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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1079/2003, внесена от Carlo Oldani и още петима подписали се, 
с италианско гражданство, от името на координационния комитет 
против околовръстния път в  близост до парка Ticino и земеделския 
парк в  южната част на Милано, против проект за автомагистрална 
инфраструктура, нарушаващ европейското законодателство в областта 
на въздействието върху околната среда и прозрачността на 
обществените поръчки за строителство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира пред ЕП срещу широкомащабен проект за пътна 
инфраструктура (Малпенса-Милано), който ще има огромно въздействие върху 
околната среда и катастрофални последици (за атмосферата и от гледна точка на 
шумовото замърсяване), в близост до два парка (долината Ticino, световен биосферен 
резерват, и земеделския парк в южната част на Милано). Вносителят на петицията 
твърди, че дружеството за автомагистрално строителство ANAS се е възползвало от 
разпоредбите на „legge-obiettivo“ (Закон № 443/01) и указа за прилагане (№ 190/02), 
които се отнасят до инфраструктури от стратегическо значение, за да заобиколи 
националното и европейското законодателство в областта на въздействието върху 
околната среда и законодателството, изискващо консултиране с обществеността и 
местните органи. Критики се отправят и по отношение на прозрачността на възлагането 
на договори за обществени поръчки (Директива 92/50/ЕО) и избора на транспортна 
система, който е в нарушение на разпоредбите на Бялата книга за европейската 
транспортна политика до 2010 г .  (която дава предпочитание на съществуващите 
железопътни връзки пред пътищата). Вносителите на петицията приканват 
националните органи да инициират процедури за консултиране с организацията за 
парка Ticino с цел изготвяне на алтернативни решения и апелират да не се разрешава 
финансиране на проекта от Общността.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 април 2004 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 21 април 2005 г.

Съгласно Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху околната среда (Директива за ОВОС), 
изменена с Директива 97/11/ЕО1, държавите-членки трябва да гарантират, че преди 
даване на разрешение за осъществяване на проекти, които е възможно да оказват 
значително въздействие върху околната среда по силата, inter alia, на своето естество, 
размери и разположение, те се подлагат на оценка на въздействието върху околната 
среда. Тези проекти са определени в приложения I и II към Директивата. ОВОС е 
задължителна за проектите, изброени в приложение I. Държавите-членки трябва да 
решат (в рамките на процедура, наречена „скрининг“) дали е възможно изброените в 
приложение II проекти да имат значително въздействие върху околната среда: ако това 
е така, трябва да бъде извършена ОВОС.

Предложенията за автомагистрали и високоскоростни пътища, както и за пътища с 
четири платна с дължина над десет километра, попадат в обхвата на приложение I и 
следователно автоматично изискват ОВОС. Останалите пътища попадат в обхвата на 
приложение II и следователно трябва да бъдат подложени на скрининг.

Въз основа на предоставената информация изглежда е била извършена ОВОС за 
посочения в петицията проект в съответствие с разпоредбите на Директивата за ОВОС. 
Освен това „Legge Obiettivo“ (Закон № 443 от 21 декември 2001 г.) и Законодателен 
указ № 190 от 20 август 2002 г. бяха разгледани от гледна точка на приложимите 
понастоящем изисквания за обществена консултация в Директивата за ОВОС и бе 
установено, че те са в съответствие по отношение на този конкретен аспект. 
Следователно не са намерени доказателства за нарушение на Директивата за ОВОС в 
посочения от вносителя на петицията случай.

Във връзка с Директива 2001/42/EО относно оценката на последиците на някои планове 
и програми върху околната среда2 (така наречената „Директива за СЕО“) трябва да се 
подчертае, че като общо правило въпросната директива се прилага само по отношение 
на планове и програми, за които първият формален подготвителен акт е след 21 юли 
2004 г. Следователно изискванията на Директивата за СЕО не се прилагат в този 
случай.

Що се отнася до шумовото замърсяване, Директива 2002/49/EО относно оценка и 
управление на шума в околната среда3 изисква компетентните органи в държавите-
членки да изготвят стратегически карти на шума за големите агломерации и 
околностите на основните транспортни инфраструктури, включително пътища, да 
информират обществеността за излагането на въздействието на шум и неговите 

                                               
1 OВ L 73, 14.3.1997 г.
2 OВ L 197, 21.7.2001 г.
3 OВ L 189, 18.7.2002 г.
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последици и да изготвят, когато е необходимо, планове за действие за намаляване на 
шума и за запазване на качеството на шума в околната среда, когато то е добро. 
Държавите-членки трябва да транспонират Директивата в националното си 
законодателство най-късно до 18 юли 2004 г. За пътища с над 6 милиона преминавания 
на превозни средства годишно първите карти на шума и планове за действие трябва да 
бъдат изготвени най-късно до 2007 г. и съответно до 2008 г. Директивата обаче не 
препоръчва какви мерки да бъдат предприети като част от плана за действие и оставя 
това на преценката на компетентните органи.

