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Betreft: Verzoekschrift 1079/2003, ingediend door Carlo Oldani (Italiaanse nationaliteit),
namens “Coordinamento comitati no-tangenziale Parco del Ticino e Parco 
agricolo sud-Milano”, gesteund door 5 medeondertekenaars, over een 
infrastructuurproject voor de aanleg van een snelweg, in strijd met de Europese 
wetgeving inzake milieueffectbeoordeling en transparantie in de uitvoering van 
openbare werken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener richt zich tot het Europees Parlement om te protesteren tegen een mega-
infrastructuurproject voor de aanleg van een snelweg (Malpensa-Milaan). Dit project zou een 
enorm milieueffect en rampzalige gevolgen (luchtverontreiniging en lawaaioverlast) hebben 
voor twee parken (het Ticinodal, dat deel uitmaakt van de mondiale biosfeerreserves en het 
landbouwpark ten zuiden van Milaan). De ANAS, de voor snelwegen bevoegde nationale 
instantie, zou gebruik hebben gemaakt van de procedure uit de zogenaamde doelwet (443/01) 
en het uitvoeringsdecreet (190/02) voor infrastructuur van strategische waarde, teneinde de 
nationale en Europese wetgeving inzake milieueffectbeoordeling en raadpleging van de 
burgers en de lokale instanties te omzeilen. Ook wordt kritiek geuit op het vlak van de 
transparantie in de uitvoering van de openbare werken (Richtlijn 92/50/EG) en het gekozen 
vervoerssysteem, waarbij zou zijn gehandeld in strijd met hetgeen in het Witboek over het 
Europees vervoersbeleid tot 2010 staat over openbare mobiliteit (in het Witboek wordt de 
voorkeur gegeven aan bestaande spoorwegen boven wegen). Daarom worden enerzijds de 
nationale autoriteiten verzocht met het voor het Ticinodal bevoegd orgaan overleg te gaan 
voeren over eventuele alternatieve oplossingen en worden anderzijds de communautaire 
autoriteiten verzocht geen toestemming te verlenen voor het gebruik van communautaire 
middelen voor de verwezenlijking van deze infrastructuur.
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2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 april 2004. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 april 2005

Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (de MEB-richtlijn), zoals gewijzigd bij Richtlijn 
97/11/EG1 stipuleert dat lidstaten de nodige maatregelen moeten treffen om voor projecten die 
een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, onder meer gezien hun aard, omvang of ligging, 
een beoordeling van hun effecten te laten plaatsvinden alvorens een vergunning wordt 
verleend. Deze projecten worden in bijlage I en II van de richtlijn omschreven. Een 
milieueffectbeoordeling is verplicht voor in bijlage I genoemde projecten. Lidstaten moeten 
(aan de hand van een zogenaamde doorlichtingsprocedure) bepalen of in bijlage II 
opgenomen projecten waarschijnlijk significante gevolgen voor het milieu zullen hebben: als 
dat zo is, dan moet een milieueffectbeoordeling worden uitgevoerd. Voorstellen voor 
snelwegen en autowegen, of voor vierbaanswegen langer dan tien kilometer, vallen onder 
bijlage I en worden daarom in ieder geval aan een milieueffectbeoordeling onderworpen. 
Andere wegen vallen onder bijlage II en moeten derhalve een doorlichting ondergaan.

Op basis van de verstrekte informatie blijkt dat voor het project waarnaar in het verzoekschrift 
wordt verwezen, een milieueffectbeoordeling is uitgevoerd, overeenkomstig de bepalingen 
van de MEB-richtlijn. Bovendien zijn de zogenaamde doelwet (Wet 443 van 21 december 
2001) en het Uitvoeringsdecreet 190 van 20 augustus 2002 onderzocht in het licht van de van 
toepassing zijnde raadplegingsvereisten van de MEB-richtlijn, en er is geconcludeerd dat ze 
aan dit specifieke aspect voldoen. Er kan daarom in de zaak waarnaar indiener verwijst geen 
bewijs van inbreuk op de MEB-richtlijn worden vastgesteld. 

