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Udvalget for Andragender

20.11.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0052/2009 af Francesco Zurlo, italiensk statsborger, for "Verdi 
Crotone - Comitato Vertenza Ambientale Provincia di Crotone", om forurening i 
Crotone på grund af affaldsstoffer, utilstrækkelig adgang til oplysninger og 
princippet om, at forureneren betaler

1. Sammendrag

Andrageren giver oplysninger om formodet alvorlig forurening af jord og vand som følge af 
tilstedeværelsen af industriområder og lossepladser for muligvis giftigt affald i området 
Crotone-Cassano-Cerchiara. Andrageren mener, at de direkte berørte personer ikke på 
fyldestgørende måde har kunnet deltage i beslutningsprocessen, og at de involverede 
myndigheder ikke har givet dem tilstrækkelig adgang til relevante oplysninger. Andrageren 
henviser bl.a. til Aarhuskonventionen, handlingsprogrammet for miljøet og andre traktater og 
dokumenter vedrørende miljøpolitikken.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. april 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

"Andrageren, som indgiver andragendet for Associazione Verdi Crotone - Co.Ver.Kr 
(Comitato Vertenza Ambientale provincia di Crotone), giver udtryk for bekymring over 
situationen i området "Crotone- Cassano - Cerchiara", hvor jorden og vandet skulle være 
alvorligt forurenet. Dette område er blevet udpeget som et område af national interesse, der 
skal renses, ved dekret nr. 468 af 18. september 2001. Afgrænsningen af området er fastsat 
ved ministerielt dekret af 26. november 2002. Det ser ud til, at der allerede i 2002 er anlagt 
sag mod en virksomhed, der var ansvarlig for denne forurening. Det fremgår ikke klart af 
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andragendet, om denne virksomhed var den eneste ansvarlige, eller om andre virksomheder 
også skulle have bidraget til ødelæggelsen af området. I 2002 skulle gennemførelsen af det 
endelige projekt med rensning i fortsættelse af et udbud være blevet tildelt. Det fremgår ikke 
klart af andragendet, om den tildelte rensningskontrakt vedrører hele området eller kun det 
område, som denne virksomhed råder over. Lovdekret nr. 208 af 30. december 2008 tillader i 
artikel 2 transaktioner ("transazioni globali") til fastsættelse af rensningsafgifter for 
miljøskader og andre evt. skader, som staten eller de lokale myndigheder kan kræve. De 
berørte virksomheder eller personer kan indgive deres bemærkninger vedrørende evt. 
transaktioner.

Andrageren mener, at princippet om, at forureneren betaler, og særlig direktiv 2004/35/EF1

om miljøansvar, samt muligheden for offentlig deltagelse og adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet i henhold til direktiv 2003/4/EF2 og 2003/35/EF3 er blevet 
overtrådt.

Princippet om, at forureneren betaler

Hvad angår princippet om, at forureneren betaler, og omtalen i andragendet af nogle 
dokumenter vedrørende erstatningsansvar, har Kommissionen følgende bemærkninger:

Princippet om, at forureneren betaler, er fastlagt i EF-traktatens artikel 174, stk. 2, og det er et 
af de hovedprincipperne for EU's miljøpolitik. Der tages højde for det i beslutninger om 
politikudformning og i den relevante fællesskabslovgivning, som f.eks. i 
miljøansvarsdirektivet. Princippet om, at forureneren betaler, kan som et politisk princip 
hverken gøres direkte gældende som retsgrundlag for konkrete handlinger eller danne 
grundlag for at fastslå manglende overholdelse.

Luganokonventionen4, som fastsætter et strengt erstatningsansvar for miljøfarlige aktiviteter, 
er endnu ikke trådt i kraft. Den har været åben for tiltrædelse siden juni 1993, men er hidtil 
kun blevet undertegnet af ni lande, og ingen lande har ratificeret den. EU er ikke part til denne 
konvention.

Kommissionens grønbog om civilretligt erstatningsansvar for miljøskader af 29. maj 1993 og 
hvidbogen om miljøansvar af 9. februar 2000 var en milepæl hen imod vedtagelsen af det 
ovennævnte miljøansvarsdirektiv. Der kan ikke udledes juridiske forpligtelser af nogen af 
disse dokumenter. 

Den eneste gældende fællesskabslovgivning om miljøskader er derfor miljøansvarsdirektivet. 
Formålet med miljøansvarsdirektivet, som er baseret på princippet om, at forureneren betaler, 
er at forebygge og afhjælpe miljøskader. Miljøskader defineres som skader på beskyttede arter 
og naturtyper samt skader på vand og jord. I miljøansvarsdirektivet fastsættes et strengt 
erstatningsansvar for miljøskader forvoldt af de farlige aktiviteter, der er anført i direktivet. 
Hovedformålene med direktivet er forebyggelse (i tilfælde af overhængende fare for 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår 
forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.
2 EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
3 EUT L 156 af 25.6.03, s. 17.
4 Konvention om civilretligt erstatningsansvar for skader som følge af miljøskadelige aktiviteter.
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miljøskader) og afhjælpning (at føre de skadede naturressourcer tilbage til deres hidtidige 
tilstand, eller hvis det ikke er muligt, at tilvejebringe et tilsvarende niveau for 
naturressourcerne). Den ansvarlige operatør skal træffe de forebyggende og afhjælpende 
foranstaltninger og afholde udgifterne. 

