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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1770/2009 af Carlo Crotti, italiensk statsborger, for foreningen 
"Salvaguardia idraulica del territorio padovano e veneziano", om mulig 
overtrædelse af direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for 
oversvømmelser ved konstruktionen af en motorvej fra Venedig til Padova

1. Sammendrag

Regionen Veneto er i gang med at bygge en motorvej fra Padova til Venedig på bredderne af 
en kanal. Andrageren hævder, at dette er meget risikabelt på grund af faren for mulig 
oversvømmelse. Skønt direktiv 2007/60/EF først træder i kraft i 2011, finder han, at 
myndighederne burde foretage en konsekvensanalyse som krævet i direktivet. Endvidere er 
regionen Veneto genstand for en overtrædelsesprocedure i forbindelse med direktiv 
1999/30/EF om luftforurening, som vil blive øget af en ny vej. Endelig har Italien forpligtet 
sig til at udvikle kanalen fra Padova til Venedig som en del af det maritime motorvejsnetværk 
og som en forbindelse til offshoreterminalen uden for Porto Levante, som allerede er under 
opførelse. Af alle disse grunde anmoder andrageren om, at de europæiske myndigheder 
undersøger motorvejsprojektet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. marts 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Kommissionens bemærkninger

Kommissionen har vurderet andragerens påstande, hvad angår mulige overtrædelser af EU's 
miljølovgivning. 
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Hvad angår den påståede oversvømmelsesrisiko, vil Kommissionen gerne fremhæve, at 
fristerne for gennemførelsen af de vigtigste skridt i direktiv 2007/60/EF 
(oversvømmelsesdirektivet)1 endnu ikke er udløbet. Disse skridt er en foreløbig vurdering af 
risikoen for oversvømmelser og kortlægning af områder med en potentiel omfattende risiko 
for oversvømmelser, der skal foretages inden udgangen af 2011, udarbejdelse af kort over 
faren for oversvømmelse og risikoen for oversvømmelse inden udgangen af 2013 og 
udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelser, der skal gennemføres inden 
udgangen af 2015. Direktivet indeholder ikke specifikke krav om opførelse af ny 
infrastruktur. Når en ny ændring af et vandområde kan føre til en skadelig virkning på det 
pågældende vandområdes tilstand, finder artikel 4-7 i direktiv 2000/60/EF2 anvendelse. 
Såfremt medlemsstaterne ønsker at anmode om en undtagelse i henhold til denne artikel, skal 
de oplysninger, der kræves i artiklen, angives i vandområdeplanerne. Kommissionen 
kontrollerer i øjeblikket, at disse planer opfylder kravene i direktivet. På nuværende tidspunkt 
har Kommissionen imidlertid ingen grund til at forvente en overtrædelse af nogen af disse 
direktiver.

Med hensyn til luftkvaliteten i regionen Veneto i Italien overskred seks ud af syv zoner 
og/eller byområder i regionen enten den ene af eller begge PM10-grænseværdierne ifølge den 
seneste årlige rapport om luftkvalitet, som Italien har fremsendt for 2008, og de kompetente 
myndigheder er derfor forpligtet til at udarbejde og gennemføre luftkvalitetsplaner med 
henblik på at reducere koncentrationsniveauerne for forurenende stoffer. Disse zoner og/eller 
byområder er del af de zoner og byområder, der behandles i overtrædelsesproceduren mod 
Italien på grund af den manglende overholdelse af grænseværdierne for PM10 som fastlagt i
direktiv 1999/30/EF.

Det er dog vigtigt at understrege, at EU's lovgivning om luftkvalitet fastlægger grænseværdier 
for en række forurenende stoffer, men at det ligger inden for medlemsstaternes 
kompetenceområde at beslutte, hvilke foranstaltninger de ønsker at vedtage og træffe for at 
undgå overskridelse af disse grænseværdier. 

Rådets direktiv 85/337/EØF
3
, som ændret, om vurdering af visse offentlige og private 

projekters indvirkning på miljøet (kendt som direktivet om vurdering af virkningerne på 
miljøet eller VVM-direktivet) dækker motorvejsprojekter. I henhold til dette direktiv skal 
projekter, der bl.a. på grund af deres art, dimensioner eller placering kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet, undergives en vurdering af denne indvirkning på miljøet, inden der 
gives byggetilladelse. En offentlig høring er en vigtig del af VVM-proceduren.

Anlæg af motorveje og motortrafikveje, nye veje med mindst fire kørebaner med en ubrudt 
længde på mindst 10 km eller udretning og/eller udvidelse til fire kørebaner med en ubrudt 
længde på mindst 10 km kræver en obligatorisk VVM-undersøgelse. Alle andre veje hører 
under VVM-direktivets bilag II, hvilket betyder, at medlemsstaternes myndigheder med en 
såkaldt "screeningsprocedure" skal bestemme, hvorvidt det er sandsynligt, at projekter har 
betydelig indvirkning på miljøet under hensyntagen til kriterierne i direktivets bilag III. Hvis 

                                               
1 EUT L 288 af 6/11/2007, s. 27-34.
2 EFT L 163 af 29.6.1999, s. 41-60.
3 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40; EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5; EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.
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dette er tilfældet, er det nødvendigt at foretage en VVM-undersøgelse. Medlemsstaterne skal 
sikre, at de kompetente myndigheders afgørelse om screeningen gøres offentligt tilgængelig.

Andrageren har ikke givet oplysninger om anvendelsen af VVM-direktivet for motorvejen fra 
Venedig til Padova, som er under anlæggelse. Kommissionen har imidlertid ikke modtaget 
oplysninger, der tyder på, at VVM-direktivets bestemmelser ikke er overholdt. 

Konklusioner

Kommissionen kan på baggrund af oplysningerne fra andrageren ikke påvise en eventuel 
overtrædelse af EU's miljølovgivning i denne sag."


