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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1107/2011, ingediend door Daniela Spera (Italiaanse 
nationaliteit), namens Associazione Legamionici, over het project voor de 
raffinaderij van de energiemaatschappij ENI in Taranto

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In het verzoekschrift wordt erop gewezen dat er geen correcte milieueffectbeoordeling is 
uitgevoerd in het kader van het project voor aanpassing van de constructie van de ENI-
raffinaderij in Taranto met het oog op de op- en overslag van ruwe olie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Richtlijn 2011/92/EU1 (de MER-richtlijn)

De Commissie merkt op dat er in casu een MER-procedure is uitgevoerd bij gezamenlijk 
besluit van de ministers van Milieu en Cultuur op 27 oktober 2011. Dit besluit preciseert de 
regelingen voor een openbare raadpleging in april 2010 en januari 2011. Daarnaast geeft 
indienster aan dat de niet-technische MER-samenvatting beschikbaar was op de website van 
het ministerie van Milieu.

De Commissie wil erop wijzen dat de MER-richtlijn bepaalt dat de nadere regelingen voor het 
informeren en de raadpleging van het publiek door de lidstaten worden bepaald (artikel 6, lid 
                                               
1 PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1.
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6). Voorts bepaalt de MER-richtlijn in artikel 8 dat de resultaten van de raadplegingen in het 
kader van de vergunningsprocedure "in aanmerking worden genomen"; in dit geval vermeldt 
het besluit dat er geen opmerkingen en adviezen zijn geplaatst na de twee openbare 
raadplegingen.

Omdat de richtlijn in wezen procedureverplichtingen vaststelt, vallen de besluiten over de 
noodzaak van een project of de plaats daarvan en de toetsing van de inhoud van de 
milieueffectstudie en van de geschiktheid van gestelde milieueisen of opgelegde 
risicobeperkende maatregelen onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde nationale 
instanties. Concreet zijn de lidstaten belast met het toezicht op de kwaliteit en de geschiktheid 
van de onderzochte gegevens, informatie en alternatieven. Bijlage IV bij de MER-richtlijn 
bepaalt de op de milieu-informatie te baseren inhoud en gevolgen voor de volksgezondheid 
(epidemiologische studies) en risico's vallen daar niet onder. Voorts heeft Italië een 
Technische MER-Commissie opgericht om ervoor te zorgen dat de beoordeling op passende 
wijze wordt uitgevoerd1.

Uit het voorgaande kan worden besloten dat de bovenstaande punten bij nationale 
gerechtelijke autoriteiten moeten worden aangevochten.

Richtlijn 92/43/EEG2 (de habitatrichtlijn)

Voor wat betreft de EU-wetgeving inzake Natura 2000-locaties, wordt in artikel 6, leden 3 en 
4, van de habitatrichtlijn 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 is de passende milieuevaluatie overeenkomstig de habitatrichtlijn in de MER-
procedure opgenomen.

Richtlijn 96/82/EG3 (de Seveso-richtlijn)

Artikel 9 van de Seveso-richtlijn verplicht de exploitant tot het opstellen van een 
veiligheidsrapport en bepaalt de daarin op te nemen elementen en de desbetreffende termijn. 
In het geval van nieuwe inrichtingen moet het veiligheidsrapport bij de bevoegde autoriteiten 
worden ingediend "binnen een redelijke termijn alvorens met de bouw ervan wordt begonnen 
of binnen een redelijke termijn vóór de inbedrijfstelling ervan". In het geval van bijwerking 
van het veiligheidsrapport (bv. gerechtvaardigd door de uitbreiding van een bestaande 
inrichting) moet het "onverwijld" worden ingediend. Volgens het verzoekschrift is dit rapport 
niet ingediend bij de bevoegde instantie.

                                               
1 zie HvJ, uitspraak van 3.3.11, C-50/09, inter alia, inzake artikel 3 van de MER-richtlijn.
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
3 PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13.
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Artikel 11, lid 3, van de Seveso-richtlijn bepaalt dat het publiek over de externe noodplannen 
wordt geraadpleegd, wanneer deze worden opgesteld of bijgewerkt. Daarnaast wordt de 
"verwijzing naar het externe noodplan" in punt 10 van bijlage V genoemd als aan het publiek 
overeenkomstig artikel 13, lid 1, te verstrekken inlichtingen. Volgens indienster zijn deze 
eisen niet in acht genomen.

Indienster wijst tevens op het ontbreken van een onderzoek naar domino-effecten (gezien de 
nabijheid van tanks). Op zich vereist artikel 8 van de Seveso-richtlijn echter geen onderzoek. 
Wel vereist het de identificatie van de betrokken inrichtingen, een inventaris van hun 
gevaarlijke stoffen, de uitwisseling van informatie tussen de inrichtingen en 
publieksvoorlichting. Uit het verzoekschrift blijkt niet duidelijk of aan deze eisen is voldaan.

Richtlijn 93/43/EG

Deze richtlijn is per januari 2006 ingetrokken en vervangen door het zogenaamde 
hygiënepakket1. Hoofdstuk II van sectie VII van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 
stelt de hygiënevoorschriften voor de productie en het verzamelen van levende tweekleppige 
weekdieren vast, met inbegrip van de gezondheidsvoorschriften voor de productiegebieden. 
Bovendien stelt hoofdstuk II van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 854/2004 de officiële 
controles op levende tweekleppige weekdieren uit geclassificeerde productiegebieden vast. 
Dit hoofdstuk omvat de classificatie en controle die door de bevoegde autoriteiten met 
betrekking tot die gebieden wordt uitgevoerd, met inbegrip van de sanitaire onderzoeken die 
de bevoegde autoriteiten vooraf moeten uitvoeren om een gebied als erkend productiegebied 
aan te wijzen.

Arrest van het Europees Hof van Justitie in C-135/05 - het arrest van het Hof in zaak C-
135/05 heeft geen betrekking op het door indienster genoemde gebied.

Conclusie

Aangezien een mogelijke schending van de EU-wetgeving (Seveso-richtlijn) kan worden 
vastgesteld op basis van de verstrekte informatie, zal de Commissie een verzoek om 
inlichtingen aan de nationale autoriteiten richten. Met betrekking tot de mogelijke schending 
van de EU-wetgeving inzake de classificatie van productiegebieden voor levende 
tweekleppige weekdieren in dat deel van Italië zijn er onvoldoende aanwijzingen om te 
kunnen bevestigen dat de Italiaanse autoriteiten zich niet aan de huidige EU-regelgeving 
hebben gehouden. Er zijn meer gegevens nodig om te kunnen nagaan of een van de 
productiegebieden in tegenspraak met de huidige EU-wetgeving is geclassificeerd.

                                               
1 Verordeningen (EG) nr. 852/2004, (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en 

de Raad (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1 e.v.).


