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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1079/2003, którą złożył Carlo Oldani (Włochy) w imieniu komitetu 
koordynacyjnego sprzeciwiającego się budowie obwodnicy w pobliżu parku Ticino 
i parku rolniczego południowego Mediolanu, z 5 podpisami, w sprawie sprzeciwu wobec 
planowanej infrastruktury drogowej, naruszającej europejskie ustawodawstwo, 
w sprawie oddziaływania na środowisko i przejrzystości zamówień publicznych na 
roboty budowlane

1. Streszczenie petycji

Składający petycję składa do PE protest w sprawie zakrojonego na dużą skalę projektu 
budowy infrastruktury drogowej (Malpensa-Mediolan), który w wielkim stopniu będzie 
oddziaływał na środowisko i spowoduje katastrofalne skutki (skażenie atmosferyczne i hałas), 
zlokalizowanego w pobliżu dwóch parków (dolina Ticino, światowy rezerwat biosfery i park 
rolniczy południowego Mediolanu). Składający petycję twierdzi, że budująca autostradę firma 
ANAS skorzystała z przepisów „legge-obiettivo’ (ustawa 443/01) i dekretu wykonawczego 
(190/02) w sprawie infrastruktury o znaczeniu strategicznym, aby obejść przepisy krajowego 
i europejskiego ustawodawstwa w sprawie oddziaływania na środowisko oraz ustawodawstwa 
nakładającego wymóg konsultacji z władzami publicznymi i lokalnymi. Petycja zawiera 
również uwagi krytyczne dotyczące przejrzystości udzielania zamówień publicznych 
(dyrektywa 92/50/WE) i wybranego systemu transportu, naruszającego przepisy Białej Księgi 
w sprawie europejskiej polityki transportowej do roku 2010 (który daje pierwszeństwo 
istniejącym połączeniom kolejowym przed drogami). Składający petycję wzywa władze 
krajowe do wszczęcia procedury konsultacji z organizacją parku Ticino w celu opracowania 
rozwiązań alternatywnych oraz apeluje, aby nie zezwolono na przyznanie środków 
wspólnotowych na projekt.

2. Dopuszczalność
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Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 kwietnia 2004 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 kwietnia 2005 r.

Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko - OOŚ) zmieniona dyrektywą 97/11/WE1 stanowi, że państwa 
członkowskie muszą zapewnić, że przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko naturalne między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji, 
podlegają ocenie w odniesieniu do ich skutków przed udzieleniem zezwolenia na inwestycję. 
Przedsięwzięcia te zostały określone w załącznikach I i II do dyrektywy. OOŚ jest 
obowiązkowa dla przedsięwzięć wymienionych w załączniku I. Państwa członkowskie muszą 
określić (w tzw. procedurze przeglądu), czy przedsięwzięcia wymienione w załączniku II 
mogą znacząco oddziaływać na środowisko: w takim wypadku OOŚ musi zostać 
przeprowadzona.

Projekty dotyczące autostrad i dróg szybkiego ruchu, a także dróg o czterech lub większej 
liczbie pasów o długości powyżej 10 kilometrów wchodzą w zakres załącznika I, a zatem 
automatycznie podlegają OOŚ. Inne drogi wchodzą w zakres załącznika II, w związku z czym 
muszą zostać poddane przeglądowi.

Z przedstawionych informacji wynika, że w odniesieniu do przedsięwzięcia, którego dotyczy 
petycja, została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami 
dyrektywy OOŚ. Ponadto „Legge Obiettivo” (ustawa 443 z dnia 21 grudnia 2001 r.) i dekret 
legislacyjny 190 z dnia 20 sierpnia 2002 r. zostały zbadane pod kątem wymogu konsultacji 
publicznej zawartego w dyrektywie OOŚ w wersji obecnie obowiązującej i zostały uznane za 
zgodne w tym konkretnym aspekcie. W sprawie, do której odnosi się składający petycję, nie 
można zatem dopatrzyć się naruszenia przepisów dyrektywy OOŚ.

W odniesieniu do dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów 
i programów na środowisko2 (tzw. dyrektywa w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko - SOOŚ), należy podkreślić, że dyrektywa ta stosowana jest 
tylko w odniesieniu do planów i programów, dla których pierwszy formalny akt 
przygotowawczy ma miejsce po 21 lipca 2004 r. Wymogi dyrektywy 2001/42/WE nie stosują 
się zatem w tym przypadku.

