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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1129/2008, ingediend door Veronica Dini (Italiaanse 
nationaliteit), namens L'Altrainformazione, het Comitato "No al Civis 
Mazzini - Savena" en het Comitato Palsport Riva Reno - Lame - San Felice -
Marconi, over een openbaarvervoerproject in Bologna en San Lazzaro di 
Savena (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster tekent namens drie lokale comités protest aan tegen een openbaarvervoerproject in 
Bologna en San Lazzaro di Savena. Zij stelt dat bij de planning van het project geen of 
onvoldoende rekening is gehouden met de wetgeving voor dit soort projecten. Zij stelt ook dat 
het project met name in strijd is met de regels inzake een milieueffectbeoordeling en 
raadpleging van belanghebbende partijen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 januari 2009.

Het verzoekschrift

Indienster tekent namens drie lokale comités protest aan tegen een openbaarvervoerproject in 
Bologna en San Lazzaro di Savena, dat bekend staat onder de naam CIVIS-net. Zij stelt dat 
bij de planning van het project geen of onvoldoende rekening is gehouden met de wetgeving 
voor dit soort projecten. Ze stelt ook dat het project met name in strijd is met de regels inzake 
een milieueffectbeoordeling, die zijn vastgesteld in Richtlijn 85/337/EEG1 van de Raad, als 
gewijzigd, en inzake raadpleging van belanghebbende partijen krachtens Richtlijn 

                                               
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.
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2003/35/EG1 van het Europees Parlement en de Raad.

Indienster is met name van mening dat de milieueffectbeoordeling (MEB) die in 2002 is 
uitgevoerd, had moeten worden herzien. Zij beweert dat het besluit van de provincie Bologna 
van 1 augustus 2006 om een nieuwe MEB af te wijzen, onjuist was, aangezien in het MEB-
screeningsverslag van juli 2006 werd aangetoond dat er belangrijke veranderingen ten 
opzichte van het oorspronkelijke project waren.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift 

Op grond van de 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 milieueffecten, voordat hiervoor een vergunning wordt verleend. In de 
MEB-richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen projecten waarbij een MEB verplicht is 
(zogenaamde bijlage I-projecten) en projecten waarbij instanties van de lidstaten, in een 
procedure die ‘screening’ wordt genoemd, moeten vaststellen of projecten belangrijke 
milieueffecten zouden kunnen hebben, rekening houdend met de in bijlage III van de richtlijn 
genoemde criteria (zogenaamde bijlage II-projecten). Indien dit het geval is, moet er een MEB 
plaatsvinden. Een essentieel onderdeel van MEB-procedures is de raadpleging van het 
publiek. 

Richtlijn 85/337 geeft de lidstaten een grote vrijheid bij het aanwijzen van de bijlage II-
projecten die aan een MEB moeten worden onderworpen en het bepalen van criteria of 
drempels die bij het nemen van een dergelijke beslissing nodig zijn. Deze vrijheid wordt 
beperkt door de verplichting van artikel 2, lid 1 van de richtlijn, om projecten die een 
aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, aan 
een vergunningprocedure en aan een beoordeling van die effecten te onderwerpen. 

Om een schending van de MEB-richtlijn met betrekking tot bijlage II-projecten te kunnen 
vaststellen, moet worden aangetoond dat de desbetreffende lidstaten, door geen 
effectbeoordeling te eisen, de grenzen van hun beoordelingsbevoegdheid hebben 
overschreden, of dat de desbetreffende lidstaten een duidelijke beoordelingsfout hebben 
gemaakt bij het verlenen van een vergunning aan een project2.

Bovendien wil de Commissie graag benadrukken dat in de MEB-richtlijn voornamelijk
vormvoorschriften zijn vastgelegd. Beslissingen over de noodzaak voor een project of de 
lokalisatie en het controleren van de inhoud (bijvoorbeeld wijziging van een vervoersroute) 
van een milieueffectstudie of MEB-screening en de vraag of de juiste milieuvoorwaarden zijn 
gesteld, vallen onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde nationale autoriteiten. Meer in 
het bijzonder zijn de lidstaten verantwoordelijk voor waarborging van de kwaliteit en 
adequaatheid van de gegevens en van de informatie in de milieueffectstudie of de MEB-
screening.

In het geval van het CIVIS-net kan de Commissie geen bewijs voor een duidelijke fout vinden 
in het MEB-screeningsverslag van juli 2006 en de daarop volgende beslissing van de 
                                               
1 PB L 156 van 25.6.2003, blz.17.
2 Zie bijvoorbeeld zaak C-117/02, Commissie/Portugal, PB C 118, van 30.04.04, blz.20; en zaak C-508/03, 
Commissie/VK, PB C 165, van 15.7.2006, blz.3. Er moet worden bedacht dat de bewijslast wat dit betreft, 
overeenkomstig jurisprudentie van het Europees Hof, rust op de Commissie.
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provincie Bologna van 1 augustus 2006 om een nieuwe MEB af te wijzen.

De Commissie wil er graag op wijzen dat zij een ander verzoekschrift over het CIVIS-net
(0268/2008) heeft behandeld, waar ook de MEB-aspecten aan de orde kwamen.

Conclusie

Op grond van de verstrekte informatie kan de Commissie geen schending van EG-milieurecht 
vaststellen. 


