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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft : Verzoekschrift 0265/2011, ingediend door Aldevis Tibaldi (Italiaanse 
nationaliteit), namens het "Comitato per la Vita del Friuli rurale", over de 
overeenkomstigheid met het Gemeenschapsrecht van de aanleg van de 
spoorlijn Venetië-Triëst

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener is van mening dat de aanleg van de nieuwe hogesnelheidslijn tussen Venetië en 
Triëst (corridor 5 van het trans-Europese vervoersnet), die in opdracht van Rete Ferroviaria 
Italiana wordt uitgevoerd door het bedrijf ITALFER, strijdig is met het Gemeenschapsrecht.

Indiener wijst erop dat ITALFER op 30 december 2010 in de Messaggero Veneto bekend 
heeft gemaakt dat er een milieueffectbeoordelingsprocedure is opgestart en dat het bedrijf de 
uitkomst ervan niet kon verifiëren bij de betrokken ministeries.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juni 21011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

Krachtens Richtlijn 85/337/EEG1 van de Raad, zoals gewijzigd, betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (bekend onder de naam 
MEB-richtlijn), moeten projecten die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, met name 
gezien hun aard, omvang of ligging, worden onderworpen aan een beoordeling van die 

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40; PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5; PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17; PB L 140 van 
05.06.09, blz. 114.
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effecten voordat een vergunning wordt verleend.

Uit de door indiener verstrekte informatie, die ook bij de Commissie bekend is uit andere 
bronnen1, lijkt het erop dat er op dit moment MEB-procedures lopen voor deze voorgestelde 
spoorlijn.

Artikel 6, lid 5 van de MEB-richtlijn luidt: "De nadere regelingen betreffende de 
informatieverstrekking aan het publiek, bijvoorbeeld door aanplakbiljetten in een bepaald 
gebied of publicatie in de plaatselijke nieuwsbladen en de raadpleging van het betrokken 
publiek, bijvoorbeeld schriftelijk of door een openbare enquête, worden door de lidstaten 
vastgesteld."

Italië heeft deze bepaling omgezet in artikel 24, lid 1 van Wetgevingsdecreet nr. 152 van 
3 april 2006, zoals gewijzigd. Hierin staat dat een project in de pers en op de webpagina van 
de bevoegde autoriteit moet worden gemeld2.

Volgens de Commissie is de aankondiging van een MEB-procedure op een website die de 
regelingen voor publieke toegang tot verdere documentatie aangeeft niet in strijd met de 
MEB-richtlijn.

De Commissie wil er ook graag op wijzen dat het onderverdelen van het voorgestelde project 
in drie afzonderlijke secties met drie afzonderlijke MEB-procedures niet in strijd is met de 
MEB-richtlijn, zolang de cumulatieve effecten tussen al deze secties in aanmerking worden 
genomen. Een economische en sociale kosten-batenanalyse valt niet binnen het kader van de 
MEB-richtlijn.

Conclusie

Uit de door indiener verstrekte informatie, die ook bij de Commissie bekend is uit andere 
bronnen, lijkt het erop dat er op dit moment MEB-procedures lopen voor deze voorgestelde 
spoorlijn. In dit stadium kan geen inbreuk op de MEB-richtlijn worden vastgesteld.

                                               
1 Andere protestbrieven en correspondentie met het ministerie van Milieu met betrekking tot dit voorgestelde 
project.
2 Decreto Legislativo (DLgs) van 03.04.06, nr. 152, gewijzigd door DLgs nr. 4 van 16.01.08 en DLgs nr. 128 
van 29.06.10, (“Consultazione”), waarin wordt gesteld dat een project“... deve essere data notizia a mezzo 
stampa e su sito web dell'autorità competente”.


