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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0515/2008, którą złożył Giancarlo Albera (Włochy) w imieniu 
Coordinamento dei Comitati Cittadini, w sprawie amerykańskiej bazy 
wojskowej w okolicy Vicenza (Włochy)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o planowanej budowie nowej amerykańskiej bazy wojskowej 
w okolicy Vicenza (Włochy). W imieniu Coordinamento dei Comitati Cittadini wskazuje na 
możliwe obciążenia dla miasta Vicenza, którego centrum zostało wpisane na listę światowego 
dziedzictwa kultury UNESCO i protestuje przeciwko tej nowej bazie. Twierdzi, że w planach 
nie uwzględniono wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE ani prawa UE 
i wymienia m.in. dyrektywę 90/313/EWG w sprawie swobody dostępu do informacji 
o środowisku, dyrektywę 337/85/WE w sprawie oceny skutków niektórych publicznych 
i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska oraz dyrektywę 92/43/WE w sprawie ochrony 
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składający petycję twierdzi w szczególności, że przekształcenie lotniska Del Molin w mieście 
Vincenza w nową amerykańską bazę wojskową należało poddać ocenie oddziaływania 
na środowisko, uważając je za należące do kategorii przedsięwzięcia inwestycyjnego 
na obszarach miejskich (załącznik II, pkt 10b) dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko. Składający petycję twierdzi, że przedsięwzięcia nie można zwolnić 
z wymogów dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ani w oparciu o art. 1 
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ust. 4 jako przedsięwzięcie służące obronie narodowej, gdyż przedsięwzięcie to jest 
przeznaczone dla wojska amerykańskiego, ani w oparciu o art. 1 ust. 5 jako przedsięwzięcie 
przyjęte przez akt ustawodawstwa krajowego ze względu na brak takiego aktu.
Pierwotny wniosek dotyczący przedsięwzięcia poddano odpowiedniej ocenie stosownie do 
dyrektywy siedliskowej. Jednakże składający petycję wyraża poważne obawy co do 
oddziaływania przedsięwzięcia na warstwę wodonośną wód podziemnych znajdującą się pod 
wnioskowaną bazą.
W dniu 16 grudnia 2008 r. Komisja udzieliła odpowiedzi na pytanie pisemne dotyczące 
wnioskowanej bazy (WQ E-5794/2008).

Uwagi Komisji dotyczące petycji

W petycji zawarto więcej informacji niż w pytaniu pisemnym WQ E-5794/2008. W związku 
z tym Komisja zwróciła się do władz włoskich o udzielenie dalszych informacji na temat 
procedur udzielania zezwolenia dla tego przedsięwzięcia, aby potwierdzić, czy dyrektywa 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dyrektywa siedliskowa oraz ramowa 
dyrektywa wodna zostały w tym przypadku należycie zastosowane.

Wniosek

Komisja zwróci się do Komisji Petycji, gdy tylko będzie miała możliwość dokonania oceny 
odpowiedzi udzielonej przez władze włoskie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Jak poinformowano we wcześniejszej odpowiedzi, Komisja Europejska postanowiła 
skontaktować się z władzami włoskimi, aby ocenić, czy w przedmiotowym przypadku 
właściwie zastosowano przepisy dyrektyw: OOŚ, siedliskowej1 i ramowej dyrektywy 
wodnej2. Uczyniono to za pośrednictwem procedury PILOT i w dniach 25.05.2009 r. 
i 31.07.2009 r. Komisja Europejska otrzymała od władz włoskich odpowiedzi na 
sformułowane pytania. 

Odpowiedź udzielona przez władze włoskie wskazuje na to, że procedurę udzielania temu 
przedsięwzięciu zezwolenia na inwestycję rozpoczęto dnia 15.06.2005 r. Data ta poprzedza 
wejście w życie poprawki z 2003 r. do dyrektywy OOŚ (25.06.2005 r.), przewidującej udział 
społeczeństwa i dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Miała zatem wówczas zastosowanie 
poprawka z 1997 r.

Władze włoskie oświadczają, że przedsięwzięcie realizuje cele obrony narodowej zgodnie 
z traktatem NATO i dwustronnym protokołem ustaleń z dnia 20.10.1954 r. podpisanym przez 
Włochy i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.  

Stwierdzono, że pomimo finansowania bazy wojskowej przez Stany Zjednoczone, 
przedsięwzięciem zarządza „Commissione mista costruzioni” (Komitet ds. Budownictwa 
Mieszanego) Ministerstwa Obrony i podlega ono prawu włoskiemu.

                                               
1 Dyrektywa 92/43/WE; Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 Dyrektywa 2000/60/WE; Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
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Dyrektywa OOŚ obowiązująca dnia 15.06.2005 r. stanowi w art. 1 ust. 4, że „Przedsięwzięcia 
służące obronie narodowej nie są objęte niniejszą dyrektywą”.  

Według Komisji Europejskiej władze włoskie miały prawo zaniechać stosowania dyrektywy 
OOŚ w tym przypadku.

Dyrektywa siedliskowa nie przewiduje wyjątków w przypadku przedsięwzięć służących 
obronie narodowej. Władze włoskie przekazały Komisji Europejskiej szczegółowe informacje 
na temat odpowiedniej oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 3, z których wynika, że
oceną objęto zachodnią część obszaru, a zatem tę samą, która uzyskała zezwolenie od 
Ministerstwa Obrony dnia 4.1.2008 r. 

Wreszcie, władze włoskie oświadczają, że ewentualne oddziaływanie na wody 
wykorzystywane do poboru wody do spożycia, podlegające art. 7 ramowej dyrektywy 
wodnej, zostało wykluczone po odpowiedniej analizie. Niemniej jednak, z uwagi na to, że 
władze regionu Veneto oświadczyły, iż rzeka Bacchiglione zostanie włączona do rejestru 
obszarów chronionych zgodnie z wymogiem ustanowionym w art. 6, zapewnione będzie 
monitorowanie zgodne z przepisami dyrektywy.

Wniosek

Na podstawie informacji dostarczonych przez władze włoskie Komisja Europejska nie może 
stwierdzić naruszenia prawa WE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.


