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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0962/2012, ingediend door Santo Grammatico (Italiaanse 
nationaliteit), namens Legambiente, over kalksteenwinning in de Monte Parodi-
groeve in de gemeente Riccò del Golfo di Spezia (provincie La Spezia, regio 
Ligurië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener tekent protest aan tegen de procedure die de bevoegde nationale autoriteiten hanteren 
bij het verlenen van vergunningen voor de kalksteenwinning in de Monte Parodi-groeve in de 
gemeente Riccò del Golfo di Spezia (La Spezia).

Deze groeve bevindt zich in een gebied dat van groot belang is voor het milieu. De 
vergunningen zouden een inbreuk vormen op de habitatrichtlijn 92/43/EEG en de regelgeving 
inzake milieueffectbeoordelingen.

Daarnaast is indiener bezorgd over het beheer van het afval uit de groeve.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Indiener tekent protest aan tegen de procedure die de bevoegde nationale autoriteiten hanteren 
bij het verlenen van vergunningen voor de kalksteenwinning in de Monte Parodi-groeve in de 
gemeente Riccò del Golfo di Spezia (La Spezia).
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De groeve bevindt zich in een gebied van communautair belang op grond van Richtlijn 
92/43/EEG1 (de habitatrichtlijn).

Indiener stelt dat de door de Italiaanse autoriteiten verleende vier vergunningen voor 
exploitatie van de groeve inbreuk maken op de EU-milieuwetgeving, dat wil zeggen op de 
habitatrichtlijn en op de richtlijn milieueffectbeoordeling2. Tevens worden vraagtekens 
geplaatst in verband met Richtlijn 2006/21/EG3 betreffende het beheer van afval van 
winningsindustrieën.

Wat de habitatrichtlijn betreft, merkt de Commissie op dat de groeve al bestond en dat er al 
(in 1992) toestemming was verleend voor de exploitatie ervan toen IT 1345005 "Portovenere 
– Rio Maggiore – S. Benedetto" bij beschikking van de Commissie van 19 juli 2006 tot 
vaststelling van de lijst van gebieden van communautair belang voor de mediterrane 
biogeografische regio4 als gebied van communautair belang werd aangemerkt. Op grond van 
artikel 6, lid 2, van de habitatrichtlijn dienen de lidstaten passende maatregelen te treffen om 
ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten niet 
verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de gebieden zijn 
aangewezen. In artikel 6, leden 3 en 4, wordt bepaald welke procedure de nationale instanties 
dienen te volgen voordat zij toestemming geven voor plannen of projecten die waarschijnlijk 
een significante weerslag hebben op een Natura 2000-gebied. De nationale instanties dienen 
te beoordelen of het waarschijnlijk is dat een project een significante weerslag zal hebben op 
de soorten en habitats waarvoor het gebied is aangewezen en, indien dit het geval is, de in de 
richtlijn bepaalde procedure te volgen voordat zij het project goedkeuren.

De Commissie kan op grond van de informatie die dit verzoekschrift bevat geen inbreuk op 
bovengenoemde bepalingen vaststellen.

Wat Richtlijn 2011/92/EU en Richtlijn 2006/21/EG betreft, lijkt enige verduidelijking en 
aanvullende informatie noodzakelijk om de beoordeling van de Commissie te voltooien.

Conclusie

De Commissie heeft de Italiaanse autoriteiten om opheldering gevraagd over de wijze waarop 
de richtlijn milieueffectbeoordeling en de richtlijn afval van de winningsindustrieën op dit 
project worden toegepast.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 28 augustus 2013

