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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0944/2009, ingediend door Lorenza Ferraris (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door drie medeondertekenaars, over een gepland 
oliewinningsproject in het natuurpark Riserva Naturale di Valle Santa Croce e 
Alta Valle del Curone

1. Samenvatting van het verzoekschrift

 Indienster protesteert tegen de geplande aanleg van een oliewinningsinstallatie in het 
natuurpark Valla Santa Croce e Alta Valle del Curone, een natuurgebied van communautair 
belang (IT 20300006). Volgens haar zou de aanleg van een dergelijke installatie leiden tot 
grote schade aan het natuurgebied. Indienster deelt mee dat in het verleden een soortgelijk 
plan van een oliemaatschappij al werd afgewezen, maar dat nu een andere maatschappij 
opnieuw olie tracht te winnen in het gebied. Indienster stelt dat dezelfde bezwaren die leidden 
tot afwijzing van het eerste project ook nu gelden en zij verlangt dat de autoriteiten daarom 
ook dit project afwijzen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

In het kader van de communautaire natuurbeschermingswetgeving is in artikel 6, lid 3 en lid 4 
van Richtlijn 92/43/EEG1 (de habitatrichtlijn) inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna van mei 1992, de procedure beschreven die de nationale 
instanties moeten volgen alvorens plannen of projecten goed te keuren die een significant
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effect kunnen hebben op een Natura 2000-gebied (gebied van communautair belang of 
speciale beschermingszone). De nationale instanties zijn verantwoordelijk voor het 
beoordelen of een project een significant effect zou hebben op de betreffende gebieden, en zo 
ja, voor het volgen van de procedure die in de richtlijn staat beschreven alvorens het project 
goed te keuren.

Indiener geeft aan dat er in deze zaak reeds een beoordelingsprocedure loopt, conform 
Richtlijn 85/337/EEG, zoals gewijzigd, de zogenaamde milieueffectbeoordelingrichtlijn 
(MEB-richtlijn), betreffende de gevolgen voor het milieu van bepaalde openbare en
particuliere projecten1. Afgaand op de informatie die indiener heeft aangeleverd, lijkt er 
echter nog geen vergunning te zijn verleend voor de aanleg van een oliewinningsinstallatie.

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de communautaire wetgeving ligt bij de 
lidstaten zelf. De Commissie is uit hoofde van het Verdrag niet bevoegd in de plaats te treden 
van autoriteiten van lidstaten bij het plannen van hun activiteiten, noch is zij bevoegd in plaats 
van de lidstaten projecten, zoals een oliewinningsinstallatie, goed te keuren. Mocht indiener in 
de toekomst alsnog kunnen aantonen dat de communautaire wetgeving wordt geschonden, 
dan zal de Commissie deze zaak opnieuw onderzoeken.

Aangezien de procedure om het project goed te keuren nog steeds loopt, en de Commissie in 
de stukken die in deze zaak zijn aangeleverd geen bewijs heeft gevonden dat er sprake is van 
schending van de communautaire milieuwetgeving, kan in dit stadium geen verdere actie 
worden ondernomen.
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