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Betreft: Verzoekschrift 0904/2012, ingediend door Guiso Gavino (Italiaanse nationaliteit), 
over de bouw van een nieuwe verbrandingsinstallatie op het 
afvalverwerkingsterrein van Macomer/Tossilo op Sardinië (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de bouw van een nieuwe verbrandingsinstallatie op het 
afvalverwerkingsterrein van Macomer/Tossilo op Sardinië (Italië).

Volgens hem is afvalverbranding de technologie voor afvalbeheer met de grootste milieu-
impact, de grootste verspilling van herbruikbaar materiaal en de hoogste bedrijfskosten.

In het verzoekschrift wordt bovendien onderstreept dat de gevolgde procedure voor de 
voltooiing en publicatie van de aanbesteding van de bouw van een nieuwe 
verbrandingsinstallatie in strijd is met artikel 12 van Richtlijn 2000/76/EG waarin wordt 
bepaald dat de lokale burgers moeten worden geraadpleegd over de bouw van 
verbrandingsinstallaties.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 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

Het verzoekschrift gaat over de bouw van een nieuwe verbrandingsinstallatie op het 
afvalverwerkingsterrein van Macomer/Tossilo en verwijst naar Richtlijn 2000/76/EG 
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betreffende de verbranding van afval1 en meer bepaald naar artikel 12 van deze richtlijn over 
de inzage van informatie en inspraak.
Er moet worden opgemerkt dat artikel 12 van deze richtlijn betrekking heeft op, onder andere, 
de aanvragen voor exploitatievergunningen voor verbrandingsinstallaties en de
vergunningsprocedure. In dit verband wordt vergunning gedefinieerd als "een door de 
bevoegde autoriteit afgegeven schriftelijk besluit, of verscheidene besluiten van dien aard, 
waarbij toestemming wordt verleend om een installatie onder bepaalde voorwaarden te 
exploiteren, welke voorwaarden moeten garanderen dat de installatie voldoet aan de eisen van 
deze richtlijn". Dit verschilt van een aanbestedingsprocedure waarbij een bedrijf of bedrijven 
worden geselecteerd om de verbrandingsinstallatie te bouwen. Een dergelijke 
aanbestedingsprocedure valt niet binnen het toepassingsgebied van artikel 12 van de richtlijn 
betreffende de verbranding van afval. Het nalaten de burgers te raadplegen over de 
aanbestedingsprocedure voor de bouw van een verbrandingsinstallatie vormt dus geen inbreuk 
op deze richtlijn. Het nalaten de burgers te raadplegen over de exploitatievergunning zou 
echter wel als een inbreuk worden beschouwd.
Gezien de beperkte informatie waarover de Commissie momenteel beschikt en de bredere 
twijfel die indiener heeft over de algemene vergunningsprocedure, zal de Commissie contact 
opnemen met de Italiaanse autoriteiten om meer informatie in te winnen met betrekking tot de 
vergunning voor deze installatie, waarna een meer gedetailleerde beoordeling kan worden 
uitgevoerd.

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

In maart 2013 heeft de Commissie de Italiaanse autoriteiten verzocht informatie te 
verstrekken over de maatregelen die zij hebben genomen op grond van Richtlijn 2011/92/EU2, 
Richtlijn 2000/76/EG3 en Richtlijn 2008/1/EG4 om te garanderen dat het publiek wordt 
geraadpleegd over de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie in Tossilo-Macomer.

De Italiaanse autoriteiten hebben in mei 2013 gereageerd.

Na een beoordeling van deze reactie in juni 2013 heeft de Commissie de Italiaanse 
autoriteiten verzocht nadere informatie te verstrekken over de maatregelen die zijn genomen 
om met betrekking tot dit project toepassing van Richtlijn 92/43/EEG5 te waarborgen.

De Commissie zal het Europees Parlement informeren over de resultaten van dit onderzoek.

                                               
1

PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91.
2 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, PB 
L 026 van 28.1.2012, blz. 1-21.
3 Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 
betreffende de verbranding van afval (PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91).
4 Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, PB L 024 van 29.1.2008, blz. 8.
5 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7). 
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5. Antwoord van de Commissie (II), ontvangen op 31 januari 2014

In antwoord op het door de Commissie ingestelde onderzoek hebben de Italiaanse autoriteiten 
in mei en juni 2013 brieven gestuurd waarin zij het volgende uitleggen:

 Het project om een nieuwe verbrandingsinstallatie te bouwen in Tossilo-Macomer is 
nog niet goedgekeurd;

 Alvorens het project wordt goedgekeurd wordt het onderworpen aan een 
milieueffectbeoordeling, overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU, en aan een 
passende beoordeling van de gevolgen ervan voor het nabijgelegen Natura 2000-
gebied "Altopiano di Abbasanta", overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG;;

 In het kader van bovengenoemde beoordelingsprocedure zal het publiek worden 
geraadpleegd overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU, Richtlijn 2000/76/EG en 
Richtlijn 2008/1/EG.

Op basis van deze informatie heeft de Commissie het onderzoek in december 2013 gesloten.