De Commissie heeft van de Italiaanse autoriteiten aanvullende informatie ontvangen in verband 
met Richtlijn 2011/92/EU5 (richtlijn milieueffectbeoordeling), Richtlijn 2001/42/EG6 (richtlijn 
strategische milieueffectbeoordeling) en Richtlijn 2006/21/EG7 (richtlijn afval van 
                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
2 PB L 26 van 28.1.2012.
3 PB L 102 van 11.4.2006.
4 PB L 259 van 21.9.2006.
5 PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1.
6 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
7 PB L 102 van 11.4.2006, blz.15.
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winningsindustrieën).
De nationale autoriteiten geven aan dat sinds juni 2012 een milieueffectbeoordelingsprocedure 
loopt over de wijziging van het regionale plan voor de exploitatie van steengroeven (Piano 
Territoriale delle Attività di Cava). Tevens laten zij weten dat in december 2012 een 
milieueffectbeoordelingsprocedure is gestart ten aanzien van de Monte Parodi-groeve.

Voorts hebben de Italiaanse autoriteiten verklaard dat de Monte Parodi-groeve in 
overeenstemming is met de richtlijn afval van winningsindustrieën. De verstrekte informatie is 
echter onvoldoende gedetailleerd.

Kortom, op grond van de door de Italiaanse autoriteiten verstrekte informatie kan momenteel 
geen inbreuk worden vastgesteld op de milieueffectbeoordelingsprocedure en de strategische 
milieueffectbeoordelingsprocedure, aangezien het proces nog gaande is. De Commissie zal de 
Commissie verzoekschriften nader informeren over de richtlijn afval van winningsindustrieën 
nadat zij contact heeft opgenomen met de Italiaanse autoriteiten.

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 19 december 2013

De Italiaanse autoriteiten hebben te kennen gegeven dat het plan voor afvalbeheer voor de 
Monte Parodi-kalksteengroeve op 20 februari 2013 goedgekeurd is en dat de groeve beheerd 
wordt in overeenstemming met de vereisten in de richtlijn betreffende afval van 
winningsindustrieën1.

Volgens de verstrekte informatie bestaan de mijnbouwactiviteiten uit het op mechanische 
wijze winnen van grote blokken kalksteen, zonder gebruik of toevoeging van chemische 
stoffen of welke substantie dan ook. Deze blokken worden uit de groeve gehaald, in 
vrachtwagens geladen en vervoerd naar een plek buiten de groeve om gebruikt te worden in 
de rotsblokkenproductie. Er is geen sprake van tussentijdse opslag van de blokken steen en 
derhalve is een opslagconstructie overbodig.

Aangezien alleen de grote blokken steen worden gebruikt en uit de groeve gehaald, blijven de 
kleinere overgebleven kalksteenbrokken daar liggen en worden ze meteen na het uitgraven 
onbehandeld teruggestort in de uitgegraven ruimtes. De bovengrond die bij aanvang van de 
graafwerkzaamheden weggehaald was, wordt dan weer teruggestort.

Op grond van de interpretatieve mededeling betreffende afvalstoffen en bijproducten2 en de 
relevante jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie3 is de Commissie van oordeel dat 
de overgebleven kalksteenbrokken van de mijnbouwactiviteiten in de Monte Parodi-groeve, 
die teruggestort worden in de uitgegraven ruimtes zonder opgeslagen, behandeld of bewerkt te 
worden, niet als afval beschouwd kunnen worden in de zin van de richtlijn betreffende afval 
van winningsindustrieën.

Conclusie
                                               
1 Richtlijn 2006/21/EG betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën en houdende wijziging van 
Richtlijn 2004/35/EG, PB L 102 van 11.4.2006, blz. 15-34.
2 COM(2007)59 definitief van 21.2.2007.
3 Zaken C-144/01, Avesta Polarit Chrome Oy en C-9/00, Palin Granit Oy.
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Op grond van de door de Italiaanse autoriteiten verstrekte informatie kan de Commissie geen 
schending van Richtlijn 2006/21/EG vaststellen.

De onderzoeksprocedure die in het kader van EU Pilot als follow-up van dit verzoekschrift 
was gestart, zal derhalve gesloten worden. 


