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Utskottet för framställningar

5.5.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1079/2003, ingiven av Carlo Oldani, (italiensk medborgare), för 
samordningskommittén för protestaktionerna mot förbifartsleden vid 
Ticino-parken och södra Milanos jordbrukspark, och undertecknad av ytterligare 
5 personer, som motsätter sig en planerad motorvägsinfrastruktur som strider mot 
EU-lagstiftningen om miljöpåverkan samt insyn i offentliga arbeten

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren vänder sig till Europaparlamentet för att protestera mot ett omfattande 
väginfrastrukturprojekt (Malpensa–Milano), som kommer att ha en enorm miljöpåverkan och 
katastrofala effekter (förorening av atmosfären och bullerförorening) nära två parker 
(Ticino-dalen, ett Unesco-biosfärreservat och södra Milanos jordbrukspark). Framställaren 
hävdar att motorvägsföretaget ANAS har utnyttjat bestämmelserna i ”legge-obiettivo” 
(lag 443/01) och genomförandedekretet (190/02) om infrastrukturer av strategiskt värde för att 
kringgå nationell lagstiftning och EU-lagstiftning om miljöpåverkan samt lagstiftningen om 
krav på samråd med allmänheten och lokala myndigheter. Kritik framförs även när det gäller 
frågan om insyn i offentlig upphandling av tjänster (direktiv 92/50/EG) och det valda 
transportsystemet, som strider mot bestämmelserna i vitboken om den gemensamma 
transportpolitiken fram till 2010 (där befintliga järnvägsförbindelser prioriteras framför 
vägar). Framställaren uppmanar de nationella myndigheterna att inleda samrådsförfaranden 
med Ticino-parkens organisation för att undersöka alternativa lösningar och kräver att 
gemenskapsfinansiering för projektet inte ska beviljas.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 april 2004. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 21 april 2005

Enligt rådets direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga 
och privata projekt (miljökonsekvensdirektivet), ändrat genom direktiv 97/11/EG1 ska 
medlemsstaterna säkerställa att projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
bland annat på grund av sin art, storlek eller lokalisering, blir föremål för krav på tillstånd och 
en bedömning av deras påverkan innan tillstånd ges. De projekt som berörs anges i bilagorna I 
och II till direktivet. Miljökonsekvensbedömningar är obligatoriska för de projekt som anges i 
bilaga I. Medlemsstaterna måste fastställa (genom en så kallad behovsbedömning) om de 
projekt som anges i bilaga II kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet 
måste en miljökonsekvensbedömning genomföras.

Förslag om motorvägar och motortrafikleder eller vägar med fyra eller flera körfält som har 
en längd av 10 km eller mer omfattas av bilaga I och kräver därför automatiskt en 
miljökonsekvensbedömning. Andra vägar omfattas av bilaga II och måste därför genomgå en 
behovsbedömning.

Enligt de upplysningar som har lämnats förefaller det som om en miljökonsekvensbedömning 
har genomförts enligt miljökonsekvensdirektivet för det projekt som framställningen avser. 
Dessutom har ”Legge Obiettivo” (lag 443 av den 21 december 2001) och lagdekret 190 av 
den 20 augusti 2002 granskats mot kravet på samråd med allmänheten enligt 
miljökonsekvensdirektivet i dess nuvarande form och har konstaterats vara förenlig när det 
gäller denna särskilda aspekt. Det finns därför inga bevis för att det projekt som framställaren 
hänvisar till utgör en överträdelse av miljökonsekvensdirektivet.

När det gäller direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs 
miljöpåverkan2 (det så kallade SMB-direktivet) är det viktigt att påpeka att detta direktiv 
generellt sett endast gäller för planer och program för vilka det första formella förberedande 
beslutet fattats efter den 21 juli 2004. Kraven i SMB-direktivet gäller därför inte i detta fall.

När det gäller bullerförorening ska medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt 
direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller3 utarbeta strategiska 
bullerkartor för tätbebyggelse och områden i närheten av stora transportinfrastrukturer, 
däribland vägar, informera allmänheten om bullerexponering och effekterna av detta och ta 
fram handlingsplaner för att minska bullernivån där det är nödvändigt och upprätthålla 
kvaliteten på den akustiska omgivningen där den är god. Medlemsstaterna måste införliva 
direktivet i den nationella lagstiftningen senast den 18 juli 2004. För vägar med en trafiktäthet 
på mer än sex miljoner fordon per år ska de första bullerkartorna och handlingsplanerna 
utarbetas till 2007 respektive 2008. I direktivet föreskrivs emellertid inte vilka åtgärder som 
bör vidtas inom ramen för en handlingsplan, vilket är de behöriga myndigheterna sak att 
avgöra.