По въпроса за съответствието с разпоредбите на Общността относно възлагането на 
обществени поръчки следва да се отбележи, че в отговор на постъпило оплакване 
Комисията вече разгледа посочените от вносителите на петицията италиански
законодателни актове, а именно Законодателен указ № 190 от 20 август 2002 г. и Закон 
№. 443 от 21 декември 2001 г .  („Legge Obiettivo“), и че тогава не установи 
несъответствие на законодателството с гореспоменатите разпоредби на Общността, по-
конкретно Директива 93/37/ЕИО1 относно възлагането на обществени поръчки за 
строителство.

Освен това в петицията не се съдържат никакви индикации, които могат да породят 
съмнение по отношение на съответствието на гореспоменатите законодателни актове с 
разпоредбите на Общността относно възлагането на обществени поръчки. Сам по себе 
си фактът, че договорът, предмет на петицията, е бил възложен на едно-единствено 
предприятие, не представлява нарушение на Директивата, тъй като предприятието е 
било избрано чрез процедура, която е в съответствие с тази директива.

Във връзка с нарушаването на правилата на Общността относно прозрачността при 
изпълнението на обществените поръчки за строителство вносителите на петицията не 
успяват да представят конкретни аргументи за причините, поради които смятат, че 
гореспоменатите италиански законодателни актове противоречат на тези правила. Ако 
вносителите на петицията имат предвид участието на засегнатите граждани и групи във 
вземането на решения от публичните органи, които решения оказват въздействие върху 
околната среда и общественото здраве, и в механизмите, целящи да гарантират, че 
въздействието на даден проект върху околната среда се отчита при вземането на 
подобни решения, то следва да се отбележи, че тези въпроси не са обхванати от 
разпоредбите на Общността относно възлагането на обществени поръчки.

Що се отнася до аспектите, свързани с транспортната политика, макар и да подчертава 
значението на съживяването на железопътния транспорт, Бялата книга отделя голямо 
внимание и на повишаването на качеството на пътния сектор. Очевидно не е възможно 
всички пътни проекти a priori да се разглеждат негативно. Доколкото въпросният 
проект допринася за по-добър достъп до летище Малпенса, което в момента страда от 
недостатъчно пътни връзки, този проект може да бъде разглеждан като част от 
интермодална система. Трябва обаче да се подчертае, че въпросният пътен проект 
попада изцяло в рамките на отговорността и контрола на италианското правителство и 
никога не е получавал помощ по линия на Трансевропейските транспортни мрежи 
(TEN-T).

                                               
1 OВ L 199, 9.8.1993 г.
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4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 28 март 2006 г.

Петицията се отнася до предложеното реализиране на пътен проект в Северна Италия, 
което според вносителя на петицията ще бъде в нарушение на няколко европейски 
директиви, включително Директивата за ОВОС (Директива 85/337/EИО1, изменена с 
Директива 97/11/EО23) и Директивата за СЕО (Директива 2001/42/EО4). В първото си 
съобщение относно петицията от 21 април 2005 г. Комисията заяви, че въз основа на 
информацията, предоставена от вносителите на петицията, не е установено нарушаване 
на правото на ЕС.

Впоследствие петицията бе обсъдена на заседание на парламентарната комисия по 
петиции, проведено на 15 юни 2005 г. в присъствието на вносителите на петицията. В 
резултат Комисията бе приканена да представи допълнително съобщение.

На гореспоменатото заседание дискусията бе съсредоточена върху аспектите, свързани 
с транспортната политика, въздействието на проекта върху околната среда и неговата 
екологична оценка.

Относно първия въпрос Комисията желае да потвърди вече заявеното в първото й 
съобщение, а именно, че този проект никога не е получавал помощ по линия на TEN-T 
и е изцяло в рамките на отговорността и контрола на италианските органи.

По въпроса за въздействието на проекта върху околната среда трябва да се отбележи, че 
в Директивата за ОВОС няма разпоредби, които да възпрепятстват реализирането на 
проект със значително въздействие върху околната среда. Съгласно Директивата за 
ОВОС вероятното значително въздействие на проекта върху околната среда трябва да 
бъде установено и оценено и трябва да бъдат предложени мерки за предотвратяване, 
ограничаване и, когато е възможно, преодоляване на евентуални значителни 
неблагоприятни последици. Решението за даване или отказ на разрешение за 
осъществяване обаче се взима от органите на държавите-членки. По-конкретно фактът, 
че проектът е предложен за район, в който според сведенията качеството на въздуха 
вече е влошено, сам по себе си не представлява нарушение на Директивата за ОВОС.

По време на дискусията на 15 юни 2005 г. бе спомената възможността за извършване на 
стратегическа екологична оценка на този и други планирани за същия район проекти. 
Комисията е съгласна, че една обща оценка, извършена на по-стратегическо равнище, в 
повечето случаи би позволила една по-адекватна оценка на кумулативните въздействия. 
Тъй като обаче посочената от вносителя на петицията ситуация предшества влизането в 
сила на Директивата за СЕО и следователно отсъствието на СЕО в този случай не 
представлява нарушение на правото на ЕС.