Miljøansvarsdirektivet har imidlertid ikke tilbagevirkende kraft. Det finder ikke anvendelse på 
skade forvoldt af en emission, begivenhed eller hændelse, som fandt sted inden den 30. april 
2007, og på skade forvoldt af en emission, begivenhed eller hændelse, som finder sted efter 
den den 30. april 2007, når den følger af en bestemt aktivitet, som fandt sted og blev afsluttet 
inden denne dato. 

Det følger af oplysningerne i andragendet, at den pågældende forurening af jord og vand blev 
forvoldt, længe før miljøansvarsdirektivet trådte i kraft, og derfor finder direktivet ikke 
anvendelse i det foreliggende tilfælde.

Mulighed for offentlig deltagelse samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet

Andrageren gør også gældende, at der i denne sag skulle være sket en overtrædelse af 
bestemmelserne om mulighed for offentlig deltagelse samt adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet i henhold til direktiv 2003/4/EF og 2003/35/EF.

Direktiv 2003/4/EF omhandler offentlig adgang til miljøoplysninger. Det fastsætter navnlig, 
at de offentlige myndigheder som fastsat i artikel 2, stk. 2, stiller miljøoplysninger, som de er 
i besiddelse af eller som opbevares for dem, til rådighed for enhver informationssøgende, 
uden at denne skal gøre rede for en interesse heri. Dette indebærer, at der skal indgives en 
anmodning. Artikel 6 i direktivet fastsætter, at informationssøgende, som mener, at deres 
anmodning om adgang til oplysninger ikke er blevet besvaret, er blevet uretmæssigt afslået 
(enten helt eller delvis), er blevet utilstrækkeligt besvaret eller på anden måde ikke er blevet 
behandlet i overensstemmelse med artikel 3, 4 eller 5, har adgang til at få sagen prøvet ved en 
domstol.

Det fremgår ikke af andragendet, at der er indgivet en anmodning om adgang til 
miljøoplysninger. Derfor finder adgangen til domstolsprøvelse i henhold til artikel 6 i 
direktivet ikke anvendelse i det nævnte tilfælde. 

I direktiv 2003/35/EF åbnes der mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med 
udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet, og det ændrer direktiv 
85/337/EØF og 96/61/EF, for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til 
domstolsprøvelse. Dette direktiv skulle være gennemført i de enkelte medlemsstaters 
nationale lovgivning senest den 25. juni 2005.

I artikel 2 i dette direktiv fastsættes mulighed for offentlig deltagelse i de planer og 
programmer, der er anført i bilag I. Ingen af disse planer og programmer omhandler rensning 
af områder, hvor der er oplagret store mængder industriaffald, spildevandsslam eller farligt 
affald. Endvidere er den miljørensning, der nævnes i andragendet, planlagt i normative eller 
lovgivningsmæssige retsakter, der stammer fra 2002. Selv om man gik ud fra, at det tilfælde, 
der omtales i andragendet, er omfattet af en af de planer og et af de programmer, der er anført 
i bilag I, var artikel 2 ikke trådt i kraft, da hændelserne fandt sted.
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I artikel 3 i direktiv 2003/35/EF åbnes der mulighed for offentlig deltagelse og adgang til 
klage og domstolsprøvelse i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering (VVM). Rensning af 
forurenede områder hører ikke under de projekter, der er nævnt i bilag I og II i direktiv 
85/337/EØF. Da en miljøkonsekvensvurdering ikke er påkrævet, finder artikel 3, stk. 7, der 
fastsætter adgang til ved en domstol at få prøvet enhver afgørelse, handling eller undladelse, 
der vedrører en miljøkonsekvensvurdering (artikel 10a i direktiv 85/337/EØF som ændret ved 
direktiv 97/11/EF og 2003/35/EF1), ikke anvendelse. På tidspunktet for hændelserne (2001-
2002) var disse regler endnu ikke vedtaget.

Det samme gælder artikel 4 i direktiv 2003/35/EF, som åbner mulighed for offentlig 
deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse som led i integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening.

Derfor viser gennemgangen af de i andragendet beskrevne forhold ikke, at der skulle være 
sket en overtrædelse af bestemmelserne om mulighed for offentlig deltagelse og adgang til 
klage og domstolsprøvelse på miljøområdet i henhold til direktiv 2003/4/EF og 2003/35/EF.

Konklusioner

Kommissionen mener ikke, at analysen af de i andragendet beskrevne forhold viser, at der 
skulle være sket en overtrædelse af miljøansvaret eller muligheden for offentlig deltagelse og 
adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet."

                                               
1 Direktiv 85/337/EØF blev sidst ændret ved direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009, offentliggjort i EUT L 140 af 
5.6.09, s. 114. Denne ændring vedrører imidlertid ikke den pågældende sag.


