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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0538/2011, ingediend door Cecilia De Bartholomeis 
(Italiaanse nationaliteit), over de bouw van een waterzuiveringsinstallatie bij 
Manduria (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster tekent protest aan tegen de bouw van een waterzuiveringsinstallatie bij Manduria, 
waartoe "Acquedotto Pugliese SPA" overeenkomstig het waterbeschermingsplan van de regio 
Apulië besloten heeft.

De installatie wordt gebouwd in gebied dat druk wordt bezocht door toeristen en badgasten en 
het zou milieuschade veroorzaken.  Volgens indienster is de milieueffectbeoordeling niet in 
orde.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

“Opmerkingen van de Commissie

Overeenkomstig de gewijzigde Richtlijn 85/337/EEG1 van de Raad betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (de richtlijn 
milieueffectrapportage of MER-richtlijn) moet in verband met projecten die o.m. door hun 
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aard, omvang of ligging waarschijnlijk ingrijpende gevolgen hebben voor het milieu, alvorens 
er vergunning voor de ontwikkeling van het project wordt gegeven een milieueffectrapportage 
worden uitgevoerd.  

Uit de door rekwestrant verstrekte gegevens blijkt dat er met betrekking tot de 
waterzuiveringinstallatie in kwestie een MER-procedure is afgerond. 

De Commissie wijst erop dat een kosten/baten-analyse uit hoofde van de MER-richtlijn niet 
verplicht is; de richtlijn is bedoeld om gevolgen voor het milieu te kunnen beoordelen en niet 
voor economische en maatschappelijke aspecten.

Overeenkomstig artikel 8 van de MER-richtlijn moet “ in het kader  van de 
vergunningsprocedure rekening [worden] gehouden met “ de uitkomst van het overleg.  Deze 
bepaling betekent niet dat er sprake is van inbreuk op de MER-richtlijn als een geraadpleegde 
partij inzake een voorgesteld project negatief advies uitbrengt en wanneer dit standpunt in 
overweging wordt genomen maar niettemin wordt verworpen.

Voor wat betreft de EU-wetgeving inzake Natura 2000-locaties, wordt in artikel 6, leden 3 en 
4 van Richtlijn 92/43/EEG1 van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna (de habitat-richtlijn) de procedure bepaald die nationale instanties 
moeten volgen alvorens zij vergunning verlenen voor programma’s of projecten die 
waarschijnlijk gevolgen van betekenis hebben voor een Natura 2000-locatie (gebied van 
communautair belang of speciale beschermingszone). Nationale instanties zijn 
verantwoordelijk voor de beoordeling van de vraag of een project  waarschijnlijk ingrijpende 
gevolgen zal hebben voor de soorten en habitats waarvoor de locatie is aangewezen en , zo ja, 
voor het volgen van de in de richtlijn bepaalde procedure alvorens het project goed te keuren. 

In Italië vormt de passende beoordeling overeenkomstig de habitatrichtlijn deel van de MER-
procedure.

De Commissie kan geen opmerkingen maken over de nationale justitiële procedures die in het 
verzoekschrift worden genoemd.

Conclusie

Kennelijk is in dit geval een MER-procedure afgerond. In Italië vormt de passende 
beoordeling overeenkomstig de habitatrichtlijn deel van de MER-procedure. Op de grondslag 
van de beperkte informatie die door indiener is verstrekt, kan niet worden vastgesteld dat de 
MER- of de habitatrichtlijn is overtreden.
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