W kwestii hałasu, dyrektywa 2002/49/WE odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem 
hałasu w środowisku3 nakłada na właściwe władze państw członkowskich wymóg 
sporządzania strategicznych map hałasu dla głównych aglomeracji i w pobliżu głównej 
infrastruktury transportu, w tym dróg, informowania opinii publicznej o narażeniu na hałas 
i jego skutkach, sporządzania planów działań mających na celu zmniejszanie hałasu tam, 
gdzie jest to konieczne oraz zachowanie jakości klimatu akustycznego środowiska tam, gdzie 
jest ona właściwa. Państwa członkowskie muszą dokonać transpozycji dyrektywy do swojego 
ustawodawstwa krajowego najpóźniej do dnia 18 lipca 2004 r. W przypadku dróg 
o obciążeniu ruchem przez ponad 6 milionów przejazdów rocznie, pierwsze mapy hałasu 

                                               
1 Dz.U.L 73 z 14.03.1997
2 Dz.U. L 197 z 21.07.2001
3 Dz.U. L 189 z 18.07.2002
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i plany działań muszą zostać sporządzone odpowiednio najpóźniej do roku 2007 i 2008. 
Jednakże dyrektywa nie określa, jakie środki należy podjąć w ramach planu działań i zostawia 
decyzję w tej kwestii właściwym władzom.

Jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów wspólnotowych w zakresie zamówień publicznych, 
należy podkreślić, że po otrzymaniu skargi Komisja przeanalizowała ustawodawstwo włoskie, 
na które powołuje się składający petycję, czyli dekret nr 190 z dnia 20 sierpnia 2002 r. oraz 
ustawę nr 443 z dnia 21 grudnia 2001 r. (« Legge Objectivo ») i nie stwierdziły przy tym, aby 
wspomniane akty prawne były sprzeczne z przedmiotowymi przepisami wspólnotowymi, 
a w szczególności z dyrektywą 93/37/ EWG1, mającą zastosowanie wobec zamówień 
publicznych na roboty budowlane.

Ponadto niniejsza petycja nie zawiera elementów, które mogłyby budzić wątpliwości jeśli 
chodzi o zgodność wspomnianych aktów prawnych z przepisami wspólnotowymi w zakresie 
zamówień publicznych. Fakt powierzenia prac, o których mowa w petycji, jednemu 
przedsiębiorstwu generalnemu nie stanowi w szczególności naruszenia wspomnianej 
dyrektywy, tym bardziej, że wspomniane przedsiębiorstwo zostało wyłonione na podstawie 
konkursu, którego reguły są zgodne z przedmiotową dyrektywą.

Odnośnie do naruszenia przepisów wspólnotowych w zakresie przejrzystości co do 
wykonywania robót budowlanych  składający petycję nie sprecyzowali powodów, dla których 
uważają, że wspomniane ustawodawstwo włoskie jest sprzeczne z tymi przepisami. Nawet 
jeśli składający petycję odnieśliby się do uczestnictwa obywateli i odpowiednich samorządów 
terytorialnych w podejmowaniu przez w1)adze publiczne decyzji mających wpływ na 
środowisko oraz na zdrowie publiczne, a także na mechanizmy mające na celu zapewnienie, 
że podczas podejmowania tych decyzji uwzględniono oddziaływanie tych robót na 
środowisko, to należy zauważyć, że w ustawodawstwie wspólnotowym w zakresie zamówień 
publicznych nie ma mowy o tych aspektach.

W odniesieniu do kwestii polityki transportowej, nawet jeśli Biała Księga kładzie nacisk na 
znaczenie rewitalizacji transportu kolejowego, wiele uwagi poświęca się również poprawie 
jakości w sektorze drogowym. Rzecz jasna, nie można „a priori” rozpatrywać negatywnie 
wszystkich przedsięwzięć drogowych. Jako że przedsięwzięcie, o którym mowa, zapewnia 
lepszy dojazd do lotniska w Malpensie, które do tej pory nie miało wystarczającej ilości 
połączeń drogowych, przedsięwzięcie to można postrzegać jako część systemu 
intermodalnego. Jednakże należy podkreślić, że przedsięwzięcie drogowe leży w wyłącznej 
gestii i podlega kontroli rządu włoskiego oraz nigdy nie otrzymało wsparcia w ramach 
transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 marca 2006 r.

