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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0390/2011, ktorú predkladá Lorenzo Baruffaldi (taliansky štátny 
občan) v mene skupiny Gruppo Spontaneo dell'Alto Ferrarese o výstavbe 
regionálnej diaľnice v oblasti Cispadana

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ protestuje proti výstavbe regionálnej diaľnice v oblasti Cispadana, 67 km 
dlhému prepojeniu miest Reggiolo a Ferrara. Tvrdí, že táto infraštruktúra, ktorá bude 
prechádzať v blízkosti 13 obytných lokalít, je v rozpore so smernicou 2002/49/ES o znečistení 
hlukom.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 13. júla 2011. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. septembra 2011

Predkladateľ protestuje proti výstavbe regionálnej diaľnice v oblasti Cispadana, 67 km 
dlhému prepojeniu miest Reggiolo a Ferrara. Tvrdí, že táto infraštruktúra, ktorá bude 
prechádzať v blízkosti 13 obytných lokalít, je v rozpore so smernicou 2002/49/ES o znečistení 
hlukom, zasahuje do osobitne chráneného územia Cavo Napoleonico a má aj nepriaznivý 
vplyv na zdravie a poľnohospodárstvo.
Existuje ďalšia petícia 180/2011 o tej istej navrhovanej diaľnici, preto sú odpovede podobné.

Na základe smernice 2002/49/ES1, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho 
hluku, sa v prípade existujúcich väčších ciest, po ktorých prejde viac ako šesť miliónov 
vozidiel za rok, vyžaduje vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov.
                                               
1 Ú. v. ES L 189, 18.7.2002, s. 12.
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Informácie, ktoré poskytli talianske orgány, ukazujú, že ministerstvo životného prostredia 
v súčasnosti vykonáva postup určovania rozsahu v rámci posudzovania vplyvov na životné 
prostredie v súvislosti s navrhovaným projektom. Po skončení postupu určovania rozsahu ešte 
pred udelením povolenia sa musí uskutočniť posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
(EIA), ktoré je v prípade nových diaľnic povinné, v súlade so smernicou o EIA2. V smernici 
o EIA sa vyžaduje zváženie rôznych vplyvov vrátane vplyvu na ľudí, pôdu, živočíšstvo a 
rastlinstvo a na úroveň hluku.

Ak sa o projekte usudzuje, že pravdepodobne bude mať významný vplyv na lokalitu sústavy 
Natura 2000, musí sa dodržať postup podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch 92/43/ES3

a musí sa vykonať primeraný odhad dosahov projektu na príslušnú lokalitu. Treba 
poznamenať, že v Taliansku je tento odhad, ktorý sa vyžaduje v smernici o biotopoch, ak je 
skutočne nevyhnutný, zahrnutý do postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Európska komisia na základe informácií uvedených v tejto petícii a so zreteľom na to, že 
postup posudzovania vplyvov na životné prostredie ešte prebieha, nedokáže odhaliť žiadne 
porušenie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a nemôže v tejto fáze 
s talianskymi orgánmi v danej veci postupovať ďalej.. Ak by predkladateľ poskytol dôkaz, že 
talianske orgány nesplnili svoju povinnosť v súvislosti so smernicami o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie, o ochrane prírody a o environmentálnom hluku, Komisia môže prípad 
znovu posúdiť.

4. Odpoveď Komisie (REV) doručená 28. augusta 2013.

Komisia konštatuje, že podľa webovej stránky talianskeho ministerstva životného prostredia 
stále prebieha postup vnútroštátneho posudzovania vplyvov na životné prostredie4 v prípade 
regionálnej diaľnice v oblasti Cispadana. Posudzovanie je v súčasnosti vo fáze technického 
vyšetrovania výborom pre technické overovanie EIA. Webová stránka tiež obsahuje list 
ministerstva životného prostredia zo 17. júna. 2013 adresovaný navrhovateľovi projektu, 
v ktorom ministerstvo požaduje ďalšie informácie (tzv. integrazioni)5 pre výbor pre technické 
overovanie EIA. Súčasťou týchto integrazioni je aj posúdenie seizmických rizík vzhľadom na 
zemetrasenie v máji 2012; seizmické riziká boli predmetom doplňujúcich informácií, ktoré 
poskytol predkladateľ petície. Tieto integrazioni sa tiež musia zverejniť a poskytnúť 
príslušným orgánom, a to podľa talianskeho zákona o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie (článok 24 zákonnej vyhlášky 152/2006 v znení zmien).
Komisia na základe dostupných informácií nedokáže v tejto fáze určiť žiadne porušenie 
právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.

                                               
2 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40; Ú. v. ES L 73, 14.3.1997, s. 5; Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17; Ú. v. EÚ L 
140, 5.6.2009, s. 114.
3 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992.
4 Smernica 2011/92/EÚ (kodifikované znenie), Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1.
5 http://www.va.minambiente.it/Ricerca/DettaglioProgetto.aspx?ID_Progetto=1142.


