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5.05.2008

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1079/2003 af Carlo Oldani og fem medunderskrivere, italienske 
statsborgere, på vegne af en koordinationskomité, der kæmper mod en omfartsvej 
ved Ticino-Parken og Landbrugsparken syd for Milano, om modstand mod et 
planlagt motorvejsbyggeri, som er i strid med EU-lovgivningen om VVM-
vurdering og gennemsigtighed i forbindelse med offentlige anlægsarbejder

1. Sammendrag

Andrageren protesterer til Europa-Parlamentet over et stort infrastrukturprojekt (Malpensa-
Milano), som vil have enorme indvirkninger på miljøet og katastrofale konsekvenser 
(atmosfæriske og i forhold til støjforurening) i nærheden af to parker (Ticino-Parken, som er 
et af verdens biosfærereservater, og Landbrugsparken syd for Milano). Andrageren fastholder, 
at motorvejsvirksomheden ANAS ikke har benyttet sig af bestemmelserne i "Legge
Obiettivo" (lov nr. 443/01) og dekretet om gennemførelse (190/02) vedrørende infrastrukturer 
af strategisk værdi med henblik på at omgå national og europæisk lovgivning om 
indvirkninger på miljøet og lovgivning, der kræver høring af offentligheden og lokale
myndigheder. Der gives ligeledes udtryk for kritik vedrørende gennemsigtigheden af 
offentlige kontrakter (direktiv 92/50/EF) og det valgte transportsystem, som er i strid med 
bestemmelserne i hvidbogen om den europæiske transportpolitik frem til 2010 (hvori de 
eksisterende jernbaneforbindelser foretrækkes frem for veje). Andrageren opfordrer de 
nationale myndigheder til at indlede høringer med organisationen for Ticini-Parken med 
henblik på at planlægge alternative løsninger, og han opfordrer indtrængende til, at 
Fællesskabets finansiering af projektet ikke godkendes.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2004). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 21. april 2005

Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet (VVM-direktivet) som ændret af direktiv 97/11/EF1 fastslår, at medlemsstater skal 
sikre sig, at projekter, der sandsynligvis får en væsentlig indvirkning på miljøet i kraft af bl.a. 
deres natur, størrelse eller beliggenhed, gøres til genstand for en vurdering af indvirkningerne 
på miljøet, før der gives samtykke til udviklingen af dem. Disse projekter er defineret i bilag I 
og II til direktivet.  En vurdering af indvirkningen på miljøet er obligatorisk for projekter, der 
er anført i bilag I. Medlemsstater skal gennem en procedure kaldet udvælgelse beslutte om 
projekter, der er anført i bilag II sandsynligvis vil få en væsentlig indvirkning på miljøet: Er 
dette tilfældet, skal der udføres en vurdering af indvirkningen på miljøet.

Forslag om motorveje og motortrafikveje eller om firesporede veje, der er længere end 10 
kilometer, hører ind under bilag I og kræver derfor automatisk en vurdering af indvirkningen 
på miljøet. Andre veje hører ind under bilag II og skal derfor udvælges.

Ud fra de oplysninger, der er tilvejebragt af andrageren, lader det til, at en vurdering af 
indvirkningen på miljøet blev udført for projektet, der henvises til i andragendet, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i VVM-direktivet. Endvidere er "Legge Obiettivo" 
(lov nr. 443 af 21. december 2001) og lovdekret 190 af 20. august 2002 blevet undersøgt i 
forhold til kravene om offentlig høring i det gældende VVM-direktiv, og det er fundet, at de 
er overensstemmende i forhold til dette aspekt. Derfor kan der ikke påvises en overtrædelse af 
VVM-direktivet i den sag, som andrageren henviser til.
Med hensyn til direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers 
indvirkning på miljøet2 (det såkaldte SMV-direktiv), skal det understreges, at dette direktiv 
generelt kun finder anvendelse på planer og programmer, for hvilke den første formelle 
forberedende retsakt følger efter den 21. juli 2004. Kravene i SMV-direktivet finder derfor 
ikke anvendelse i denne sag.

I forhold til støjforurening kræves det i direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af 
ekstern støj3, at medlemsstaternes kompetente myndigheder skal sikre, at der udarbejdes 
strategiske støjkort for større byområder samt i nærheden af de vigtigste 
transportinfrastrukturer, herunder veje, med henblik på at underrette borgerne om 
støjeksponering og virkningerne deraf og handlingsplaner med henblik på at reducere støj, 
hvor det er nødvendigt, og til at opretholde støjkvaliteten, hvor den er god. Medlemsstaterne 
skal gennemføre direktivet i deres nationale lovgivning inden den 18. juli 2004. For veje med 
mere end seks millioner køretøjer om året skal de første støjkort og handlingsplaner 
udarbejdes inden henholdsvis 2007 og 2008. Direktivet indeholder dog ingen bestemmelser 
om, hvilke foranstaltninger der skal træffes som led i en handlingsplan, idet dette overlades til 
de kompetente myndigheders skøn. 