Petycja ta odnosi się do proponowanej realizacji projektu drogowego w północnych 
Włoszech, który, zdaniem składającego petycję, naruszy różne europejskie dyrektywy, w tym 
dyrektywę OOŚ (dyrektywa 85/337/EWG2 zmieniona dyrektywą 97/11/WE34) oraz 
                                               
1 Dz. U. L 199 z 9.08.1993
2 Dz. U L 175 z 5.7.1985
3 Dz. U. L 73 z 14.3.1997
4 Poprawki do dyrektywy OOŚ wprowadzone przez dyrektywę 2003/35/WE weszły w życie w dniu 25 czerwca 
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dyrektywę w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 
(dyrektywa 2001/42/WE1). Komisja Europejska w pierwszym komunikacie dotyczącym tej 
petycji z dnia 21 kwietnia 2005 r. stwierdziła, że na podstawie informacji dostarczonych przez 
składających petycję nie można stwierdzić żadnego naruszenia prawa UE.

Petycja ta została następnie omówiona na posiedzeniu parlamentarnej Komisji Petycji w dniu 
15 czerwca 2005 r. w obecności osób składających petycję. W rezultacie zwrócono się do 
Komisji Europejskiej o sformułowanie nowego komunikatu.

Podczas wspomnianego posiedzenia dyskusja skupiła się na aspektach polityki transportowej, 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne i na ocenie tego oddziaływania.

W odniesieniu do pierwszego punktu, Komisja Europejska pragnie potwierdzić to, co zostało 
ujęte w pierwszym komunikacie, a mianowicie, że przedsięwzięcie nie otrzymało żadnego 
wsparcia ze strony TEN-T i podlega wyłącznej odpowiedzialności i kontroli włoskich władz.

Jeśli chodzi o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko naturalne, należy zauważyć, że 
dyrektywa OOŚ nie zawiera żadnych przepisów, które uniemożliwiałyby realizację 
przedsięwzięcia znacznie oddziałującego na środowisko naturalne. Zgodnie z dyrektywą 
OOŚ, ewentualne znaczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko naturalne musi 
zostać określone i ocenione, a także należy zaproponować środki w celu uniknięcia, 
zredukowania i – tam, gdzie to możliwe – naprawienia skutków znacznych negatywnych 
oddziaływań. Decyzja o przyznaniu lub odmówieniu przyznania zezwolenia na budowę 
należy jednak do władz państwa członkowskiego. W szczególności fakt, że proponowane 
przedsięwzięcie miałoby zostać zrealizowane na obszarze o rzekomo już obniżonej jakości 
powietrza, nie stanowi sam w sobie złamania przepisów dyrektywy OOŚ.

W dyskusji z dnia 15 czerwca 2005 r. odniesiono się do możliwości przeprowadzenia 
strategicznej oceny środowiska naturalnego w przypadku tego i innych przedsięwzięć 
planowanych na tym obszarze. Komisja Europejska zgadza się, że ogólna ocena 
przeprowadzona na bardziej strategicznym poziomie pozwoliłaby na przeprowadzenie 
właściwszej oceny oddziaływań skumulowanych. Sytuacja, do której odnosi się składający 
petycję, poprzedza jednak wejście w życie dyrektywy w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko, więc w tym przypadku brak strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko naturalne nie stanowi złamania prawa UE.

Jeśli chodzi o ogólną jakość przeprowadzonej w tym przypadku oceny transportu, składający 
petycję twierdzą, że nie opierała się ona na żadnym wzorcowym badaniu przepływu ruchu 
drogowego. Jednak informacje dostarczone przez same osoby składające petycję wskazują, że 
w tym przypadku faktycznie wykorzystano wzorcowe dane dotyczące ruchu drogowego, 
a ponadto nie wykazano, że przeprowadzona ocena ruchu drogowego nie odpowiadała celom 
dyrektywy OOŚ. W związku z tym należy zauważyć, że dyrektywa OOŚ nie określa, jakie 
metody oceny należy wykorzystać podczas dokonywania oceny. Ponadto w dyrektywie OOŚ 
nie istnieją żadne konkretne przepisy dotyczące oceny wpływu przedsięwzięcia na 
zanieczyszczenie lokalnej sieci drogowej.

