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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1079/2003, adresată de Carlo Oldani, împreună cu cinci 
cosemnatari, de naţionalitate italiană, în numele comitetului de coordonare 
împotriva şoselei de centură Parcul Ticino şi Parcul Agricol din sudul 
oraşului Milano, împotriva unui proiect de infrastructură pentru autostrăzi
care încalcă legislaţia europeană privind transparenţa impactului asupra 
mediului şi a lucrărilor publice

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul obiectează în faţa PE împotriva unui proiect de infrastructură de mari dimensiuni 
(Malpensa-Milan) care va avea un impact enorm asupra mediului şi efecte dezastruoase 
(poluare atmosferică şi sonoră) în apropierea a două parcuri (valea Ticino, o rezervaţie 
mondială a biosferei şi Parcul Agricol din sudul oraşului Milano). Petiţionarul susţine că 
compania de autostrăzi ANAS a făcut uz de dispoziţiile „legge-obiettivo” (Legea nr. 443/01) 
şi ale decretului de punere în aplicare (190/02) privind infrastructurile cu valoare strategică
pentru a eluda legislaţia naţională şi europeană privind impactul asupra mediului şi legislaţia 
care impune consultarea autorităţilor publice şi locale. Este de asemenea criticată transparenţa 
achiziţiilor publice (Directiva 92/50/CE) şi a sistemului de transport ales, care încalcă 
dispoziţiile Cartei albe privind politica comunitară de transport până în 2010 (care 
privilegiază mai degrabă nodurile de cale ferată decât drumurile). Petiţionarii solicită 
autorităţilor naţionale să iniţieze proceduri de consultare cu organizaţia Parcul Ticino în 
vederea examinării unor soluţii alternative şi îndeamnă ca finanţarea comunitară pentru 
proiect să nu fie autorizată. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 aprilie 2004. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 aprilie 2005

Directiva 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private asupra. mediului (Directiva EIA), astfel cum a fost modificată de Directiva 
97/11/CE1, prevede că statele membre trebuie să garanteze că, înaintea acordării autorizaţiei
de execuţie, proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului în virtutea, inter 
alia, naturii, dimensiunii sau locaţiei lor sunt supuse unei evaluări a efectelor asupra mediului. 
Aceste proiecte sunt stabilite în anexele I şi II la directivă. Evaluarea impactului asupra 
mediului este obligatorie în cazul proiectelor enumerate în anexa I. Statele membre trebuie să 
stabilească (în cadrul unei proceduri numită consultare) dacă proiectele enumerate în anexa II 
pot avea efecte semnificative asupra mediului: în caz afirmativ, trebuie efectuată evaluarea 
impactului asupra mediului. 

Propunerile de autostrăzi şi drumuri expres sau de drumuri cu patru benzi mai lungi de zece 
kilometri se încadrează în anexa I şi, prin urmare, necesită în mod automat o evaluare a 
impactului asupra mediului. Anexa II trebuie să treacă printr-o consultare. 

În baza informaţiilor furnizate, se pare că o evaluare a impactului asupra mediului a fost 
efectuată în cazul proiectului la care se face referire în petiţie, în conformitate cu prevederile 
Directivei EIA. Mai mult, „Legge Obiettivo” (Legea nr. 443 din 21 decembrie 2001) şi 
Decretul legislativ nr. 190 din 20 august 2002 au fost examinate în comparaţie cu cerinţele
consultării publice din Directiva EIA, astfel cum se aplică acestea în prezent, şi s-a constatat 
că sunt conforme în privinţa acestui aspect. Nu poate fi aşadar identificată nicio dovadă a 
vreunei încălcări a Directivei EIA în cazul la care face referire petiţionarul. 

În legătură cu Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe 
asupra mediului2 (aşa numita „Directivă SEA”), trebuie subliniat faptul că de regulă, această 
directivă se aplică doar în cazul planurilor şi programelor al căror prim act formal pregătitor
este anterior datei de 21 iulie 2004. În consecinţă, cerinţele Directivei SEA nu se aplică în 
cazul de faţă.

