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Betreft: Verzoekschrift 0024/2012, ingediend door Daniele Spera en Roberto 
Giurastante (Italiaanse nationaliteit), namens de Comitato Legamjonici en de 
Associazione Greenaction Transnational, over de aanleg van een gasleiding in 
Apulië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Op 1 maart 2010 heeft de gemeente Taranto toestemming gegeven voor de aanleg van een 
methaanleiding van 4 780 km in het kader van de bouw van de hydrogeneringsinstallatie.

Het project zou verdeeld zijn in kavels om het globale milieueffect ervan kunstmatig te 
verminderen, waardoor hele segmenten van het project onttrokken werden aan de verplichte 
milieueffectbeoordeling.

Voor rekwestranten vormen deze werken een schending van de richtlijnen 85/337/EEG, 
96/82/EG en 2001/42/EG met betrekking tot de milieueffectbeoordelingsprocedures, evenals 
van de richtlijnen 75/442/EEG, 91/156/EEG, 91/689/EEG en 99/31/EG met betrekking tot de 
milieucompatibiliteit.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

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

‘Richtlijn 2011/92/EU1 (de milieueffectbeoordelingsrichtlijn of MEB-richtlijn)
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Blijkens de door indiener aangeleverde informatie zijn er door de provincie Taranto twee 
verschillende decreten uitgevaardigd, op 24.02.2009 resp. 25.02.2009, waarbij 
gasleidingingen van 0.58km en 4.870km buiten bereik van de MEB kwamen te vallen.

De Commissie merkt op dat het Ministerie van Milieu afzonderlijke MEB-procedures op een 
binnen de bestaande raffinaderij te bouwen hydrogenering- en een thermo-elektrische 
installatie heeft uitgevoerd bij gezamenlijke ministeriële decreten van 19.11.2007 resp. 
26.04.2010. Voorts heeft het Ministerie van Milieu een MEB uitgevoerd op een project om 
het voormalige terrein van de Yard Belleli te beschermen en te herstellen, dat gelegen is in een 
gebied van nationaal belang, hetgeen geleid heeft tot een besluit van de Directeur-Generaal 
van 30.05.2011 waarbij het project van MEB-procedures werd vrijgesteld. De 
gaspijpleidingen verbinden de hydrogenerings- en de thermo-elektrische installatie en 
doorkruisen het gebied van nationaal belang.

De Commissie zal bij de Italiaanse autoriteiten verdere navraag doen naar de gestelde 
inbreuken.

Richtlijn 2001/42/EG (strategische milieubeoordeling ofwel de SMB-richtlijn)1

Indieners stellen dat de gaspijpleidingen impliciet ook verandering brengen in het locale 
bestemmingsplan (Piano Regolatore Comunale) en dat dergelijke projecten ook moeten 
worden onderworpen aan een SMB-procedure.

Het staat aan de bevoegde Italiaanse autoriteiten om te besluiten of en wanneer 
bestemmingsplannen gewijzigd moeten worden, en dus om SMB-procedures toe te passen. 
Voor deze kwesties moet daarom de nationale rechter worden aangezocht.

Richtlijn 96/82/EG2 (de Seveso-richtlijn)

Het transport van gevaarlijke stoffen via pijpleidingen valt niet onder de Seveso II-richtlijn 
96/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 
stoffen zijn betrokken3.

Indiener stelt echter ook inbreuken op de Seveso-richtlijn die verband zouden houden met de 
Eni R&M Raffinaderij, waar de installaties zich bevinden waarvoor de pijpleidingen worden 
aangelegd (die daarmee met het gasnet worden verbonden).