                                                                                                                                                  
2005 r. i w związku z tym nie stosują się do okoliczności przedstawionych w niniejszej petycji.

1 Dz. U. L 197 z 21.7.2001
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W dyskusji z dnia 15 czerwca 2005 r. wspomniano również o alternatywnych rozwiązaniach. 
Należy zauważyć, że zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy OOŚ, wykonawca musi dostarczyć 
jedynie „zarys zasadniczych alternatywnych rozwiązań rozważanych przez wykonawcę, 
łącznie ze wskazaniem głównych powodów dokonanego przez niego wyboru, 
uwzględniającego skutki środowiskowe”. Fakt, że w tym przypadku OOŚ nie zawierała 
szczegółowej oceny oddziaływania na środowisko naturalne wszystkich ewentualnych 
rozwiązań alternatywnych wskazanych przez składających petycję nie stanowi złamania 
dyrektywy OOŚ.
Ponadto należy zauważyć, że dokumentacja1 wspomniana przez składających petycję podczas 
posiedzenia Komisji Petycji składa się z uwag dotyczących treści OOŚ przeprowadzonej 
przez lokalne władze administracyjne w fazie konsultacji. Zgodnie z dyrektywą OOŚ, wyniki 
publicznych konsultacji trzeba uwzględnić podczas podejmowania ostatecznej decyzji 
o wydaniu zezwolenia na budowę, lecz na obecnym etapie nic nie wskazuje na to, że uwagi te 
zostały lub zostaną zignorowane podczas procedury podejmowania decyzji.

Podsumowując, w związku z powyższymi punktami nie można wskazać żadnego naruszenia 
dyrektywy OOŚ.

Jednak po posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 15 czerwca 2005 r. zwrócono uwagę Komisji 
Europejskiej na dodatkowe aspekty tej sprawy. Aspekty te budzą niepokój dotyczący zawartej 
w OOŚ oceny hałasu przeprowadzonej w związku z tym przedsięwzięciem oraz zastosowania 
dyrektywy siedliskowej (dyrektywa 92/43/EWG2).

W związku ze wspomnianymi aspektami, Komisja Europejska skontaktuje się z włoskimi 
władzami i jak najszybciej poinformuje Komisję Petycji o wyniku swojego dochodzenia.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2006 r.

Dnia 18 listopada 2005 roku Komisja zwróciła się z prośbą do władz włoskich o udzielenie 
informacji dotyczących procedury oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej 
w odniesieniu do projektu oraz informacji odnoszących się do kroków podjętych zgodnie 
z dyrektywą 92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa) w związku z możliwym wpływem projektu 
na pewną liczbę obszarów sieci Natura 2000.

Sprawę tę omówiono na spotkaniu z władzami włoskimi w Rzymie w dniu 
27 stycznia 2006 roku  Na tym spotkaniu władze włoskie oświadczyły, że procedura oceny 
wpływu na środowisko jest wciąż w toku. W ramach tej procedury władze regionu Lombardii 
poczyniły pewne obserwacje, które zostały poparte przez organ krajowy odpowiedzialny za 
procedurę oceny wpływu na środowisko. Dokonywana jest ocena możliwych wpływów 
projektu na obszary sieci Natura 2000. 

Dalsze informacje zostały przekazane Komisji przez władze włoskie w lutym 2006 roku. 
                                               
1 mianowicie uwagi dotyczące wstępnego projektu i odpowiedniej OOŚ przeprowadzonej przez władze miejskie 

Albairate, Cassinetta di Lugagnano i Cisliano. Zostały one dostarczone w charakterze załączników do petycji 
i wspomniano o nich również podczas posiedzenia Komisji Petycji dnia 15 czerwca 2005 r.

2 Dz. U L 206 z 22.7.1992.
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Obecnie są one przedmiotem oceny przeprowadzanej przez służby Komisji. Komisja 
poinformuje Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego o wyniku tej oceny. 

6. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 5 maja 2008 r.

Z informacji dostarczonych przez władze włoskie oraz składającego petycję wynika, że 
procedura wydawania zezwolenia dla tego projektu jest wciąż w toku.

Władze włoskie potwierdziły, że mają zamiar zająć się brakami we wstępnej OOŚ w trakcie 
trwania procedury.

Na obecnym etapie nie można zatem stwierdzić jakiegokolwiek naruszenia prawa 
wspólnotowego.


