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Ref.: Petiția nr. 0390/2011, adresată de Lorenzo Baruffaldi, de cetățenie italiană, în 
numele „Gruppo Spontaneo dell'Alto Ferrarese”, privind construcția autostrăzii 
regionale cispadane (Italia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva construcției autostrăzii regionale cispadane, cu o lungime 
de 67 km, care va lega orașele Reggiolo și Ferrara. El susține că această infrastructură, care va 
trece prin apropierea a 13 zone rezidențiale, ar contraveni Directivei 2002/49/CE privind 
poluarea fonică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 iulie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Petiționarul protestează împotriva construcției autostrăzii regionale cispadane, cu o lungime 
de 67 km, care va lega orașele Reggiolo și Ferrara. El susține că această infrastructură, care va 
trece prin apropierea a 13 zone rezidențiale, contravine Directivei 2002/49/CE privind 
poluarea fonică și are un efect negativ asupra ariei de protecție specială Cavo Napoleonico, 
dar și asupra sănătății și a agriculturii.
Răspunsul este similar răspunsului dat petiției nr. 180/2011 cu privire la același proiect de 
autostradă.

Directiva 2002/49/CE1 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental prevede 
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elaborarea de hărți de zgomot strategice și de planuri de acțiune pentru toate drumurile 
principale cu un trafic mai mare de șase milioane de treceri ale vehiculelor anual. 

Informațiile furnizate de autoritățile italiene indică faptul că Ministerul Mediului realizează în 
prezent o procedură de delimitare a domeniului evaluării impactului asupra mediului (EIM) în 
cazul acestui proiect. După această procedură de delimitare a domeniului, înainte de 
autorizarea aprobării de dezvoltare, ar trebui să fie efectuată o evaluare EIM, care este 
obligatorie în cazul autostrăzilor noi, în conformitate cu Directiva EIM1. Directiva EIM 
impune luarea în considerare a tuturor efectelor, inclusiv a efectului asupra oamenilor, solului, 
faunei, florei, precum și zgomotul produs.

Dacă se consideră că proiectul poate avea un efect semnificativ asupra unui sit Natura 2000, 
trebuie urmată procedura prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele 
(Directiva 92/43/CEE2,), fiind necesară și o evaluare adecvată a implicațiilor acestuia pentru 
siturile vizate. Trebuie remarcat faptul că, în Italia, evaluarea impusă de Directiva privind 
habitatele, dacă este cu adevărat necesară, este inclusă în procedura EIM.

Pe baza informațiilor cuprinse în această petiție și având în vedere că procedura EIM este în 
curs de desfășurare, Comisia Europeană nu poate identifica nicio încălcare a legislației UE în 
domeniul mediului și nu poate monitoriza această chestiune cu autoritățile italiene în această 
etapă. În cazul în care petiționarul poate furniza dovezi potrivit cărora autoritățile italiene nu 
și-au îndeplinit obligația în ceea ce privește directivele privind evaluarea impactului asupra 
mediului, protecția naturii și zgomotul ambiental, Comisia poate reanaliza acest caz.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 28 august 2013

Comisia observă pe pagina web a Ministerului Mediului din Italia că procedura națională de 
evaluare a impactului asupra mediului3 privind autostrada regională cispadană este încă în 
curs. Această procedură face în prezent obiectul unei investigații tehnice efectuate de 
Comitetul de verificare tehnică EIM. De asemenea, pagina web menționată mai sus include, 
de asemenea, o scrisoare din 17 iunie 2013 adresată de Ministerul Mediului promotorului 
proiectului, prin care solicită acordarea unor informații suplimentare (denumite integrazioni)4

Comitetului de verificare tehnică. Ca urmare a cutremurului din luna mai 2012, aceste 
integrazioni includ și riscurile seismice; petiționarul a prezentat informații suplimentare cu 
privire la riscurile seismice. Aceste integrazioni trebuie, de asemenea, aduse la cunoștința 
publicului și a autorităților competente, în conformitate cu legislația italiană privind evaluarea 
impactului asupra mediului (articolul 24 din Decretul legislativ 152/2006, modificat).
Pe baza informațiilor de care dispune, în această etapă Comisia nu poate identifica nicio 
încălcare a legislației UE în domeniul mediului.
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