När det gäller överensstämmelsen med gemenskapens bestämmelser om offentliga 
upphandlingar vill kommissionen påpeka att den efter att ha mottagit ett klagomål redan har 
granskat den italienska lagstiftning som framställarna hänvisar till, dvs. lagdekret nr 190 av 
den 20 augusti 2002 och lag nr 443 av den 21 december 2001 (”Legge Obiettivo”), och att 
                                               
1 EGT L 73, 14.3.1997.
2 EGT L 197, 21.7.2001.
3 EGT L 189, 18.7.2002.
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kommissionen vid den tidpunkten inte ansåg att lagstiftningen stred mot de ovannämnda 
gemenskapsbestämmelserna, bland annat direktiv 93/37/EEG1 om tilldelning av offentliga 
upphandlingskontrakt.

Dessutom innehåller inte framställningen några upplysningar som ger upphov till tvivel om 
att den ovannämnda italienska lagstiftningen inte överensstämmer med gemenskapens 
bestämmelser om offentliga upphandlingar. Det faktum att det projektkontrakt som 
framställningen avser tilldelades ett enda företag utgör inte en överträdelse av direktivet 
eftersom företaget valdes ut genom ett förfarande som överensstämmer med direktivets 
bestämmelser.

När det gäller frågan om en eventuell överträdelse av gemenskapens bestämmelser om insyn i 
utförandet av arbetet anger inte framställarna något särskilt skäl till att de anser att den 
ovannämnda italienska lagstiftningen strider mot dessa bestämmelser. Om framställarna syftar 
på bestämmelserna om att berörda medborgare och grupper ska delta i offentliga 
myndigheters beslut som påverkar miljön och folkhälsan och mekanismerna för att garantera 
att ett projekts miljöpåverkan beaktas i beslutsfattandet vill kommissionen påpeka att dessa 
frågor inte omfattas av gemenskapens bestämmelser om offentliga upphandlingar.

När det gäller transportpolitiska aspekter ägnas mycket uppmärksamhet åt att förbättra 
kvaliteten i vägtransportsektorn även om vikten av att ge ny livskraft till järnvägstransporten 
lyfts fram i vitboken. Man kan inte förutsätta att alla vägprojekt är dåliga redan på förhand. 
Eftersom projektet i fråga bidrar till att förbättra tillträdet till Malpensa-flygplatsen, som 
hittills har haft problem med otillräckliga vägförbindelser, bör detta projekt anses ingå i ett 
intermodalt system. Det är emellertid viktigt att understryka att detta projekt helt och hållet 
står under den italienska regeringens ansvar och kontroll och projektet har aldrig tilldelats 
stöd inom ramen för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 28 mars 2006

Framställningen avser ett förslag till projekt om anläggande av en väg i norra Italien som 
enligt framställaren skulle utgöra en överträdelse av flera EU-direktiv, däribland 
miljökonsekvensdirektivet (direktiv 85/337/EEG2, ändrat genom direktiv 97/11/EG34) och 
SMB-direktivet (direktiv 2001/42/EG5). I sitt första meddelande av den 21 april 2005 om 
denna framställning förklarade kommissionen att ingen överträdelse har kunnat påvisas på 
grundval av de upplysningar som lämnats av framställaren.

Framställningen diskuterades därefter vid ett sammanträde i Europaparlamentets utskott för 
framställningar den 15 juni 2005 i närvaro av framställarna. Till följd av detta uppmanades 
kommissionen att avge ett ytterligare meddelande.

                                               
1 EGT L 199, 9.8.1993.
2 EGT L 175, 5.7.1985.
3 EGT L 73, 14.3.1997.
4 De ändringar av miljökonsekvensdirektivet som införs genom direktiv 2003/35/EG trädde i kraft 
den 25 juni 2005 och är därför inte tillämpliga på de förhållanden som tas upp i denna framställning.
5 EGT L 197, 21.7.2001.
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Diskussionen vid det ovannämnda sammanträdet inriktades på transportpolitiska aspekter, 
projektets miljöpåverkan och den miljökonsekvensbedömning som genomförts av projektet.

När det gäller den första punkten vill kommissionen bekräfta det som den redan förklarade i 
sitt första meddelande, nämligen att detta projekt aldrig har tilldelats TEN-T-stöd och att det 
helt och hållet står under de italienska myndigheternas ansvar och kontroll.

När det gäller projektets miljöpåverkan påpekar kommissionen att det inte finns några 
bestämmelser i miljökonsekvensdirektivet som förhindrar att ett projekt som har en betydande 
miljöpåverkan genomförs. Enligt detta direktiv måste betydande miljöpåverkan fastställas och 
utvärderas och åtgärder för att undvika, minska och om möjligt avhjälpa betydande skadliga 
verkningar måste föreslås. Beslutet att bevilja eller avslå tillstånd ska emellertid fattas av 
medlemsstaternas myndigheter. Att detta projekt omfattar ett område där man har konstaterat 
att luftkvaliteten redan har försämrats utgör i sig inte en överträdelse av 
miljökonsekvensdirektivet.

