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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0390/2011 af Lorenzo Baruffaldi, italiensk statsborger, for "Gruppo 
Spontaneo dell'Alto Ferrarese", om anlæggelsen af den regionale motorvej 
Cispadana (Italien)

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod anlæggelsen af den 67 km lange regionale motorvej Cispadana, 
som skal forbinde Reggiolo med Ferrara. Dette infrastrukturanlæg, som vil passere tæt forbi 
13 beboelsesområder, strider ifølge andrageren imod direktiv 2002/49/EF om vurdering og 
styring af ekstern støj.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. juli 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011

Andrageren protesterer imod anlæggelsen af den 67 km lange regionale motorvej Cispadana, 
som skal forbinde Reggiolo med Ferrara. Han hævder, at denne infrastruktur, som vil passere 
tæt forbi 13 beboelsesområder, strider imod direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af 
ekstern støj, og at den berører det særligt beskyttede område Cavo Napoleonico samt har 
indvirkning på sundheden og landbruget.

Der er indgivet et andragende 180/2011 om det samme forslag til motorvej, og derfor er 
svarene ens.
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I henhold til direktiv 2002/49/EF1 om vurdering og styring af ekstern støj skal der udarbejdes 
strategiske støjkort og handlingsplaner for eksisterende større veje, hvor der passerer over 6 
mio. køretøjer om året. 

Ifølge oplysninger fra de italienske myndigheder er det italienske miljøministerium i 
øjeblikket ved at gennemføre en VVM-procedure (vurdering af virkningerne på miljøet) 
vedrørende projektets omfang for dette projektforslag. Efter denne fastlæggelsesprocedure 
skulle der gennemføres en VVM, som er obligatorisk i forbindelse med nye motorveje, før der 
kan gives byggetilladelse, i overensstemmelse med VVM-direktivet2. I henhold til VVM-
direktivet skal de forskellige virkninger tages i betragtning, herunder på mennesker, jord, 
vilde dyr og planter samt støj.

Hvis projektet skønnes at ville påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal proceduren i 
artikel 6, stk. 3, i habitatdirektiv 92/43/EØF3 følges, og der skal gennemføres en passende 
vurdering af dets virkning på de berørte lokaliteter. Det skal bemærkes, at den vurdering, der 
kræves i habitatdirektivet, hvis den er nødvendig, i Italien er integreret i VVM-proceduren.

På grundlag af oplysningerne i dette andragende, og da VVM-proceduren endnu ikke er 
afsluttet, kan Kommissionen ikke påvise nogen overtrædelse af EU-miljølovgivningen og kan 
ikke forfølge denne sag yderligere over for de italienske myndigheder på nuværende 
tidspunkt. Hvis andrageren kan fremskaffe dokumentation for, at de italienske myndigheder 
ikke har opfyldt deres forpligtelser med hensyn til miljøvurderingen, naturbeskyttelsen og 
direktiverne om ekstern støj, kan Kommissionen tage denne sag op til fornyet overvejelse.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 28. august 2013

Kommissionen bemærker, at i henhold til det italienske miljøministeriums webside er den 
nationale procedure for vurdering af indvirkning på miljøet4 (VVM) vedrørende den regionale 
motorvej Cispadana endnu ikke afsluttet. I øjeblikket er den i en teknisk undersøgelsesfase, 
der gennemføres af det tekniske VVM-kontroludvalg. Websiden indeholder også en skrivelse 
dateret 17.6.2013 fra miljøministeriet til projektlederen med anmodning om supplerende 
oplysninger (såkaldte integrazioni)5, der skal fremsendes til det tekniske VVM-kontroludvalg.
Disse integrazioni omfatter seismiske risici efter jordskælvet i maj 2012; seismiske risici var 
det, andragerens supplerende oplysninger omhandlede. Disse integrazioni skal også stilles til 
rådighed for offentligheden og de kompetente myndigheder i henhold til den italienske VVM-
lov (artikel 24 i lovdekret 152/2006, som ændret).

På grundlag af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen ikke for indeværende påvise 
nogen overtrædelse af EU's miljølovgivning.

                                               
1 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12.
2 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40; EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5; EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17; EUT L 140 af 
5.6.2009, s. 114.
3 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
4 Direktiv 2011/92/EU (kodifikation), EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1.
5 http://www.va.minambiente.it/Ricerca/DettaglioProgetto.aspx?ID_Progetto=1142.