În privinţa poluării sonore, Directiva 2002/49/CE privind evaluarea şi gestiunea zgomotului 
ambiental3 impune autorităţilor competente din statele membre să stabilească hărţi strategice 
de zgomot pentru marile aglomeraţii şi în apropierea principalelor infrastructuri de transport, 
inclusiv străzile, pentru a informa publicul asupra expunerii la zgomot şi a efectelor sale, şi 
pentru a elabora planuri de acţiune pentru reducerea zgomotului acolo unde este necesar, 
precum şi pentru menţinerea calităţii zgomotului ambiental acolo unde este cazul. Statele 
membre trebuie să transpună directiva în legislaţia naţională până cel mai târziu la 18 iulie 
2004. În cazul străzilor cu mai mult de 6 milioane de treceri pe an, primele hărţi de zgomot şi 
planuri de acţiune trebuie stabilite până cel mai târziu în 2007, respectiv 2008. Cu toate 
acestea, directiva nu recomandă măsurile care trebuie luate ca parte din planul de acţiune, 
acest aspect fiind lăsat la discreţia autorităţilor competente. 

                                               
1 JO L 73, 14.3.1997
2 JO L 197, 21.7.2001
3 JO L 189, 18.7.2002
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În privinţa respectării dispoziţiilor comunitare privind achiziţiile publice, trebuie menţionat 
faptul că, în urma primirii unei plângeri, Comisia a examinat deja legislaţia italiană citată de 
petiţionari, adică Decretul legislativ nr. 190 din 20 august 2000 şi Legea nr. 443 din 21 
decembrie 2001 („Legge Obiettivo”), şi că, la momentul respectiv, nu a găsit legislaţia 
incompatibilă cu dispoziţiile comunitare mai sus menţionate, în special Directiva 93/37/CEE1

privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări.

Mai mult, petiţia nu conţine niciun indiciu care să poată ridica suspiciuni în privinţa 
conformităţii legislaţiei mai sus menţionate cu dispoziţiile comunitare privind achiziţiile 
publice. Simplul fapt că contractul pentru proiectul care constituie subiectul petiţiei a fost 
atribuit unei singure întreprinderi nu reprezintă o încălcare a directivei, întrucât întreprinderea 
a fost selectată prin intermediul unei proceduri care a respectat directiva. 

În ceea ce priveşte încălcarea normelor comunitare privind transparenţa în executarea 
lucrărilor, petiţionarii nu au furnizat niciun motiv specific în privinţa motivului pentru care 
consideră că legislaţia italiană mai sus menţionată contravine acestor norme. În cazul în care 
petiţionarii fac referire la participarea cetăţenilor şi a grupurilor vizate la adoptarea deciziilor 
autorităţilor publice care au un impact asupra mediului şi sănătăţii publice şi la mecanismele 
destinate să garanteze că impactul asupra mediului este luat în considerare în adoptarea unor 
astfel de decizii, trebuie menţionat faptul că aceste chestiuni nu sunt acoperite de dispoziţiile 
comunitare privind achiziţiile publice.  

În privinţa aspectelor politicii de transport, cu toate că Cartea Albă insistă asupra 
importanţei revitalizării transportului feroviar, este acordată multă atenţie îmbunătăţirii 
calităţii în sectorul drumurilor. În mod clar, nu este posibil să se considere „a priori” drept
negative toate proiectele rutiere. În măsura în care proiectul în cauză va contribui la un acces 
mai bun la aeroportul din Malpensa, care până în prezent a suferit de legături rutiere 
insuficiente, acest proiect poate fi văzut ca făcând parte dintr-un sistem intermodal. Cu toate 
acestea, trebuie subliniat faptul că acest proiect rutier se află în totalitate sub responsabilitatea 
şi controlul guvernului italian şi nu a primit niciodată nicio susţinere din partea Reţelei 
transeuropene de transport.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 28 martie 2006

Petiţia este legată de construcţia propusă a unui proiect rutier în nordul Italiei care, potrivit 
petiţionarului, încalcă mai multe directive europene, inclusiv Directiva EIA (Directiva
85/337/CEE2 astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE34) şi Directiva SEA 
(Directiva 2001/42/CE5). Comisia, într-o primă comunicare privind această petiţie din 21 
aprilie 2005, a declarat că, în baza informaţiilor furnizate de către petiţionari, nu a putut fi 
identificată nicio încălcare a legislaţiei UE. 