Met betrekking tot Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en programma's2 (de zogenaamde “SMEB-richtlijn”) moet 
worden benadrukt dat deze richtlijn in het algemeen slechts van toepassing is op plannen en 
programma's waarvoor de eerste formele voorbereidende handeling na 21 juli 2004 
plaatsvond. De vereisten in de SMEB-richtlijn zijn daarom in deze zaak niet van toepassing. 

Wat geluidshinder betreft vereist Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing 
van omgevingslawaai3 dat de bevoegde autoriteiten in de lidstaten strategische 
geluidsbelastingkaarten opstellen in de grootste woongebieden en in de nabijheid van de 
belangrijkste verkeersinfrastructuren, zoals wegen, dat ze de bevolking inlichten over de 
blootstelling aan geluid en de gevolgen daarvan, en dat ze actieplannen opstellen om het 
lawaai waar nodig te beperken en om de kwaliteit van het omgevingslawaai te behouden daar 
waar die goed is. Lidstaten moeten deze richtlijn ten laatste tegen 18 juli 2004 in hun 
nationale wetgeving omzetten. Voor wegen waar jaarlijks meer dan zes miljoen voertuigen 
over rijden moeten de eerste geluidsbelastingkaarten en actieplannen ten laatste tegen 2007 en 
2008 zijn opgesteld. De richtlijn bepaalt echter niet welke maatregelen als onderdeel van een 
                                               
1 PB L 73 van 14.3.1997.
2 PB L 197 van 21.7.2001.
3 PB L 189 van 18.7.2002.



CM\723114NL.doc 3/6 PE357.724/REV.III

NL

actieplan moeten worden getroffen, dit wordt aan de bevoegde autoriteiten overgelaten. 

Wat betreft de naleving van de communautaire regels met betrekking tot
overheidsopdrachten moet worden benadrukt dat de diensten van de Commissie na 
ontvangst van een klacht de door indieners aangehaalde Italiaanse wetgeving, namelijk 
Uitvoeringsdecreet nr. 190 van 20.8.2002 en Wet nr. 443 van 21.12.2001 (“Legge 
Obiettivo”), reeds hebben onderzocht en uit dat onderzoek bleek niet dat de desbetreffende 
wetgeving onverenigbaar was met de voornoemde communautaire regels, en met name met 
Richtlijn 93/37/EEG1, die van toepassing is op overheidsopdrachten voor de uitvoering van 
werken. 
Bovendien worden er in het verzoekschrift geen elementen aangebracht die de 
verenigbaarheid van de desbetreffende wetgeving met de communautaire regels met 
betrekking tot overheidsopdrachten in vraag stellen. In het bijzonder het feit dat de uitvoering 
van de werken die het onderwerp van dit verzoekschrift vormt, aan één enkel 
aannemersbedrijf werd toevertrouwd, vormt geen inbreuk op de desbetreffende richtlijn, voor
zover dit bedrijf werd gekozen via de mededingingsprocedures overeenkomstig de 
desbetreffende richtlijn.

Wat betreft de inbreuk op de communautaire regels op het vlak van de transparantie in de 
uitvoering van de werken verduidelijken indieners niet waarom ze van mening zijn dat de 
desbetreffende Italiaanse wetgeving tegenstrijdig is met die regels. Ingeval indieners
verwijzen naar de deelname van de burgers en de betrokken instanties aan de beslissingen van 
de overheid die gevolgen hebben voor het milieu en de volksgezondheid, evenals aan de 
instrumenten die bedoeld zijn om te waarborgen dat er bij die beslissingen rekening wordt 
gehouden met het milieueffect van de werken, moet er worden opgemerkt dat deze aspecten 
niet onder de communautaire regels met betrekking tot overheidsopdrachten vallen.

Wat de aspecten van het transportbeleid betreft, ook al benadrukt het witboek het belang om 
het treintransport een nieuwe impuls te geven, gaat er veel aandacht naar de verbetering van 
de kwaliteit in de wegensector. Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om alle wegenprojecten 
“a priori” negatief te beoordelen. Voorzover het desbetreffende project bijdraagt aan een 
betere toegang tot de luchthaven van Malpensa, die tot nu toe gebukt ging onder 
ontoereikende wegverbindingen, zou dit project als deel van een intermodaal systeem kunnen 
worden beschouwd. Er moet echter worden benadrukt dat dit wegenproject volledig onder de 
verantwoordelijkheid en het toezicht van de Italiaanse regering valt en nooit TEN-T-steun 
heeft ontvangen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 maart 2006