Med hensyn til overholdelse af fællesskabsbestemmelserne om offentlige indkøb bør det 

                                               
1 EFT L 73 af 14.3.1997.
2 EFT L 197 af 21.7.2001.
3 EFT L 189 af 18.7.2002.
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bemærkes, at Kommissionen efter at have modtaget klagen allerede undersøgte den italienske 
lovgivning, som andrageren henviste til, nemlig lovdekret nr. 190 af 20. august 2002 og lov 
nr. 443 af 21. december 2001 ("Legge Obiettivo"), og på det tidspunkt fandt Kommissionen 
ikke, at lovgivningen ikke var i overensstemmelse med ovennævnte fællesskabsbestemmelser 
og navnlig direktiv 93/37/EØF1 om indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter.

Endvidere anføres der ikke i andragendet noget, der kan rejse tvivl om ovennævnte 
lovgivnings overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne om offentlige indkøb. Den 
kendsgerning, at kontrakten for det projekt, som er genstand for andragendet, blev tildelt en 
enkelt virksomhed, udgør ikke nogen overtrædelse af direktivet, eftersom virksomheden blev 
valgt gennem en procedure, som var i overensstemmelse med direktivet.

Med hensyn til overtrædelse af fællesskabsreglerne om gennemsigtighed i udøvelsen af det 
relevante arbejde, begrunder andragerne ikke i tilstrækkelig grad, hvorfor de mener, at 
ovennævnte italienske lovgivning er i strid med disse regler. Hvis andragerne henviser til 
bekymrede borgeres og gruppers deltagelse i de offentlige myndigheders vedtagelse af 
beslutninger, som har en indvirkning på miljøet og den offentlige sundhed, samt i de 
mekanismer, som skal sikre, at der tages højde for et projekts miljøvirkninger i vedtagelsen af 
sådanne beslutninger, bør det bemærkes, at disse forhold ikke er omfattet af 
fællesskabslovgivningen om offentlige indkøb.

I forhold til transportpolitik er en stor del af opmærksomheden rettet mod at forbedre 
kvaliteten i vejsektoren, selv om der i hvidbogen insisteres på betydningen af at revitalisere 
jernbanetransporten. Det er tydeligvis ikke muligt på forhånd at anse alle vejprojekter for at 
være negative. I forhold til om det relevante projekt giver bedre adgang til Malpensa-
lufthavnen, som indtil i dag har lidt under utilstrækkelige vejforbindelser, kan dette projekt 
ses som en del af et intermodalt system. Det skal dog understreges, at dette vejprojekt fuldt ud 
hører under den italienske regerings ansvar og kontrol og aldrig har modtaget TEN-T-støtte.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. marts 2006

Dette andragende vedrører det foreslåede vejprojekt i Norditalien, som ifølge andrageren ville 
være i strid med forskellige EU-direktiver, herunder VVM-direktivet (direktiv 85/337/EØF2, 
ændret ved direktiv 97/11/EF34) og SMV-direktivet (direktiv 2001/42/EF5). Kommissionen 
anførte i en indledende meddelelse om dette andragende af 21. april 2005, at der på baggrund
af de oplysninger, som andrageren havde givet, ikke kunne identificeres nogen overtrædelse 
af EU's lovgivning.

Dette andragende blev derefter drøftet på mødet i Udvalget for Andragender den 15. juni 

                                               
1 EFT L 199 af 9.8.1993.
2 EFT L 175 af 5.7.1985.
3 EFT L 73 af 14.3.1997.
4 Ændringerne til VVM-direktivet, som gennemførtes af direktiv 2003/35/EF, trådte i kraft den 25. juni 
2005 og finder derfor ikke anvendelse på omstændighederne i dette andragende. 
5 EFT L 197 af 21.7.2001.
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2005, som andragerne deltog i. Som følge deraf blev Kommissionen bedt om at fremlægge 
endnu en meddelelse.

Under ovennævnte møde fokuseredes der i drøftelsen på transportpolitiske aspekter, 
konsekvenserne af projektet for miljøet og miljøvurderingen.

I forhold til det første punkt ønsker Kommissionen at bekræfte det, den allerede anførte i sin 
første meddelelse, nemlig at dette projekt aldrig har modtaget TEN-T-støtte og fuldstændig 
henhører under de italienske myndigheders ansvar og kontrol.

Med hensyn til projektets indvirkninger på miljøet skal det bemærkes, at der i VVM-
direktivet ikke er noget til hinder for, at et projekt, som har betydelig indvirkning på miljøet, 
bliver gennemført. I henhold til VVM-direktivet skal projekter, der vil kunne påvirke miljøet 
væsentligt, identificeres og vurderes, og der skal foreslås foranstaltninger med henblik på at 
undgå, reducere og om muligt afhjælpe de væsentligste negative indvirkninger. Beslutningen
om at give eller afslå byggetilladelse ligger dog hos medlemsstaternes myndigheder. Den 
kendsgerning, at dette projekt er foreslået i et område, hvor luftkvaliteten tilsyneladende 
allerede er forringet, udgør ikke i sig selv en overtrædelse af VVM-direktivet.