                                               
1 JO L 199, 9.8.1993
2 JO L 175, 5.7.1985
3 JO L 73, 14.3.1997
4 Modificările Directivei EIA introduse de Directiva 2003/35/CE au intrat în vigoare la 25 iunie 2005 şi nu sunt 

prin urmare aplicabile în cazul circumstanţelor ridicate în prezenta petiţie. 
5 JO L 197, 21.7.2001
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Petiţia a fost ulterior discutată în cadrul reuniunii Comisiei parlamentare pentru petiţii care a 
avut loc la 15 iunie 2005 în prezenţa petiţionarilor. Prin urmare, Comisia a fost rugată să 
furnizeze o comunicare suplimentară. 

În cursul reuniunii mai sus menţionate, discuţia s-a axat pe aspecte ale politicii de transport, 
pe impactele acestui proiect asupra mediului şi pe evaluarea de mediu.  

În legătură cu primul aspect, Comisia doreşte să confirme ceea ce s-a declarat deja în prima sa 
comunicare, mai exact faptul că acest proiect nu a primit nicio susţinere din partea Reţelei 
transeuropene de transport şi este în totalitate sub responsabilitatea şi controlul autorităţilor 
italiene. 

În privinţa impactelor asupra mediului ale proiectului, s-a remarcat faptul că nu există nimic 
în Directiva EIA care să împiedice realizarea unui proiect care are efecte semnificative asupra 
mediului. În conformitate cu Directiva EIA, potenţialele efecte semnificative ale proiectului 
asupra mediului trebuie identificate şi evaluate, trebuind propuse măsuri pentru a evita, reduce 
şi, dacă este posibil, a remedia efectele adverse semnificative. Cu toate acestea, decizia de a 
acorda sau de a refuza autorizaţia de execuţie ori de a refuza autorizaţia de execuţie depinde 
de autorităţile statelor membre. În special, faptul că acest proiect este propus într-o zonă în 
care, potrivit rapoartelor, calitatea aerului este deja deteriorată nu reprezintă în sine o 
încălcare a Directivei EIA. 

În cadrul discuţiei din 15 iunie 2005 s-a făcut referire la posibilitatea de a efectua o evaluare 
strategică de mediu pentru acesta şi pentru alte proiecte planificate în zonă. Comisia este de 
acord că o evaluare globală efectuată la un nivel mai strategic ar permite în mod normal o 
evaluare mai adecvată a impactelor cumulative. Cu toate acestea, situaţia la care petiţionarul 
se referă precedă intrarea în vigoare a Directivei SEA, prin urmare lipsa unei evaluări 
strategice de mediu nu constituie în acest caz o încălcare a legislaţiei UE. 

În ceea ce priveşte calitatea globală a evaluării de transport efectuată în acest caz, petiţionarii 
susţin că aceasta nu a fost bazată pe un studiu de bază al fluxurilor de trafic. Cu toate acestea, 
informaţiile furnizate de către petiţionarii înşişi indică faptul că datele de bază privind traficul 
au fost în mod real utilizate în acest caz şi nu s-a demonstrat că evaluarea de trafic efectuată 
nu era adecvată scopurilor Directivei EIA. În această privinţă, trebuie observat faptul că 
Directiva EIA nu menţionează metodologiile de evaluare care ar trebui utilizate pentru 
evaluare. Mai mult, nu există dispoziţii specifice în Directiva EIA în vederea unei evaluări a 
impactului unui proiect privind congestionarea reţelei locale de trafic. 

