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1. Sammendrag

Det påpeges i andragendet, at miljøkonsekvensvurderingen i forbindelse med planen om 
ombygningen af ENI Taranto-raffinaderiets strukturer med henblik på opbevaring og flytning 
af råolie ikke blev gennemført på rette vis.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Direktiv 2011/92/EU1 (VVM-direktivet)

Kommissionen bemærker, at der i dette tilfælde er udført en VVM-procedure med et fælles 
dekret, som blev udstedt af ministrene for miljø og kultur den 27. oktober 2011. Dekretet 
præciserer de foranstaltninger, der er truffet med henblik på offentlig høring i april 2010 og 
januar 2011. Andrageren anfører desuden, at det ikketekniske VVM-resumé var tilgængeligt 
på miljøministeriets hjemmeside.  

Kommissionen vil gerne understrege, at VVM-direktivet fastsætter, at de detaljerede 
ordninger til information og høring af offentligheden fastlægges af medlemsstaterne (artikel 6, 
stk. 6). Endvidere fastsættes det i VVM-direktivets artikel 8, at "[d]er skal tages hensyn til" 

                                               
1 EUT L 26 af 28.1.2012, s.1.
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resultaterne af høringerne under godkendelsesproceduren. I dette tilfælde fremgår det af 
dekretet, at der ikke blev fremsat bemærkninger eller meninger som følge af de to høringer af 
offentligheden.

I betragtning af at direktivet hovedsageligt indeholder proceduremæssige krav, henhører 
afgørelser om nødvendigheden af et projekt eller dets placering og kontrol af indholdet af 
miljørapporten og af hensigtsmæssigheden af de gældende miljøbetingelser eller 
afhjælpningsforanstaltninger under de kompetente nationale myndigheders ansvarsområde. 
Nærmere betegnet er medlemsstaterne ansvarlige for at sikre, at de data, oplysninger og 
alternativer, der indgår i undersøgelsen, er tilstrækkelige og af høj kvalitet. Bilag IV i 
VVM-direktivet indeholder en liste over det indhold, som skal dækkes af miljøoplysningerne, 
og sundhedsmæssige følger (epidemiologiske undersøgelser) og risici er ikke medtaget. 
Endvidere har Italien nedsat en teknisk VVM-kommission med henblik på at sikre, at 
vurderingen udføres på en passende måde1.

Enhver retlig anfægtelse i forbindelse med de ovenstående spørgsmål bør således indgives til 
de nationale retslige myndigheder.

Direktiv 92/43/EØF2 (habitatdirektivet)

Med hensyn til EU-lovgivningen om Natura 2000-lokaliteter fastlægger artikel 6, stk. 3 og 4, i 
habitatdirektivet den procedure, som nationale myndigheder skal følge, før de giver tilladelse 
til planer eller projekter, der forventes at få en betydelig indvirkning på en Natura 2000-
lokalitet (lokalitet af fællesskabsbetydning eller særligt beskyttet område). De nationale 
myndigheder er ansvarlige for vurderingen af, hvorvidt et projekt kan have væsentlig 
indvirkning på de arter og levesteder, som området er udpeget til, og i givet fald for at følge 
den procedure, der er defineret i direktivet, før projektet godkendes.

I Italien indgår den behørige vurdering i henhold til habitatdirektivet i VVM-proceduren.

Direktiv 96/82/EF3 (Sevesodirektivet)

Artikel 9 i Sevesodirektivet kræver, at driftslederen udarbejder en sikkerhedsrapport, og 
fastlægger reglerne for rapportens elementer og afleveringsfrist. Nye virksomheder skal 
indsende sikkerhedsrapporten til den kompetente myndighed "i rimelig tid inden opførelsen 
eller driften påbegyndes". I tilfælde af en opdatering af sikkerhedsrapporten (f.eks. begrundet 
i udvidelsen af en eksisterende virksomhed) skal den indsendes "straks". Ifølge andragendet er 
der ikke blevet indsendt en sådan rapport til den kompetente myndighed.

Det fastsættes i artikel 11, stk. 3, i Sevesodirektivet, at offentligheden skal høres om eksterne 
beredskabsplaner, når disse etableres eller opdateres. I punkt 10 i bilag V anføres endvidere 
en "henvisning til den eksterne beredskabsplan" som oplysninger, der skal meddeles 
offentligheden i henhold til artikel 13, stk. 1. I henhold til andrageren er disse krav ikke blevet 
opfyldt.

                                               
1 Se EU-Domstolens dom C-50/09 af 3.3.2011, bl.a., om VVM-direktivets artikel 3.
2 EUT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
3 EUT L 10 af 14.1.1997, s. 13.
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Andrageren nævner også manglen på en undersøgelse af dominoeffekter (fordi der er placeret 
tanke i nærheden). Sevesodirektivets artikel 8 kræver imidlertid ikke en undersøgelse som 
sådan. Der kræves en identifikation af de pågældende virksomheder, en fortegnelse over 
virksomhedernes farlige stoffer, udveksling af oplysninger mellem virksomhederne og 
oplysninger til offentligheden. Det fremgår ikke af andragendet, hvorvidt disse bestemmelser 
er blevet overholdt. 

Direktiv 93/43/EF

Dette direktiv blev ophævet i januar 2006 og erstattet af den såkaldte hygiejnepakke1. I afsnit 
VII, kapitel II, i bilag III til forordning (EF) 853/2004 fastsættes hygiejnekravene til 
produktion og høst af levende toskallede bløddyr, herunder hygiejnekravene til 
produktionsområderne. Endvidere fastsætter kapitel II i bilag II til forordning (EF) nr. 
854/2004 de officielle kontrol for så vidt angår levende toskallede bløddyr fra klassificerede 
produktionsområder. Dette kapitel omfatter de kompetente myndigheders klassificering af og 
tilsyn med de pågældende områder, herunder de hygiejnekontroller, som de kompetente 
myndigheder skal gennemføre, inden et område kan klassificeres som et godkendt 
produktionsområde.

EU-Domstolens dom i sag C-135/05 – det område, som andrageren henviser til, er ikke 
omfattet af Domstolens dom i sag C-135/05. 

Konklusion

Da en potentiel overtrædelse af EU-lovgivningen (Sevesodirektivet) kan påvises på grundlag 
af de givne oplysninger, vil Kommissionen iværksætte undersøgelser i samarbejde med de 
nationale myndigheder. Hvad angår den potentielle overtrædelse af EU-lovgivningen 
vedrørende klassificering af produktionsområder for toskallede bløddyr i den pågældende del 
af Italien, er der ikke tilstrækkelige elementer til at bekræfte, at de italienske myndigheder 
ikke overholdt de gældende EU-regler. Der er behov for flere oplysninger for at kunne 
kontrollere, om nogen af produktionsområderne blev klassificeret i strid med den gældende 
EU-lovgivning."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004, 
EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1 ff.


