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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0390/2011, ingediend door Lorenzo Baruffaldi (Italiaanse 
nationaliteit), namens de Gruppo Spontaneo dell'Alto Ferrarese, over de 
aanleg van de regionale autosnelweg Cispadana (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen de aanleg van de regionale autosnelweg Cispadana die 
Reggiolo met Ferrara zal verbinden over een afstand van 67 kilometer. Deze infrastructuur, 
die vlak langs dertien woonkernen zal lopen, zou indruisen tegen Richtlijn 2002/49/EG inzake 
geluidshinder.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juli 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Indiener maakt bezwaar tegen de aanleg van de regionale autosnelweg Cispadana die 
Reggiolo met Ferrara zal verbinden over een afstand van 67 kilometer. Hij stelt dat deze 
verbinding, die in nabijheid van ongeveer dertien woonkernen zal lopen, in strijd is met 
Richtlijn 2002/49/EG over geluidshinder en een schadelijke invloed heeft op het speciale-
beschermingsgebied Cavo Napoleonico, alsook op de menselijke gezondheid en de landbouw.
Verzoekschrift 180/2011 gaat over dezelfde autosnelweg. Daarom worden ongeveer dezelfde 
antwoorden gegeven.

Op grond van Richtlijn 2002/49/EG1 inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai, 
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is het verplicht strategische geluidskaarten en actieplannen op te stellen voor bestaande 
belangrijke wegen waarvan meer dan zes miljoen voertuigen jaarlijks gebruikmaken. 

Uit door de Italiaanse overheid verstrekte informatie blijkt dat het ministerie van Milieuzaken 
op dit moment een zogeheten "scoping"-procedure volgt met het oog op een 
milieueffectbeoordeling (MEB) van dit voorgestelde project. Op basis van deze "scoping"-
procedure zou in overeenstemming met de MEB-Richtlijn1 een MEB (verplicht voor de 
aanleg van autosnelwegen) moeten worden verricht, alvorens een vergunning kan worden 
verleend. Overeenkomstig de MEB-Richtlijn moeten de diverse effecten in aanmerking 
worden genomen, waaronder ook de effecten op mensen, de bodem, flora en fauna, en geluid.

Indien het waarschijnlijk wordt geacht dat het project een significant effect op een 
Natura 2000-gebied zal hebben, moet de procedure van artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn 
(92/43/EEG2) worden gevolgd en een geschikt onderzoek naar de effecten voor de betreffende 
gebieden worden uitgevoerd. Er moet worden opgemerkt dat in Italië het onderzoek dat 
vereist is op grond van de Habitatrichtlijn, voor zover noodzakelijk, wordt opgenomen in de 
MEB-procedure.

Op grond van de informatie in dit verzoekschrift, en gezien het feit dat de MEB-procedure 
nog gaande is, kan de Europese Commissie geen inbreuk op de milieuwetgeving van de EU 
vaststellen, en kan zij deze kwestie in dit stadium niet verder opvolgen met de Italiaanse 
autoriteiten. Indien indiener bewijs kan overleggen waarmee aan te tonen is dat de Italiaanse 
autoriteiten hun verplichtingen ten aanzien van de milieueffectbeoordeling, 
milieubescherming en de richtlijnen over omgevingslawaai hebben verzuimd, kan de 
Commissie deze zaak opnieuw in beschouwing nemen.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 28 augustus 2013.

Uit de website van het Italiaanse Ministerie van Milieuzaken maakt de Commissie op dat de 
nationale milieueffectbeoordelingsprocedure (MEB)3 voor de regionale autosnelweg 
Cispadana nog gaande is. Momenteel bevindt de procedure zich in het stadium van het 
technische onderzoek door de commissie technische controle MEB. Op de website is 
eveneens een brief d.d. 17 juni 2013 gepubliceerd van het Ministerie van Milieuzaken gericht 
aan de projectpromotor met een verzoek om aanvullende informatie (zogenaamde 
integrazioni)4 ten gunste van de commissie technische controle MEB. Sinds de aardbeving 
van mei 2012 omvatten deze integrazioni de seismische risico's; indiener heeft aanvullende 
informatie verschaft betreffende de seismische risico's. De integrazioni moeten eveneens ter 
beschikking worden gesteld van burgers en de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de 
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Italiaanse MEB-wetgeving (artikel 24 van wetgevingsdecreet 152/2006, als gewijzigd).
Op basis van de beschikbare informatie, kan de Commissie in dit stadium geen schending van 
de EU-milieuwetgeving vaststellen.


