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Tema: Peticija Nr. 0390/2011 dėl Cispadanos regioninio greitkelio tiesimo, kurią 
judėjimo „Gruppo Spontaneo dell'Alto Ferrarese“ vardu pateikė Italijos 
pilietis Lorenzo Baruffaldi

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja prieš Cispadanos regioninio greitkelio – 67 km ilgio jungties 
tarp Redžiolo (Reggiolo) ir Feraros (Ferrara) – tiesimą. Jis tvirtina, kad šio infrastruktūros 
objekto, kuris drieksis palei 13 gyvenamųjų vietovių, statyba pažeidžia Direktyvą 2002/49/EB 
dėl akustinės taršos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. liepos 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

Peticijos pateikėjas protestuoja prieš Cispadanos regioninio greitkelio – 67 km ilgio jungties 
tarp Redžiolo (Reggiolo) ir Feraros (Ferrara) – tiesimą. Jis tvirtina, kad šio infrastruktūros 
objekto, kuris drieksis palei 13 gyvenamųjų vietovių, statyba pažeidžia Direktyvą 2002/49/EB 
dėl akustinės taršos ir kėsinasi į Cavo Napoleonico specialią apsaugos teritoriją, be to, tai 
darys poveikį sveikatai ir žemės ūkiui.
Nagrinėjama dar viena peticija Nr. 180/2011 dėl to paties siūlomo greitkelio, taigi atsakymai 
panašūs.

Pagal Direktyvą 2002/49/EB1 dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo reikalaujama 
atlikti esamų svarbiausių kelių, kuriais per metus pravažiuoja daugiau negu šeši milijonai 
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transporto priemonių, strateginį triukšmo kartografavimą ir rengti veiksmų planus.

Kaip matyti iš Italijos valdžios institucijų pateiktos informacijos, Aplinkos ministerija šiuo 
metu atlieka šio siūlomo projekto poveikio aplinkai vertinimo (PAV) apimties nustatymo 
procedūrą. Atlikus šią apimties nustatymo procedūrą, prieš duodant sutikimą vykdyti projektą 
turėtų būti atliktas naujų greitkelių atveju privalomas PAV, kaip nustatyta pagal PAV 
direktyvą1. Pagal PAV direktyvą reikalaujama atsižvelgti į įvairų poveikį, įskaitant poveikį 
žmonėms, dirvožemiui, faunai ir florai bei triukšmo poveikį.

Jei manoma, kad projektas greičiausiai darys didelį poveikį tinklo „Natura 2000“ teritorijai, 
turi būti taikoma Buveinių direktyvos 92/43/EEB2 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta procedūra ir 
atliktas tinkamas jo poveikio atitinkamai teritorijai vertinimas. Pažymėtina, kad Italijoje 
vertinimas, kurį reikalaujama atlikti pagal Buveinių direktyvą, jei tai tikrai būtina, įtraukiamas 
į PAV procedūrą.

Europos Komisija, remdamasi šioje peticijoje pateikta informacija ir atsižvelgdama į tai, kad 
tebevyksta PAV procedūra, negali nustatyti jokio ES teisės aktų pažeidimo ir šiuo etapu 
negali toliau svarstyti šio klausimo kartu su Italijos valdžios institucijomis. Jei peticijos 
pateikėjas pateiktų įrodymų, kad Italijos valdžios institucijos nevykdo savo įsipareigojimų, 
susijusių su PAV, gamtos apsauga ir aplinkos triukšmo direktyvomis, Komisija galėtų 
persvarstyti šį atvejį.

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

Komisija, remdamasi Italijos aplinkos ministerijos svetainėje pateikta informacija, pažymi, 
kad tebevyksta nacionalinė PAV3 procedūra, susijusi su Cispadanos regioniniu greitkeliu. 
Šiuo metu techninį tyrimą atlieka PAV techninio patikrinimo komitetas. Svetainėje taip pat 
skelbiamas Aplinkos ministerijos 2013 m. birželio 17 d. laiškas projekto vykdytojui, kuriame 
prašoma PAV techninio patikrinimo komitetui pateikti papildomą informaciją (it. 
integrazioni)4. Integrazioni apima seisminį pavojų po 2012 m. gegužės mėn. įvykusio žemės 
drebėjimo. Apie seisminį pavojų kalbama ir peticijos pateikėjo atsiųstoje papildomoje 
informacijoje. Remiantis Italijos PAV įstatymu (Teisės dekreto Nr. 152/2006 24 straipsnis su 
pakeitimais), integrazioni taip pat turi būti prieinami visuomenei ir kompetentingoms 
institucijoms.
Remdamasi turima informacija, šiuo etapu Komisija negali nustatyti jokių ES aplinkos teisės 
aktų pažeidimų.
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