În cadrul  discuţiei din 15 iunie 2005 a fost de asemenea menţionată chestiunea alternativelor. 
S-a observat de asemenea că, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva EIA,
trebuie furnizată doar o „schiţă a principalelor alternative studiate de către constructor”,
precum şi „indicarea principalelor motive pentru alegerea sa, având în vedere efectele 
ambientale”. Faptul că evaluarea impactului asupra mediului nu a inclus o evaluare completă 
a impactelor ambientale ale tuturor alternativelor posibile indicate de către petiţionari nu 
reprezintă o încălcare a Directivei EIA. 
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În plus, trebuie menţionat faptul că documentaţia1 menţionată în cursul reuniunii Comisiei 
pentru petiţii de către petiţionari este alcătuită din observaţii privind conţinutul evaluării 
impactului asupra mediului efectuată de administraţiile locale în timpul etapei de consultare. 
În conformitate cu Directiva EIA, rezultatele consultării publice trebuie luate în considerare în 
decizia finală de autorizare a execuţiei, dar nu există niciun indiciu în acest stadiu că aceste 
observaţii au fost sau vor fi ignorate în cursul procedurii de luare a deciziei. 

În concluzie, nu a putut fi identificată nicio încălcare a Directivei EIA în legătură cu vreun 
punct al dispoziţiilor. 

Cu toate acestea, după reuniunea din 15 iunie 2005 a Comisiei pentru petiţii au fost aduse în 
atenţia Comisiei elemente suplimentare privind acest caz. Acestea ridică preocupări cu privire 
la evaluarea zgomotului inclusă în EIA efectuată pentru acest proiect şi în legătură cu 
aplicarea Directivei Habitate (Directiva 92/43/CEE2). 

În consecinţă, Comisia va contacta autorităţile italiene în legătură cu aspectele menţionate mai 
sus şi va informa Comisia asupra rezultatului anchetei sale cât mai curând posibil. 

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 10 noiembrie 2006

La 18 noiembrie 2005, Comisia a solicitat informaţii autorităţilor italiene în privinţa 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului efectuate în legătură cu proiectul şi, în 
plus, cu privire la măsurile adoptate în conformitate cu Directiva 92/43/CEE („Directiva 
Habitate”) în privinţa posibilelor efecte asupra unui număr de situri din reţeaua Natura 2000.

Cazul a fost discutat în cadrul unei reuniuni care au avut loc cu autorităţile italiene la Roma la
27 ianuarie 2006. În cadrul acestei reuniuni, autorităţile italiene au declarat că procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului este încă în desfăşurare. În cadrul acestei proceduri, 
autorităţile din Regiunea Lombardia au făcut câteva observaţii, care au fost andosate de către 
organismul naţional în contul procedurii EIA. Posibilele impacte asupra reţelei Natura 2000 
sunt în curs de evaluare. 

Informaţii suplimentare au fost trimise Comisiei de către autorităţile italiene în februarie 
2006. Aceste informaţii sunt în prezent în curs de evaluare de către serviciile Comisiei. 
Comisia va informa Comisia pentru petiţii asupra rezultatului acestei evaluări. 

6. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2008

În baza informaţiilor furnizate de autorităţile italiene, precum şi de către petiţionar, se pare că 
procedura de autorizare pentru acest proiect este încă în desfăşurare. 

Autorităţile italiene au confirmat că intenţionează să abordeze deficienţele studiilor 

                                               
1 Mai exact observaţiile proiectului preliminar şi evaluarea impactului asupra mediului relevantă prezentată de 

municipalităţile din Albairate, Cassinetta di Lugagnano şi Cisliano. Acestea au fost prezentate drept anexe la 
petiţie şi menţionate de asemenea în timpul reuniunii Comisiei.

2 JO L 206, 22.7.1992
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preliminare de evaluare a impactului asupra mediului în cursul procedurii. 

În consecinţă, în prezent nu poate fi identificată nicio încălcare a dreptului comunitar. 