Indiener wijst op het ontbreken van een extern noodplan voor deze inrichting. Dat is volgens 
hem in strijd met artikel 11, lid 1, sub c) van richtlijn 96/82/EG, volgens welke bepaling door 
de voor dit doel door de lidstaat aangewezen autoriteiten een extern noodplan voor de buiten 
de inrichting te nemen maatregelen bij zware ongevallen wordt opgesteld. Het publiek moet 
bij de opstelling van die plannen worden geraadpleegd en regelmatig over de inhoud ervan 
worden geïnformeerd. De bepaling is alleen van toepassing op zgn. "upper-tier" installaties, 
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d.w.z. inrichtingen waar gevaarlijke stoffen in hoeveelheden boven een bepaalde drempel 
aanwezig zijn. Voor elke stof /categorie van stoffen bevat de richtlijn twee drempels, een lage 
drempel waarboven de algemene vereisten van de richtlijn gelden, en een hoge waarboven 
een aantal extra vereisten gelden: de inrichtingen waar stoffen boven deze hogere drmpel 
aanwezig zijn worden "upper-tier" installaties genoemd.

Voorts stelt indiener een inbreuk op artikel 13, lid 1, dat de Lid-Staten verplicht ervoor te 
zorgen dat de informatie over de bij een ongeval te treffen veiligheidsmaatregelen en de in dat 
geval te volgen gedragslijn regelmatig in de meest aangepaste vorm ambtshalve wordt 
verstrekt aan alle personen en alle voor publiek opengestelde inrichtingen (scholen, 
ziekenhuizen, enz...), die kunnen worden getroffen door een ongeval dat ontstaat in een 
inrichting als bedoeld in artikel 9 ("upper-tier" installaties), zonder dat hierom hoeft te worden 
gevraagd. Deze informatie moet ook verwijzing naar het externe noodplan omvatten.

Tenslotte stelt indiener inbreuk op artikel 8, leden 1 and 2, doordat d ebevoegde autoriteit heft 
nagelaten potentiële "domino-effecten" te signaleren tussen de betrokken inrichting, Eni 
R&M Raffinaderij, en twee andere installaties in de provincie Taranto die gevaar zouden 
lopen bij ongevallen. Het publiek was daarover dan ook niet geïnformeerd.

De Commissie zal bij de Italiaanse autoriteiten verdere navraag doen naar de gestelde 
inbreuken.

Richtlijnen 75/442/EEG, 91/156/EEC, 91/689/EEC en 1999/31/EC

De drie door indieners aangehaalde richtlijnen (75/442/EEC, 91/156/EEC, 91/689/EEC) zijn 
ingetrokken en vervangen door de afvalkaderrichtlijn (2008/98/EG1).

Volgens art. 2, lid 1, sub c) is "niet-verontreinigde grond en ander van nature voorkomend 
materiaal, afgegegraven bij bouwactiviteiten, indien vaststaat dat het materiaal in natuurlijke 
staat zal worden gebruikt voor bouwdoeleinden op de locatie waar het werd afgegraven' van 
het toepassingsgebied van de richtlijn uitgesloten. Als de afgegegraven grond wel is 
verontreinigd of niet in natuurlijke staat wordt gebruikt op de locatie waar het werd 
afgegraven, is de afvalkaderrichtlijn dus wel van toepassing, inclusief de bepalingen inzake 
afvalbeheervereisten, vergunningen enz.

Nu het project echter nog in de planningsfase verkeert valt op dit moment nog geen inbreuk 
op de afvalkaderrichtlijn vast te stellen.

Als de afgegraven grond ergens wordt gestort, moet de stortplaats van bestemming voldoen 
aan de vereisten van de afvalstortrichtlijn (1999/31/EG2). In dit stadium kan echter ook geen 
inbreuk op de afvalstortrichtlijn worden vastgesteld. Het door indiener aangehaalde artikel 14 
van de afvalstortrichtlijn ziet op de aanpassing van bestaande stortplaatsen en is daarom niet 
relevant voor dit geval.

Conclusie
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De Commissie zal bij de Italiaanse autoriteiten verdere navraag doen om te beoordelen of 
inbreuk is gemaakt op de Meb- en op de Seveso-richtlijn.


