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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycji 0390/2011, którą złożył Lorenzo Baruffaldi (Włochy) w imieniu 
Gruppo Spontaneo dell’Alto Ferrarese, w sprawie budowy regionalnej 
autostrady Cispadana

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciwko budowie regionalnej autostrady Cispadana, 67-
kilometrowego połączenia między miejscowościami Reggiolo i Ferrara. Twierdzi on, że 
infrastruktura ta, która powstanie w pobliżu 13 obszarów mieszkalnych, jest sprzeczna 
z dyrektywą 2002/49/WE dotyczącą zagrożenia hałasem.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 lipca 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Składający petycję protestuje przeciwko budowie regionalnej autostrady Cispadana 
stanowiącej odcinek o długości 67 km łączący miejscowości Reggiolo i Ferrara. Twierdzi on, 
że infrastruktura ta, która powstanie w pobliżu 13 obszarów mieszkalnych, jest sprzeczna 
z dyrektywą 2002/49/WE dotyczącą zagrożenia hałasem i że narusza ona obszar specjalnej 
ochrony Cavo Napoleonico, a także że będzie ona negatywnie wpływać na zdrowie 
mieszkańców i działalność rolniczą.
Komisja otrzymała także inną petycję 180/2011 dotyczącą tego samego projektu budowy 
autostrady, dlatego też odpowiedzi na obie petycje mają podobne brzmienie.
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Przepisy dyrektywy 2002/49/WE1odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w 
środowisku wymagają sporządzenia strategicznych map hałasu i planów działania dla 
istniejących głównych dróg o obciążeniu ruchem przekraczającym sześć milionów 
przejazdów rocznie. 

Informacje dostarczone przez władze włoskie wskazują na to, że Ministerstwo Środowiska 
przeprowadza właśnie procedurę ustalania zakresu oceny oddziaływania na środowisko 
(OOŚ) w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z dyrektywą w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko po zakończeniu procedury ustalania zakresu oceny i przed 
otrzymaniem zezwolenia na inwestycję należałoby przeprowadzić OOŚ, która jest 
obowiązkowa w przypadku nowych autostrad2. Przepisy dyrektywy w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko nakładają obowiązek uwzględnienia różnorodnych skutków 
planowanego przedsięwzięcia, w tym skutków dla ludności, gruntu, fauny i flory, a także 
poziomu hałasu.

Jeśli jednak istnieje przypuszczenie, że przedsięwzięcie może mieć znaczący wpływ na 
obszary należące do sieci Natura 2000, należy przestrzegać procedury przewidzianej w art. 6 
ust. 3 dyrektywy siedliskowej, 92/43/EWG3, oraz przeprowadzić stosowną ocenę 
konsekwencji dla danych obszarów. Należy zwrócić uwagę, że we Włoszech ocena 
przewidziana w dyrektywie siedliskowej, jeśli jej przeprowadzenie rzeczywiście jest 
konieczne, stanowi element składowy procedury oceny oddziaływania na środowisko.

W oparciu o informacje zawarte w przedmiotowej petycji i z uwagi na to, że procedura OOŚ 
nie została jeszcze ukończona, Komisja Europejska nie może stwierdzić naruszenia prawa UE 
w dziedzinie ochrony środowiska i na tym etapie nie może znaleźć uzasadnienia dla dalszego 
rozpatrywania tej sprawy z władzami włoskimi. Jeśli składający petycję jest w stanie 
przedstawić dowody wskazujące na to, że władze włoskie nie wywiązały się ze swych 
obowiązków w odniesieniu do oceny oddziaływania na środowisko, ochrony środowiska 
naturalnego czy dyrektyw środowiskowych dotyczących hałasu, Komisja jest gotowa 
ponownie rozpatrzyć tę sprawę.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Komisja odnotowała na podstawie strony internetowej włoskiego ministerstwa środowiska, że 
krajowa procedura oceny oddziaływania na środowisko4 (OOŚ) w odniesieniu do regionalnej 
autostrady Cispadana wciąż jest w toku. Obecnie znajduje się na etapie technicznej analizy 
realizowanej przez komisję ds. technicznej analizy OOŚ.  Na stronie internetowej 
zamieszczono również pismo z dnia 17 czerwca 2013 r. skierowane przez ministra 
środowiska do realizatora projektu, w którym zwrócił się o udzielenie komisji ds. technicznej 
analizy OOŚ dodatkowych informacji (tzw. integrazioni)5. Wyżej wymienione integrazioni

                                               
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40. Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5; Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17; Dz.U. L 140 z 
5.6.2009, s. 114.
3 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
4 Dyrektywa 2011/92/UE (kodyfikacja), Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1.
5 http://www.va.minambiente.it/Ricerca/DettaglioProgetto.aspx?ID_Progetto=1142.
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dotyczą zagrożeń sejsmicznych po trzęsieniu ziemi w maju 2012 r.; zagrożenie sejsmiczne 
było przedmiotem dodatkowych informacji przekazanych przez składającego petycję. Wyżej 
wymienione integrazioni także należy opublikować i udostępnić właściwym organom zgodnie 
z włoską ustawą o OOŚ (art. 24 dekretu ustawodawczego 152/2006 ze zmianami).

Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie jest w stanie stwierdzić na tym etapie 
żadnego naruszenia przepisów unijnych dotyczących ochrony środowiska.


