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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1770/2009, ingediend door Carlo Crotti (Italiaanse nationaliteit), 
namens Ass "Salvaguardia idraulica del territorio padovano e veneziano", over 
mogelijke schending van Richtlijn 2007/60/EG over beoordeling en beheer van 
overstromingsrisico's bij de aanleg van een snelweg van Venetië naar Padua

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In de regio Veneto wordt een snelweg aangelegd van Padua naar Venetië op de oevers van 
een kanaal. Indiener voert aan dat dit grote risico's met zich meebrengt gezien de blootstelling 
aan overstromingsgevaar. Ofschoon Richtlijn 2007/60/EG pas in 2011 in werking treedt, is hij 
van mening dat de overheden een effectbeoordeling zouden moeten uitvoeren die hiermee in 
overeenstemming is. Bovendien is de regio Veneto onderwerp van een inbreukprocedure 
wegens niet-naleving van Richtlijn 1999/30/EG over luchtvervuiling, die in dit geval door een 
nieuwe weg zou toenemen. Uiteindelijk heeft Italië het besluit genomen het kanaal tussen 
Padua en Venetië te ontwikkelen als deel van het netwerk van maritieme snelwegen en als 
verbinding tussen de offshore-terminal buiten Porto Levante, die al in aanbouw is. Vanwege 
al deze redenen verzoekt indiener de Europese instellingen het snelwegproject te 
onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

De Commissie heeft de bewering van indiener inzake mogelijke schendingen van het EU-
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milieurecht onderzocht. 

Met betrekking tot het vermeende overstromingsrisico wil de Commissie graag benadrukken 
dat de termijnen voor uitvoering van de belangrijkste stappen van Richtlijn 2007/60/EG (de 
Overstromingsrichtlijn)1, nog niet zijn verstreken. Deze stappen behelzen de voorlopige 
overstromingsrisicobeoordelingen en de identificatie van gebieden met mogelijk aanzienlijke 
overstromingsrisico's (voor eind 2011), het opstellen van overstromingsgevaarkaarten en 
overstromingsrisicokaarten (voor eind 2013) en het opstellen van 
overstromingsrisicobeheersplannen (voor eind 2015). De richtlijn bevat geen specifieke eisen 
voor de bouw van nieuwe infrastructuur. Wanneer een nieuwe verandering aan een 
waterlichaam echter kan leiden tot de achteruitgang van de toestand van dat waterlichaam, is 
artikel 4, lid 7 van Richtlijn 2000/60/EG2 van toepassing. Als de lidstaten een vrijstelling 
willen toepassen op grond van dat artikel, moet de benodigde informatie worden opgenomen 
in de stroomgebiedplannen. De Commissie onderzoekt momenteel of deze plannen voldoen 
aan de eisen van de richtlijn. Vooralsnog heeft de Commissie echter geen reden om aan te 
nemen dat een van deze richtlijnen wordt geschonden.

Met betrekking tot de luchtkwaliteit in de Italiaanse regio Veneto worden, volgens het laatste 
jaarlijkse verslag over de luchtkwaliteit dat Italië voor het jaar 2008 heeft gepubliceerd, in zes 
van de zeven zones en/of agglomeraties in de regio een of beide grenswaarden voor PM10
overschreden. De bevoegde autoriteiten zijn daarom verplicht om luchtkwaliteitsplannen te 
ontwikkelen teneinde de concentraties van vervuilende stoffen terug te dringen. Deze zones 
en/of agglomeraties maken deel uit van de zones en agglomeraties die worden genoemd in de 
inbreukprocedure tegen Italië voor het niet voldoen aan de grenswaarden voor PM10 volgens 
Richtlijn 1999/30/EG.

Nadrukkelijk moet echter worden gesteld dat de EU-wetgeving inzake luchtkwaliteit 
grenswaarden vaststelt voor een aantal vervuilende stoffen, maar dat het binnen de 
bevoegdheid van de lidstaten valt om te besluiten welke maatregelen moeten worden 
aangenomen en uitgevoerd om ervoor te zorgen dat deze grenswaarden niet worden 
overschreden. 

Op de aanleg van autowegen is Richtlijn 85/337/EEG van de Raad als gewijzigd3 betreffende 
de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (de zogeheten 
MEB-richtlijn) van toepassing. Volgens deze richtlijn moet voor projecten die een aanzienlijk 
milieueffect kunnen hebben, onder meer gezien hun aard, omvang of ligging, een beoordeling 
van hun milieueffecten plaatsvinden alvorens een vergunning wordt verleend. Overleg met 
het publiek is een essentieel kenmerk van milieueffectbeoordelingsprocedures.

Voor de aanleg van autosnelwegen en autowegen, nieuwe wegen met vier of meer rijstroken 
met een ononderbroken lengte van 10 km of verlegging en/of verbreding tot vier rijstroken 
met een ononderbroken lengte van 10 km is een milieueffectbeoordeling verplicht. Alle 
andere wegen vallen onder bijlage II van de MEB-richtlijn, wat betekent dat lidstaten in een 
zogenaamde screeningprocedure moeten vaststellen of projecten aanzienlijke effecten kunnen 

                                               
1 PB L 288 van 6.11.2007, blz. 27-34.
2 PB L 163 van 29.6.1999, blz. 41-60.
3 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40; PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5; PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
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hebben, waarbij rekening wordt gehouden met de criteria in bijlage III van de richtlijn. Als dit 
het geval is, is een MEB noodzakelijk. Lidstaten moeten ervoor zorgen dat de resultaten van 
screenings die door de bevoegde autoriteiten zijn uitgevoerd`, beschikbaar zijn voor het 
publiek.

Indiener geeft geen informatie over de toepassing van de MEB-richtlijn in het geval van de 
snelweg tussen Venetië en Padua, die in aanbouw is. De Commissie heeft echter geen 
informatie ontvangen die erop wijst dat de bepalingen van de MEB-richtlijn niet correct zijn 
toegepast. 

Conclusie

Op basis van de informatie die indiener heeft verschaft, is de Commissie niet in staat een 
mogelijk inbreuk op de EU-milieuwetgeving vast te stellen.