Under diskussionen den 15 juni 2005 nämndes även möjligheten att genomföra en strategisk 
miljöbedömning av detta och andra projekt som planeras i området. Kommissionen 
instämmer i detta, eftersom en samlad bedömning som genomförs på en mer strategisk nivå 
normalt sett möjliggör en lämpligare bedömning av eventuell ytterligare miljöpåverkan. Den 
situation som framställaren hänvisar till inträffade innan SMB-direktivet hade trätt ikraft, så 
det faktum att ingen strategisk miljöbedömning har utförts utgör ingen överträdelse av 
EU-lagstiftningen i detta fall.

När det gäller den övergripande kvaliteten på den transportbedömning som genomförts i detta 
fall hävdar framställarna att den inte grundades på någon basstudie av trafikflödena. De 
upplysningar som framställarna själva har lämnat visar emellertid att basuppgifter om trafiken 
användes i detta fall och det har inte påvisats att den genomförda trafikbedömningen var 
olämplig i förhållande till miljökonsekvensdirektivets syften. I detta avseende ska det påpekas 
att det i miljökonsekvensdirektivet inte uttryckligen anges vilken bedömningsmetod som bör 
användas. Dessutom finns det inga särskilda bestämmelser i detta direktiv om bedömningar av 
ett projekts inverkan på överbelastningar i lokala trafiknät.

Under diskussionen den 15 juni 2005 nämndes även frågan om alternativ. Kommissionen vill 
påpeka att det enligt artikel 5.3 i miljökonsekvensdirektivet endast krävs en ”översiktlig 
redovisning av de huvudalternativ som exploatören övervägt” och att ”de viktigaste orsakerna 
till den valda lösningen med beaktande av miljöeffekterna” ska anges. Det faktum att 
miljökonsekvensbedömningen i detta fall inte innehåller en omfattande bedömning av 
miljöpåverkan av alla alternativ som har angetts av framställarna utgör inte en överträdelse av 
miljökonsekvensdirektivet.

Dessutom är det viktigt att påpeka att den dokumentation1 som framställarna nämnde under 
sammanträdet i utskottet för framställningar består av kommentarer om innehållet i den 

                                               
1 Dokumentationen rör kommentarer om det preliminära projektet och den berörda 
miljökonsekvensbedömningen som lämnats av kommunerna Albairate, Cassinetta di Lugagnano och Cisliano. 
Dessa kommentarer bifogades som bilagor till framställningen och nämndes även under utskottets sammanträde 
den 15 juni 2005.
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miljökonsekvensbedömning som lämnats av lokala förvaltningar under samrådsfasen. Enligt 
miljökonsekvensdirektivet ska resultaten av offentliga samråd beaktas i det slutliga beslutet 
om tillstånd, men i detta skede finns det ingenting som tyder på att man har bortsett från eller 
kommer att bortse från dessa kommentarer under beslutsprocessen.

Sammanfattningsvis kan ingen överträdelse av miljökonsekvensdirektivet påvisas när det 
gäller de ovannämnda punkterna.

Efter sammanträdet i utskottet för framställningar den 15 juni 2005 har emellertid ytterligare 
uppgifter i detta ärende inkommit till kommissionen. Dessa uppgifter ger upphov till oro i 
samband med den bullerbedömning som innefattades i den miljökonsekvensbedömning som 
genomförts av detta projekt samt tillämpningen av ”Habitatdirektivet” (direktiv 92/43/EEG1).

Kommissionen kommer därför att kontakta de italienska myndigheterna om de ovannämnda 
aspekterna och kommer att informera utskottet om resultatet av denna förfrågan så snart den 
kan.

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 10 november 2006

Den 18 november 2005 begärde kommissionen information från de italienska myndigheterna 
om det miljökonsekvensbedömningsförfarande som genomförts av projektet och om de 
åtgärder som vidtagits enligt direktiv 92/43/EEG (”Habitatdirektivet”) med avseende på 
projektets eventuella inverkan på ett antal Natura 2000-områden.

Dessa frågor diskuterades vid ett möte som hölls med de italienska myndigheterna i Rom 
den 27 januari 2006. De italienska myndigheterna uppgav då att 
miljökonsekvensbedömningsförfarandet fortfarande pågick. I samband med detta förfarande 
hade myndigheterna i regionen Lombardiet lämnat vissa kommentarer, vilka har fått stöd från 
det nationella organ ansvarar för miljökonsekvensbedömningsförfarandet. De eventuella 
effekterna på Natura 2000-områden håller på att utvärderas.

Italien översände ytterligare upplysningar till kommissionen i februari 2006. Dessa 
upplysningar utvärderas för närvarande av kommissionens tjänsteavdelningar. Kommissionen 
kommer att informera utskottet för framställningar om resultatet av denna utvärdering.

6. Kommissionens svar, mottaget den 5 maj 2008.

På grundval av de upplysningar som lämnats av de italienska myndigheterna och av 
framställaren förefaller det som om tillståndsförfarandet för detta projekt fortfarande pågår.

De italienska myndigheterna har bekräftat att de har för avsikt att avhjälpa de brister som har 
konstaterats i de preliminära miljökonsekvensbedömningarna under förfarandets gång.

Ingen överträdelse av gemenskapens lagstiftning kan därför påvisas för närvarande.

                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992.


