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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0390/2011, внесена от Лоренцо Баруфалди (Lorenzo Baruffaldi), с 
италианско гражданство, от името на „Gruppo Spontaneo dell'Alto Ferrarese“, 
относно строителството на регионалната автомагистрала „Чиспадана“ 
(Cispadana)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу строителството на регионалната 
автомагистрала Чиспадана, 67-километрова връзка между Реджоло и Ферара. Той 
твърди, че тази инфраструктура, която ще минава в близост до 13 населени места, 
нарушава Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на шума в околната 
среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 юли 2011 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Вносителят на петицията протестира срещу строителството на регионалната 
автомагистрала Чиспадана, 67-километрова връзка между Реджоло и Ферара. Той 
твърди, че тази инфраструктура, която ще минава близо до 13 населени места, 
нарушава Директива 2002/49/EО относно оценката и управлението на шума в околната 
среда и засяга специалната защитена зона Каво Наполеонико, като освен това ще окаже 
въздействие по отношение на здравето и селското стопанство.
За същия проект на автомагистрала се отнася и петиция 180/2011, поради което 
отговорите са сходни.
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Директива 2002/49/ЕО1 относно оценката и управлението на шума в околната среда 
изисква изготвянето на стратегически карти на шума и планове за действие за 
съществуващите главни пътища, чийто трафик превишава 6 милиона преминавания на 
превозни средства годишно. 

Предоставената от италианските органи информация показва, че министерството на 
околната среда към момента провежда процедура за определяне на обхвата на оценката 
на въздействието на предложения проект върху околната среда (ОВОС). След тази 
процедура за определяне на обхвата, преди да бъде издадено разрешително за 
осъществяване, ще трябва да се извърши ОВОС, която е задължителна по отношение на 
новите автомагистрали, съгласно Директивата за ОВОС2. Директивата за ОВОС 
изисква да бъдат взети предвид различните видове въздействие, в това число и върху 
хората, почвата, фауната, флората и шума.

Ако бъде счетено, че има вероятност проектът да окаже значително въздействие върху 
обект по „Натура 2000“, трябва да бъде приложена процедурата съгласно член 6, 
параграф 3 от Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО3 и да бъде извършена 
подходяща оценка на последиците от проекта за съответните обекти. Следва да се 
отбележи, че в Италия оценката, която се изисква по силата на Директивата за 
местообитанията, ако действително е необходима, е интегрирана в процедурата за 
ОВОС.

Въз основа на съдържащата се в петицията информация и при положение че 
процедурата за ОВОС не е приключила, Европейската комисия не може да установи 
наличие на нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда и на 
този етап не може да продължи разглеждането на въпроса с италианските органи. Ако 
вносителят на петицията е в състояние да предостави доказателство, че италианските 
органи не са изпълнили задължението си по отношение на директивите в областта на 
ОВОС, опазването на природата и шума в околната среда, Комисията може да 
преразгледа случая.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 28 август 2013 г.

Комисията отбелязва от интернет страницата на италианското министерство на 
околната среда, че националната процедура за оценка на въздействието на 
регионалната автомагистрала Чиспадана върху околната среда4 (ОВОС) все още е в 
ход. Към момента тя е на етапа на техническо разследване от страна на Комитета за 
техническа проверка по ОВОС.  На интернет страницата е поместено и писмо от 17 
юни 2013 г. от министерството на околната среда до организатора на проекта, с което 
се изисква да бъде предоставена допълнителна информация (т.нар integrazioni)5 на 

                                               
1 OВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12.
2 OВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40; OВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5; ОВ L 156, 25.06.2003 г., стр. 17; OВ L 140, 
5.6.2009 г., стр. 114.
3 OВ L 206, 22.7.1992 г.
4 Директива 2011/92/ЕС (кодификация), OВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.
5 http://www.va.minambiente.it/Ricerca/DettaglioProgetto.aspx?ID_Progetto=1142.
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Комитета за техническа проверка по ОВОС. След земетресението от май 2012 г. тези 
integrazioni включват сеизмични рискове; сеизмичните рискове са предметът на 
допълнителната информация, предоставена от вносителя на петицията. Съгласно 
италианския закон за ОВОС (член 24 от изменения Законодателен указ 152/2006) 
integrazioni също трябва да се предоставят на разположение на обществеността и 
компетентните органи.

Въз основа на предоставената информация, на този етап Комисията не може да 
установи никакво нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда.

                                                                                                                                                  


