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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0904/2012 af Guiso Gavino, italiensk statsborger, om 
opførelse af et nyt forbrændingsanlæg på affaldsbehandlingsanlægget i 
Macomer/Tossilo, Sardinien (Italien)

1. Sammendrag

Andrageren klager over opførelsen af et nyt forbrændingsanlæg på 
affaldsbehandlingsanlægget i Macomer/Tossilo, Sardinien (Italien).

Han mener, at affaldsforbrænding er den affaldsbehandlingsteknik, der indebærer den største 
miljøpåvirkning, det største spild af genanvendelige materialer og de højeste 
driftsomkostninger.

Desuden understreger andrageren, at proceduren for gennemførelse og offentliggørelse af det 
offentlige udbud med henblik på opførelsen af det nye forbrændingsanlæg var i strid med 
artikel 12 i direktiv 2000/76/EF, som indeholder bestemmelser om høring og deltagelse af 
lokalbefolkningen i forbindelse med opførelse af forbrændingsanlæg.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"Andragendet vedrører opførelsen af et nyt forbrændingsanlæg på affaldsbehandlingsanlægget 
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i Macomer/Tossilo, og der henvises til direktiv 2000/76/EF om forbrænding af affald1, særlig 
dets artikel 12 om adgang til oplysninger og offentlig deltagelse.

Det er vigtigt at bemærke, at artikel 12 i direktivet om forbrænding af affald bl.a. vedrører 
ansøgninger om godkendelse til at drive affaldsforbrændingsanlæg og den hermed forbundne 
godkendelsesprocedure. Godkendelse betyder i denne sammenhæng en skriftlig afgørelse 
(eller flere skriftlige afgørelser) udstedt af den kompetente myndighed, som giver tilladelse til 
drift af et anlæg på bestemte vilkår, der skal sikre, at anlægget opfylder alle direktivets krav. 
Dette er noget andet end en udbudsprocedure med henblik på at afgøre, hvilke(n) 
virksomhed(er) der rent faktisk skal opføre forbrændingsanlægget. En sådan udbudsprocedure 
falder ikke ind under anvendelsesområdet for artikel 12 i direktivet om forbrænding af affald. 
En manglende høring vedrørende udbudsproceduren for opførelsen af et forbrændingsanlæg 
kan derfor ikke udgøre en overtrædelse af dette direktiv. En manglende høring vedrørende 
driftstilladelsen ville imidlertid blive betragtet som en overtrædelse.

I betragtning af de begrænsede oplysninger, der i øjeblikket foreligger for Kommissionen, og 
de mere vidtgående problemer, som andrageren påpeger i godkendelsesproceduren generelt, 
vil Kommissionen kontakte de italienske myndigheder for at indhente yderligere oplysninger 
angående godkendelsen af det omhandlede anlæg i henhold til direktivet om forbrænding af 
affald, hvorefter der kan foretages en mere detaljeret vurdering."

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

"I marts 2013 anmodede Kommissionen de italienske myndigheder om oplysninger om de 
foranstaltninger, der var truffet for at sikre høring af offentligheden i medfør af direktiv 
2011/92/EU2, direktiv 2000/76/EF3 og direktiv 2008/1/EF4 i forbindelse med projektet om et 
nyt forbrændingsanlæg i Macomer/Tossilo.

De italienske myndigheder svarede Kommissionen i maj 2013.

Efter at have vurderet dette svar anmodede Kommissionen i juni 2013 yderligere de italienske 
myndigheder om oplysninger om de foranstaltninger, der var truffet for at sikre anvendelsen 
af direktiv 92/43/EØF5 i forbindelse med projektet.

Kommissionen vil holde Europa-Parlamentet underrettet om resultatet af denne 
undersøgelse."

                                               
1

EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.
2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).
3

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald (EFT L 332 
af 28.12.2000, s. 91).
4

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening (EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8).
5

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
22.7.1992, s. 7). 
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5. Kommissionens svar (II), modtaget den 31. januar 2014

"Som svar på den undersøgelse, som Kommissionen har iværksat, har de italienske 
myndigheder sendt skrivelser i maj og juni 2013, med redegørelse for følgende:

 Projektet om opførelse af et nyt forbrændingsanlæg i Macomer/Tossilo er endnu ikke 
blevet godkendt.

 Inden projektet godkendes, vil det være genstand for en miljøkonsekvensundersøgelse 
i henhold til direktiv 2011/92/EU og en behørig vurdering af dets følger for det 
nærliggende Natura 2000-område "Altopiano di Abbasanta" i henhold til direktiv 
92/43/EF.

 Offentligheden vil i forbindelse med den ovennævnte vurdering blive hørt i henhold til 
direktiv 2011/92/EU, direktiv 2000/76/EF og direktiv 2008/1/EF.

Kommissionen har på grundlag af disse oplysninger afsluttet undersøgelsen i december 
2013."