Dit verzoekschrift betreft de voorgestelde aanleg van een weg in het noorden van Italië die 
volgens indiener een schending zou zijn van verscheidene Europese richtlijnen, waaronder de 
MEB-richtlijn (Richtlijn 85/337/EEG2 zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG34) en de SMEB-

                                               
1 PB L 199 van 9.8.1993.
2 PB L 175 van 5.7.1985.
3 PB L 73 van 14.3.1997.
4 De amendementen op de MEB-richtlijn die door Richtlijn 2003/35/EG zijn ingevoerd, werden van kracht op 

25 juni 2005 en zijn derhalve niet van toepassing op de situatie die in dit verzoekschrift ter sprake werd 
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richtlijn (Richtlijn 2001/42/EG1). In een eerste mededeling van 21 april 2005 over dit 
verzoekschrift stelde de Commissie op basis van de door indieners beschikbaar gestelde 
informatie dat er geen inbreuk op de EU-wetgeving kon worden vastgesteld. 

Het verzoekschrift werd daarna op 15 juni 2005 door de parlementaire Commissie 
verzoekschriften in aanwezigheid van indieners besproken. Het gevolg hiervan was dat de 
Commissie een extra mededeling werd gevraagd.

Gedurende voornoemde vergadering ging de discussie voornamelijk over aspecten van het 
transportbeleid, de gevolgen van dit project voor het milieu en de milieueffectbeoordeling. 

Wat het eerste punt betreft kan de Commissie bevestigen wat reeds in de eerste mededeling 
was aangegeven, namelijk dat dit project nooit enige TEN-V-steun heeft ontvangen en 
volledig onder de bevoegdheid en controle van de Italiaanse autoriteiten valt. 

Wat de milieueffecten van het project betreft moet worden opgemerkt dat niets in de MEB-
richtlijn de uitvoering van een project kan verhinderen, zelfs als dit aanzienlijke gevolgen 
voor het milieu heeft. Volgens de MEB-richtlijn moeten potentieel aanzienlijke effecten van 
het project op het milieu worden achterhaald en beoordeeld, en moeten er maatregelen 
worden voorgesteld om aanzienlijke negatieve gevolgen te vermijden, te beperken en waar 
mogelijk te verhelpen. De beslissing om al dan niet toestemming te geven voor 
projectontwikkeling ligt echter bij de autoriteiten van de lidstaten. Dat met name werd 
voorgesteld dit project te ontwikkelen in een gebied waar de luchtkwaliteit naar verluidt reeds 
verslechterd is, is op zichzelf nog geen inbreuk op de MEB-richtlijn. 

Tijdens de vergadering op 15 juni 2005 werd gewezen op de mogelijkheid om voor dit project 
en andere projecten in het gebied een strategische milieubeoordeling uit te voeren. De 
Commissie geeft toe dat een algemene beoordeling op een meer strategisch niveau normaal 
gezien een betere beoordeling van de cumulatieve effecten mogelijk maakt. De situatie
waarnaar indiener verwijst, dateert echter van de periode vóór de MEB-richtlijn van kracht 
was, dus het ontbreken van een MEB vormt in dit geval geen inbreuk op de EU-wetgeving. 

Wat de algemene kwaliteit van de in dit geval uitgevoerde vervoersbeoordeling betreft stellen 
indieners dat die op geen enkele referentiestudie over het wegverkeer is gebaseerd. De 
informatie die door indieners zelf werd ingediend, geeft echter aan dat in dit geval wel 
referentieverkeersgegevens werden gebruikt en dat niet is aangetoond dat de uitgevoerde 
verkeersbeoordeling niet geschikt is voor de doeleinden van de MEB-richtlijn. In dit opzicht 
dient te worden opgemerkt dat in de MEB-richtlijn niet specifiek wordt gesteld welke 
beoordelingsmethoden voor de beoordeling dienen te worden gebruikt. Bovendien zijn er 
geen specifieke bepalingen in de MEB-richtlijn voor een beoordeling van de impact van een 
project op de opstopping van het plaatselijke verkeersnetwerk. 