                                               
1 OВ L 175, 5.7.1985 г. 
2 OВ L 73, 14.3.1997 г. 
3 Измененията в Директивата за ОВОС, внесени с Директива 2003/35/EО, влязоха в сила на 25 юни

2005 г. и следователно не са приложими спрямо посочените в петицията обстоятелства.
4 OВ L 197, 21.7.2001 г.
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Във връзка с общото качество на извършената в случая транспортна оценка 
вносителите на петицията заявяват, че тя не се основава на проучване за събиране на 
първоначална информация за потоците на трафик. Предоставената от самите вносители 
на петицията информация обаче сочи, че в случая в действителност са били използвани 
изходни данни за трафика и също така не се показва, че извършената оценка на трафика 
не е подходяща за целите на Директивата за ОВОС. Във връзка с това следва да се 
отбележи, че Директивата за ОВОС не уточнява каква методология трябва да бъде 
използвана за оценката. Освен това в Директивата за ОВОС няма конкретни разпоредби 
за оценка на въздействието на даден проект върху задръстванията в местната пътна 
мрежа.

По време на дискусията на 15 юни 2005 г. бе споменат и въпросът за алтернативите. 
Следва да се отбележи, че съгласно член 5, параграф 3 от Директивата за ОВОС трябва 
да се предостави само „кратко описание на основните алтернативи, проучени от 
предприемача“, както и „посочване на главните причини за неговия избор по 
отношение на въздействието на проекта върху околната среда“. Изтъкнатият от 
вносителите на петицията факт, че в този случай ОВОС не е включила изчерпателна 
оценка на въздействието на всички възможни алтернативи върху околната среда, не 
представлява нарушение на Директивата за ОВОС.

В допълнение следва да се отбележи, че документацията1, спомената на заседанието на 
Комисията по петиции от вносителите на петицията, се състои от наблюдения върху 
съдържанието на ОВОС, направени от местните администрации по време на етапа на 
консултации. Съгласно Директивата за ОВОС резултатите от обществените 
консултации трябва да бъдат отчетени при окончателното решение във връзка с 
разрешението за осъществяване, но на този етап нищо не сочи, че тези наблюдения са 
били или ще бъдат игнорирани в хода на процедурата по вземане на решение.

В заключение, не бе установено нарушение на Директивата за ОВОС по отношение на 
някоя от гореспоменатите точки.

След заседанието на комисията по петиции на 15 юни 2005 г. обаче на вниманието на 
Комисията бяха представени допълнителни елементи по случая. Те породиха 
безпокойство във връзка с оценката на шума, включена в извършената за този проект 
ОВОС, и във връзка с прилагането на Директивата за местообитанията (Директива 
92/43/EИО2).

С оглед на това Комисията ще се свърже с италианските органи по повод на
гореспоменатите аспекти и ще информира комисията за резултатите от своето 
разследване във възможно най-кратък срок.

                                               
1 А именно наблюденията върху предварителния проект и съответната ОВОС, предоставени от 

общините Albairate, Cassinetta di Lugagnano и Cisliano. Те бяха предоставени като приложения към 
петицията и също бяха споменати на заседанието на комисията на 15 юни 2005 г.

2 OВ L 206, 22.7.1992 г.
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5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 10 ноември 2006 г.

На 18 ноември 2005 г. Комисията поиска от италианските органи информация във 
връзка с процедурата за оценка на въздействието върху околната среда, извършена за 
проекта, както и за мерките, предприети в съответствие с Директива 92/43/ЕИО 
(„Директива за местообитанията“) по отношение на възможното въздействие на 
проекта върху редица обекти от Натура 2000.

Случаят бе обсъден на среща с италианските органи в Рим на 27 януари 2006 г. На 
срещата италианските органи заявиха, че процедурата за оценка на въздействието 
върху околната среда все още продължава. В рамките на тази процедура властите на 
област Ломбардия са направили някои наблюдения, които са били потвърдени от 
националния орган, отговарящ за процедурата по ОВОС. В ход е оценка на 
евентуалните въздействия върху обекти от Натура 2000.

През февруари 2006 г. Италия предостави допълнителна информация на Комисията. В 
момента е в ход оценка на тази информация от службите на Комисията. Комисията ще 
информира комисията по петиции на Европейския парламент за резултатите от 
оценката.

6. Отговор на Комисията, получен на 5 май 2008 г.

Въз основа на информацията, предоставена както от италианските органи, така и от 
вносителя на петицията, изглежда процедурата за предоставяне на разрешение за този 
проект все още продължава.

Италианските органи потвърдиха, че възнамеряват да вземат мерки по отношение на 
недостатъците на предварителните проучвания за ОВОС в хода на процедурата.

Следователно на този етап не е установено нарушение на правото на Общността.


