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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0515/2008, ingediend door Giancarlo Albera (Italiaanse 
nationaliteit), namens “Coordinamento dei Comitati Cittadini”, over een 
Amerikaanse militaire basis bij Vicenza (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt melding van de voorgenomen aanleg van een nieuwe Amerikaanse militaire 
basis bij Vicenza (Italië). Namens Coordinamento dei Comitati Cittadini wijst hij op 
mogelijke overlast voor de stad Vicenza, waarvan het centrum op de werelderfgoedlijst van 
de UNESCO is opgenomen, en tekent hij protest aan tegen de nieuwe basis. Hij stelt dat in de 
plannen geen rekening is gehouden met Europees beleid (GBVB) en Europese wetgeving. Hij 
noemt onder meer Richtlijn 90/313/EEG inzake de vrije toegang tot milieu-informatie, 
Richtlijn 337/85/EG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, en Richtlijn 92/43/EG inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

Indiener stelt in het bijzonder dat de herinrichting van het vliegveld Dal Molin bij Vicenza in 
verband met de nieuwe Amerikaanse militaire basis aan een milieueffectbeoordeling had 
moeten worden onderworpen, aangezien deze herinrichting volgens hem tot de categorie 
“werken voor stadsprojecten” zou behoren, zoals vastgelegd in de richtlijn betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (MEB-richtlijn, 
bijlage II, punt 10b). Indiener is van mening dat het project niet van de toepassing van de 
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MEB-richtlijn kan worden uitgesloten, niet op grond van artikel 1, lid 4, als een project voor 
defensiedoeleinden, aangezien het bestemd is voor het Amerikaanse leger, en ook niet op 
grond van artikel 1, lid 5, als een project dat via een nationale wet is aangenomen, omdat er 
geen sprake is van een dergelijke wet. 

Voor het oorspronkelijke projectvoorstel is een passende milieubeoordeling overeenkomstig 
de Habitatrichtlijn uitgevoerd. Indiener uitte zijn grote bezorgdheid over de effecten van het 
project op de watervoerende grondlaag onder de voorgestelde basis.

Op 16 december 2008 heeft de Commissie al een schriftelijke vraag over deze voorgestelde 
basis beantwoord (E-5794/2008).

Opmerkingen van de Commissie in verband met het verzoekschrift

Het verzoekschrift bevat meer informatie dan de schriftelijke vraag E-5794/2008. 
Dientengevolge heeft de Commissie contact opgenomen met de Italiaanse autoriteiten om 
meer informatie over de voor dit project gevolgde vergunningsprocedures te verkrijgen, 
teneinde na te gaan of de MEB-richtlijn, de Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water in deze 
kwestie correct zijn toegepast.

Conclusie

De Commissie zal, zodra zij het antwoord van de Italiaanse autoriteiten heeft kunnen 
beoordelen, verslag uitbrengen aan de Commissie verzoekschriften.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

In haar vorige antwoord zegde de Commissie toe contact op te nemen met de Italiaanse 
autoriteiten om na te gaan of de MEB-richtlijn, de Habitatrichtlijn1 en de Kaderrichtlijn 
Water2 in deze kwestie correct zijn toegepast. Dit is gedaan met behulp van de PILOT-
procedure; de antwoorden van de Italiaanse autoriteiten op vervolgvragen van de Commissie 
werden ontvangen op 25.05.09 en 31.07.2009. 

Uit het antwoord van de Italiaanse autoriteiten valt op te maken dat de begindatum van de 
procedure voor verlening van toestemming voor de ontwikkeling van dit project 15.06.05 
was. Deze datum lag vóór de datum waarop de wijziging van de MEB-richtlijn van 2003 in 
werking trad (25.06.05) die voorzag in inspraak en toegang tot de rechter; derhalve was de 
wijziging van 1997 van toepassing.

De Italiaanse autoriteiten voeren aan dat het project nationale defensiedoeleinden dient, onder 
toepassing van het NAVO-verdrag en het bilaterale memorandum van overeenstemming van 
20.10.54 tussen Italië en de Verenigde Staten.

Er wordt aangegeven dat, hoewel de militaire basis vanuit de Verenigde Staten wordt 

                                               
1 Richtlijn 92/43/EG; PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
2 Richtlijn 2000/60/EG; PB L 327 van 22.12.2000, blz.1.



CM\797202NL.doc 3/3 PE423.643v02-00

NL

gefinancierd, het project wordt beheerd via een "Commissione mista costruzioni" (Gemengde 
constructiecommissie) van het ministerie van Defensie en onderworpen is aan het Italiaans 
recht.

De MEB-richtlijn zoals die op 15.06.05 van toepassing was, bepaalde in artikel 1, lid 4, als 
volgt: "Deze richtlijn is niet van toepassing op projecten die bestemd zijn voor 
defensiedoeleinden". 

De Commissie is van oordeel dat de Italiaanse autoriteiten gerechtigd waren in dit geval de 
MEB-richtlijn niet toe te passen.

De Habitatrichtlijn voorziet niet in uitsluitingen voor projecten die nationale 
defensiedoeleinden dienen. De Italiaanse autoriteiten hebben de Commissie gegevens 
verstrekt over de passende beoordeling die is uitgevoerd krachtens artikel 6, lid 3, hetgeen 
aantoont dat het de westelijke zijde van het terrein omvatte en daarom gelijk is aan het project 
waarvoor op 04.01.08 door het ministerie van Defensie toestemming is verleend.

Ten slotte voeren de Italiaanse autoriteiten aan dat de mogelijke gevolgen voor wateren die 
worden gebruikt voor de winning van drinkwater, vallend onder artikel 7 van de 
Kaderrichtlijn Water, na zorgvuldig onderzoek zijn uitgesloten. Aangezien de regio Veneto 
heeft aangegeven dat de rivier Bacchiglione opgenomen zal worden in het register van 
beschermde wateren krachtens artikel 6, zal de controle conform de richtlijn in elk geval 
gewaarborgd zijn.

Conclusie

Op basis van de door de Italiaanse autoriteiten aangeleverde gegevens kan de Commissie niet 
vaststellen dat er sprake is van schending van de milieuwetgeving van de EG.