I drøftelsen den 15. juni 2005 henvistes der til muligheden for at gennemføre en strategisk 
miljøvurdering for dette og andre projekter, som er planlagt i området. Kommissionen er enig 
i, at en generel vurdering udført på et mere strategisk plan normalt ville medføre en mere 
hensigtsmæssig vurdering af kumulative indvirkninger. Den situation, som andrageren 
henviser til, ligger imidlertid forud for ikrafttrædelsesdatoen for SMV-direktivet, så en 
manglende SMV i dette tilfælde udgør ikke en overtrædelse af EU's lovgivning.

Med hensyn til den overordnede kvalitet af den transportvurdering, som er gennemført i dette 
tilfælde, påstår andragerne, at den ikke var baseret på nogen basisundersøgelse af 
trafikstrømninger. Oplysningerne fra andragerne tyder imidlertid på, at der rent faktisk blev 
brugt basistrafikdata i dette tilfælde, og det er ikke påvist, at den gennemførte trafikvurdering 
ikke var tilstrækkelig i forhold til målene med VVM-direktivet. I denne henseende bør det 
bemærkes, at det i VVM-direktivet ikke anføres, hvilke vurderingsmetoder der skal anvendes 
til vurderingen. Endvidere findes der ingen specifikke bestemmelser i VVM-direktivet med 
hensyn til en vurdering af et projekts indvirkninger på overbelastningen af det lokale trafiknet.

I drøftelsen den 15. juni 2005 blev spørgsmålet om alternativer ligeledes nævnt. Det skal 
bemærkes, at det i artikel 5, stk. 3, i VVM-direktivet fastsættes, at der skal indhentes "en 
oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt" samt "oplysninger 
om de vigtigste grunde til valget under hensyn til virkningerne på miljøet". Den kendsgerning, 
at vurderingen af indvirkningerne på miljøet i dette tilfælde ikke omfattede en omfattende 
vurdering af miljøvirkningerne af alle mulige alternativer, som andrageren har anført, udgør 
ikke en overtrædelse af VVM-direktivet.

Derudover skal det bemærkes, at den dokumentation1, som andragernes nævnte på mødet i 

                                               
1 Nemlig observationerne om det foreløbige projekt og den relevante VVM, som blev fremsendt af 
Albairate, Cassinetta di Lugagnano og Cisliano kommune. Disse blev fremsendt som bilag til andragendet og 
ligeledes nævnt på mødet i Udvalget den 15. juni 2005. 
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Udvalget for Andragender, består af observationer om indholdet af den vurdering af 
indvirkningerne på miljøet, som lokale forvaltninger har udført i høringsfasen. I henhold til 
VVM-direktivet skal resultaterne af høringerne tages i betragtning i den endelige 
godkendelsesprocedure, men der er på dette trin ikke noget, der tyder på, at disse 
observationer er blevet eller vil blive ignoreret i løbet af beslutningsproceduren.

Derfor kan der ikke påvises en overtrædelse af VVM-direktivet i nogen af ovenstående 
punkter.

Efter mødet den 15. juni 2005 i Udvalget for Andragender, er Kommissionen blevet bekendt 
med yderligere elementer i denne sag. Disse vækker bekymring med hensyn til den 
støjvurdering, som er omfattet af den vurdering af indvirkningerne på miljøet, som er 
gennemført for dette projekt, og i forhold til anvendelsen af habitatdirektivet (direktiv 
92/43/EØF1).

Kommissionen vil derfor kontakte de italienske myndigheder i forbindelse med ovenstående 
aspekter og vil hurtigst muligt underrette Udvalget om udfaldet af denne forespørgsel.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 10. november 2006.

Den 18. november 2005 anmodede Kommissionen de italienske myndigheder om oplysninger 
med hensyn til proceduren for vurderinger af indvirkninger på miljøet, som blev gennemført i 
forbindelse med projektet og desuden om de foranstaltninger, som er truffet i henhold til 
direktiv 92/43/EØF (habitatdirektivet) med hensyn til projektets mulige konsekvenser for en 
række Natura 2000-lokaliteter.

Sagen blev drøftet på et møde med de italienske myndigheder i Rom den 27. januar 2006. På 
dette møde anførte de italienske myndigheder, at vurderingen af indvirkningerne på miljøet 
stadig pågår. Inden for rammerne af denne procedure har de regionale myndigheder i 
Lombardiet foretaget nogle observationer, som er godkendt af det nationale organ med ansvar 
for VVM-proceduren. Eventuelle indvirkninger på Natura 2000-lokaliteter bliver vurderet.

Italien sendte yderligere oplysninger til Kommissionen i februar 2006. Disse oplysninger 
bliver i øjeblikket behandlet af Kommissionens tjenestegrene. Kommissionen vil holde 
Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender underrettet om udfaldet af denne behandling.

6. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2008

Ud fra de oplysninger, der er tilvejebragt af de italienske myndigheder og af andrageren, lader 
det til, at godkendelsesproceduren for dette projekt stadig pågår.

De italienske myndigheder har bekræftet, at de har til hensigt at behandle manglerne i de 
foreløbige VVM-undersøgelser i løbet af proceduren.

Der kan derfor ikke påvises noget brud på Fællesskabets miljølovgivning for øjeblikket.
                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.


