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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0390/2011, του Lorenzo Baruffaldi, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Gruppo Spontaneo dell'Alto Ferrarese», σχετικά με 
την κατασκευή του περιφερειακού αυτοκινητοδρόμου Cispadana

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά της κατασκευής του περιφερειακού αυτοκινητοδρόμου 
Cispadana, ενός οδικού συνδέσμου μήκους 67 χιλιομέτρων μεταξύ των πόλεων Reggiolo και 
Ferrara. Ισχυρίζεται ότι η εν λόγω υποδομή, η οποία θα διέρχεται πλησίον 13 οικισμών, 
αντιβαίνει στην οδηγία 2002/49/ΕΚ για την ηχορρύπανση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά της κατασκευής του περιφερειακού αυτοκινητοδρόμου 
Cispadana, ενός οδικού συνδέσμου μήκους 67 χιλιομέτρων μεταξύ των πόλεων Reggiolo και 
Ferrara. Ισχυρίζεται ότι η εν λόγω υποδομή, η οποία θα διέρχεται πλησίον 13 οικισμών, 
αντιβαίνει στην οδηγία 2002/49/ΕΚ για την ηχορρύπανση και καταπατά τη ζώνη ειδικής 
προστασίας Cavo Napoleonico, ενώ έχει επίσης επιπτώσεις στην υγεία και τη γεωργία.
Υπάρχει ακόμη η αναφορά 180/2011 που αφορά τον ίδιο προτεινόμενο αυτοκινητόδρομο, 
συνεπώς οι απαντήσεις είναι παρόμοιες.

Η οδηγία 2002/49/ΕΚ1 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 

                                               
1 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12.
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θορύβου απαιτεί την κατάρτιση στρατηγικών χαρτών θορύβου και σχεδίων δράσης για 
υφιστάμενους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, με περισσότερες από έξι εκατομμύρια 
διελεύσεις ετησίως. 

Οι πληροφορίες που προσκόμισαν οι ιταλικές αρχές δείχνουν ότι το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος διεξάγει επί του παρόντος διαδικασία οριοθέτησης του πεδίου της εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για το εν λόγω προτεινόμενο έργο. Μετά από αυτήν τη 
διαδικασία οριοθέτησης του πεδίου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ΕΠΕ η οποία είναι 
υποχρεωτική στην περίπτωση νέων αυτοκινητοδρόμων πριν από τη χορήγηση άδειας 
κατασκευής, σύμφωνα με την οδηγία ΕΠΕ1. Η οδηγία ΕΠΕ απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη οι 
διάφορες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τους ανθρώπους, το 
έδαφος, την πανίδα και χλωρίδα και τον θόρυβο.

Εάν το σχέδιο θεωρείται πιθανόν να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο δίκτυο Natura 2000, 
πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 3, της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ2 για τους οικοτόπους και να διεξαχθεί κατάλληλη αξιολόγηση για τις 
επιπτώσεις του στους εν λόγω τόπους. Πρέπει να σημειωθεί ότι, στην Ιταλία, η αξιολόγηση 
που απαιτείται από την οδηγία για τους οικοτόπους, εάν όντως κρίνεται απαραίτητη, 
εντάσσεται στη διαδικασία ΕΠΕ.

Με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αναφορά, και δεδομένου ότι η εν 
λόγω διαδικασία είναι εν εξελίξει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει τυχόν 
παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, ούτε και μπορεί να προχωρήσει στην 
περαιτέρω διερεύνηση του θέματος με τις ιταλικές αρχές στο παρόν στάδιο. Σε περίπτωση 
που ο αναφέρων μπορεί να παράσχει αποδείξεις ότι οι ιταλικές αρχές δεν τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους έναντι της οδηγίας ΕΠΕ, της οδηγίας για την προστασία της φύσης και της 
οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει εκ νέου την 
υπόθεση.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013.

Η Επιτροπή σημειώνει από την ιστοσελίδα του ιταλικού Υπουργείου Περιβάλλοντος ότι η 
εθνική διαδικασία Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων3 (ΕΠΕ) για τον Περιφερειακό
Αυτοκινητόδρομος Cispadana είναι ακόμη σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο 
της τεχνικής έρευνας από την Τεχνική Επιτροπή Ε ΕΠΕ. Η ιστοσελίδα περιέχει επίσης μια
επιστολή της 17/06/13 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τον ανάδοχο του έργου
ζητώντας συμπληρωματικές πληροφορίες (αποκαλούμενες integrazioni)4 που θα 
παρασχεθούν στην ΕΠΕ Τεχνική Επιτροπή Επαλήθευσης. Οι integrazioni αυτές
περιλαμβάνουν σεισμολογική ανάλυση μετά το σεισμό του Μαΐου 2012. Οι σεισμικοί
                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40· ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5· ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17· ΕΕ L 140 της 
5.6.2009, σ. 114.
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
3 Οδηγία 2011/92/ΕΕ (codification), ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ.1.
4 http://www.va.minambiente.it/Ricerca/DettaglioProgetto.aspx?ID_Progetto=1142.
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κίνδυνοι αποτέλεσαν το αντικείμενο συμπληρωματικών πληροφοριών που παρέσχε ο 
αναφέρων. Οι integrazioni πρέπει επίσης να διατεθούν στο κοινό και στις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία περί ΕΠΕ (Άρθρο 24 του νομοθετικού διατάγματος 
152/2006, όπως τροποποιήθηκε).

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Επιτροπή δεν είναι στο στάδιο αυτό σε θέση να
εντοπίσει κάποια παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για το περιβάλλον.


