør gældende, at de fire tilladelser, som de italienske myndigheder har givet til 
kalkbrudsaktiviteterne, er i strid med EU's miljølovgivning, dvs. habitatdirektivet og 
direktivet om vurdering af virkningerne på miljøet2. Der rejses ligeledes tvivl i relation til 
direktiv 2006/21/EF3 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien.

Hvad angår habitatdirektivet, bemærker Kommissionen, at kalkbruddet allerede var der og 
allerede var blevet autoriseret (havde været det siden 1992), da lokaliteten af 
fællesskabsbetydning (LAF) IT1345005 "Portovenere – Rio Maggiore – S. Benedetto" var 
blevet udnævnt ved Kommissionens afgørelse af 19. juli 2006, hvorved listen over LAF'er i 
det mediterrane biogeografiske område blev vedtaget4.  I henhold til habitatdirektivets artikel 
6, stk. 2, skal medlemsstaterne træffe passende foranstaltninger for at undgå forringelse af 
naturtyperne og levestederne for arterne samt forstyrrelser af de arter, for hvilke områderne er 
udpeget. Artikel 6, stk. 3 og 4, definerer de procedurer, som de nationale myndigheder skal 
følge, før de giver deres tilslutning til en plan eller et projekt, som kan forventes at have en 
væsentlig indvirkning på en Natura 2000-lokalitet.  De nationale myndigheder er ansvarlige 
for vurderingen af, hvorvidt et projekt kan have væsentlig indvirkning på de arter og 
levesteder, som området er udpeget til, og i givet fald for at følge den procedure, der er 
defineret i direktivet, før projektet godkendes.

På grundlag af de oplysninger, som fremgår af dette andragende, kan Kommissionen ikke 
påvise nogen overtrædelse af de ovennævnte bestemmelser.

Hvad angår direktiv 2011/92/EU og direktiv 2006/21/EF skønnes visse præciseringer og 
yderligere oplysninger nødvendige for at fuldføre Kommissionens vurdering.

Konklusion

Kommissionen har kontaktet de italienske myndigheder og anmodet om en afklaring 
vedrørende anvendelsen af VVM-direktivet og direktivet om håndtering af mineaffald i 
tilknytning til dette projekt.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 28. august 2013

Med hensyn til direktiv 2011/92/EU5 (direktivet om vurdering af projekters indvirkning på 
miljøet eller VVM-direktivet), direktiv 2001/42/EF6 (direktivet om strategisk miljøvurdering 
eller SMV-direktivet) og direktiv 2006/21/EF7 (direktivet om mineaffald) har Kommissionen 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
2 EUT L 26 af 28.1.2012.
3 EUT L 102 af 11.4.2006.
4 EUT L 259 af 21.9.2006.
5 EUT L 26 af 28.1.2012, s.1.
6 EFT L 197 af 21.7.2001, s.30.
7 EUT L 102 af 11.4.2006, s.15.
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modtaget yderligere oplysninger fra de italienske myndigheder. 
De nationale myndigheder oplyser, at der i juni 2012 blev indledt en SMV-procedure om 
ændringen af den regionale territoriale minedriftsplan (Piano Territoriale delle Attività di Cava).  
De meddeler også, at der i december 2012 blev indledt en VVM-procedure om Monte Parodi-
kalkstensbruddet.

De italienske myndigheder har desuden oplyst, at Monte Parodi-kalkstensbruddet er i 
overensstemmelse med direktivet om mineaffald. De fremlagte oplysninger er dog ikke 
tilstrækkelig detaljerede. 

På grundlag af de oplysninger, de italienske myndigheder har fremlagt, og da de relevante 
procedurer er indledt, kan det fastslås, at der i øjeblikket ikke kan konstateres nogen overtrædelse 
af bestemmelserne i VVM- og SVM-direktiverne. Med hensyn til direktivet om mineaffald vil 
Kommissionen sende Udvalget for Andragender en yderligere meddelelse, når den har kontaktet 
de italienske myndigheder.

5. Kommissionens svar (REV.II), modtaget den 19.december 2013

De italienske myndigheder har oplyst, at affaldsforvaltningsplanen for "Monte Parodi"-
kalkstensbruddet blev godkendt den 20. februar 2013, og bruddet forvaltes i 
overensstemmelse med kravene i direktivet om mineaffald1.

Ifølge de forelagte oplysninger består aktiviteterne i bruddet af udvinding af store 
kalkstensblokke med mekaniske hjælpemidler og uden brug eller tilførsel af kemikalier eller 
andre stoffer. Blokkene fjernes fra stedet, lastes på lastbiler og transporteres væk fra bruddet 
for at blive brugt i produktionen af stenblokke. Der er ingen midlertidig oplagring af 
blokkene, og derfor er der ikke brug for nogen lagerstruktur.

Siden det kun er de store blokke, der anvendes og fjernes, forbliver de mindre kalkstenstykker 
på stedet og fyldes straks efter udgravningen tilbage i udgravningshullerne uden nogen form 
for behandling.  Det overdækkende jordlag, der var der før udgravningsarbejdet, lægges over 
stedet igen.

På grundlag af fortolkningsmeddelelsen om affald og biprodukter2 og den Domstolens 
relevante retspraksis3 mener Kommissionen, at de overskydende stenblokke, der opstår ved
udgravningsaktiviteterne i "Monte Parodi"-bruddet, som bruges til at fylde gravehullerne op 
igen uden at blive oplagret, behandlet eller forarbejdet, ikke er at betragte som affald jf. 
direktivet om mineaffald.

Konklusion

På grundlag af de oplysninger, som de italienske myndigheder har fremsendt, har 
Kommissionen ikke kunnet konstatere noget brud på direktiv 2006/21/EF.

                                               
1 Direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 
2004/35/EF, OJ L 102, 11.4.2006, p. 15–34
2 KOM(2007) 59 endelig af 21.2.2007.
3 Sag C-114/01, Avesta Polarit Chrome Oy og sag C-9/00, Palin Granit Oy
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Den EU-pilotundersøgelsesprocedure, der blev indledt til opfølgning af dette andragende, vil 
derfor blive indstillet. 