Op de vergadering van 15 juni 2005 werd ook de kwestie van de alternatieven aangehaald. Er 
moet worden opgemerkt dat volgens artikel 5, lid 3 van de MEB-richtlijn slechts “een schets 
van de voornaamste alternatieven die de opdrachtgever heeft onderzocht” moet worden 

                                                                                                                                                  
gebracht. 

1 PB L 197 van 21.7.2001.
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gegeven, evenals “een opgave van de voornaamste motieven voor zijn keuze in het licht van 
de milieu-effecten”. Het feit dat de MEB in dit geval geen uitgebreide beoordeling omvatte 
van de milieueffecten van alle mogelijke door indieners voorgestelde alternatieven vormt 
geen inbreuk op de MEB-richtlijn. 

Bovendien moet worden opgemerkt dat de documentatie1 waarover indieners het tijdens de 
vergadering van de Commissie verzoekschriften hadden, bestaat uit opmerkingen over de 
inhoud van de MEB die tijdens de raadplegingsfase door plaatselijke overheden werden geuit. 
Volgens de MEB-richtlijn moet in de uiteindelijke beslissing om een vergunning te verlenen 
rekening worden gehouden met de resultaten van openbare raadplegingen, maar er is op dit 
ogenblik geen aanwijzing dat deze opmerkingen tijdens de beslissingsprocedure werden of 
zullen worden genegeerd. 

Tot besluit kan met betrekking tot geen enkele van de vorige punten een inbreuk op de MEB-
richtlijn worden vastgesteld. 

Na de vergadering van de Commissie verzoekschriften van 15 juni 2005 zijn er in deze zaak 
echter bijkomende elementen onder de aandacht van de Commissie gebracht. Deze baren 
zorgen wat betreft de geluidsbeoordeling die in de voor dit project uitgevoerde MEB werd 
opgenomen en wat betreft de toepassing van de Habitat-richtlijn (Richtlijn 92/43/EEG2). 

De Commissie zal daarom met betrekking tot de hierboven vermelde aspecten contact 
opnemen met de Italiaanse autoriteiten en zal de commissie te zijner tijd informeren over het 
resultaat van haar onderzoek.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006

Op 18 november 2005 vroeg de Commissie aan de Italiaanse autoriteiten informatie over de 
milieueffectbeoordelingsprocedure die in verband met het project was uitgevoerd alsmede 
over de krachtens Richtlijn 92/43/EEG (“habitatrichtlijn”) genomen maatregelen met 
betrekking tot de mogelijke effecten van het project op een aantal Natura 2000-gebieden.

De zaak werd tijdens een bijeenkomst met de Italiaanse autoriteiten op 27 januari 2006 in 
Rome besproken. Hierbij verklaarden de Italiaanse autoriteiten dat de 
milieueffectbeoordelingsprocedure nog steeds loopt. In het kader van deze procedure hebben 
de autoriteiten van de regio Lombardije enkele opmerkingen gemaakt die werden bevestigd 
door de nationale instantie die belast is met de MEB-procedure. Mogelijke effecten op Natura 
2000-gebieden worden nog beoordeeld.

Italië stuurde in februari 2006 aanvullende informatie naar de Commissie. Deze informatie 
wordt momenteel nog door de commissiediensten beoordeeld. De Commissie zal de 
Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement informeren over de bevindingen van 
                                               
1 Met name de opmerkingen over het voorbereidend project en de relevante MEB die werden geuit door de 

gemeentebesturen van Albairate, Cassinetta di Lugagnano en Cisliano. Ze werden als bijlagen bij het 
verzoekschrift ingediend en werden ook aangehaald tijdens de vergadering van de commissie op 15 juni 2005. 

2 PB L 206 van 22.7.1992.
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deze beoordeling.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2008

Zowel uit de door de Italiaanse autoriteiten geleverde informatie als uit de gegevens van 
indiener blijkt dat de procedure tot het verlenen van een vergunning voor dit project nog 
steeds in volle gang is.

De Italiaanse autoriteiten hebben bevestigd dat zij tijdens de procedure de tekortkomingen 
van het voorbereidende MEB-onderzoek zullen aanpakken. 

Daarom is er op dit moment geen sprake van schending van het Gemeenschapsrecht.


