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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1770/2009, którą złożył Carlo Crotti (Włochy) w imieniu 
stowarzyszenia „Salvaguardia idraulica del territorio padovano e veneziano”, 
w sprawie możliwego naruszenia przepisów określonych w dyrektywie 
2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, w 
związku z budową autostrady z Wenecji do Padwy

1. Streszczenie petycji

W regionie Wenecja Euganejska trwa budowa autostrady z Padwy do Wenecji, usytuowanej 
wzdłuż brzegów kanału. Składający petycję twierdzi, że jest to bardzo ryzykowne, ponieważ 
autostrada będzie narażona na ewentualne zalanie w czasie powodzi. Chociaż dyrektywa 
2007/60/WE wejdzie w życie dopiero w 2011 r., składający petycję uważa, że władze 
powinny przeprowadzić ocenę ryzyka powodziowego zgodną z tą dyrektywą. Ponadto region 
Wenecja Euganejska jest przedmiotem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w związku z naruszeniem przepisów określonych w dyrektywie 
1999/30/WE dotyczących zanieczyszczenia powietrza, powodowanego przez nową drogę. 
Włochy zobowiązały się do budowy kanału z Padwy do Wenecji w ramach sieci dróg 
morskich i lądowych, który ma również stanowić połączenie z terminalem morskim już 
budowanym u wybrzeży Porto Levante. Z tych właśnie przyczyn składający petycję zwraca 
się do władz europejskich o zbadanie projektu autostrady.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Uwagi Komisji dotyczące petycji
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Komisja dokonała oceny twierdzeń składającego petycję w odniesieniu do potencjalnych 
naruszeń prawa ochrony środowiska UE. 

Jeśli chodzi o rzekome zagrożenie powodziowe, Komisja pragnie podkreślić, że terminy 
realizacji głównych etapów określonych w dyrektywie 2007/60/WE (dyrektywie 
powodziowej)1 jeszcze nie upłynęły. Etapy te to wstępna ocena zagrożenia powodziowego 
oraz wyznaczenie obszarów, na których istnieje duże ryzyko powodziowe, do końca 2011 
roku, przygotowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do końca 
2013 roku oraz ustanowienie planów zarządzania ryzykiem powodziowym do końca 2015 
roku. Dyrektywa ta nie zawiera wymogów szczegółowych dotyczących budowy nowej 
infrastruktury. Jeśli jednak zmiana fragmentu systemu wodnego może prowadzić do 
pogorszenia się stanu danego systemu, zastosowanie znajduje art. 4 ust. 7 dyrektywy 
2000/60/WE2. Jeżeli państwa członkowskie chcą zastosować wyłączenia zgodnie z tym 
artykułem, wymagane w nim informacje muszą zostać zawarte w planach gospodarowania 
wodami w dorzeczu. Komisja sprawdza obecnie zgodność tych planów z wymogami 
rzeczonej dyrektywy. Na obecnym etapie Komisja nie ma powodu, by spodziewać się 
naruszenia postanowień którejkolwiek ze wspomnianych dyrektyw.

Jeśli chodzi o jakość otaczającego powietrza w Wenecji Euganejskiej we Włoszech, zgodnie z 
przedłożonym przez Włochy najnowszym sprawozdaniem rocznym w sprawie jakości 
otaczającego powietrza za 2008 rok w sześciu z siedmiu stref i/lub aglomeracji w tym 
regionie przekroczona została jedna z wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10 lub obie te 
wartości, co oznacza, że właściwe władze mają obowiązek opracować i wdrożyć plany 
dotyczące jakości powietrza, tak aby zmniejszyć poziomy stężenia zanieczyszczeń. Owe 
strefy i/lub aglomeracje figurują wśród stref i aglomeracji uwzględnionych w ramach 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
zainicjowanego przeciwko Włochom w związku z przekraczaniem wartości dopuszczalnych 
dla pyłu PM10 określonych w dyrektywie 1999/30/WE.

Należy jednak podkreślić, że choć w unijnym prawodawstwie dotyczącym jakości 
otaczającego powietrza ustanawia się wartości dopuszczalne dla wielu rodzajów 
zanieczyszczeń, to w gestii państw członkowskich leży decyzja w sprawie środków, jakie 
należy podjąć i wdrożyć, aby owych wartości dopuszczalnych nie przekraczać. 

Rada Unii Europejskiej Dyrektywa Rady 85/337/EWG z późniejszymi zmianami3w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne (zwana także dyrektywą w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
lub dyrektywą OOŚ) ma zastosowanie wobec przedsięwzięć budowy autostrad. Na mocy tej 
dyrektywy przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, między 
innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji, podlegają ocenie dotyczącej ich 
wpływu na środowisko przed udzieleniem zezwolenia. Konsultacje ze społeczeństwem to 
zasadniczy element procedur OOŚ.

                                               
1Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s.27–34.
2Dz.U. L 163 z 29.6.1999, s. 41–60.
3Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s.40; Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s.5; Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s.17.
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W przypadku budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu, nowych dróg mających co najmniej 
cztery pasma na ponad dziesięciu kilometrach długości na jednym odcinku, bądź wyrównania 
lub poszerzenia do czterech pasów na co najmniej dziesięciu kilometrach długości na jednym 
odcinku obowiązkowo wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko. Wszystkie 
pozostałe drogi wchodzą w zakres postanowień załącznika II do dyrektywy OOŚ, co oznacza, 
że władze państw członkowskich muszą określić w ramach procedury zwanej „przeglądem” i 
przy uwzględnieniu kryteriów z załącznika III do dyrektywy, czy przedsięwzięcia te mogą 
wywierać znaczący wpływ. Jeżeli tak, ocena oddziaływania na środowisko musi zostać 
przeprowadzona. Państwa członkowskie muszą dopilnować, aby ustalenia dokonane przez 
właściwe władze w ramach przeglądu zostały udostępnione opinii publicznej.

Składający petycję nie dostarczył żadnych szczegółowych informacji na temat stosowania 
dyrektywy OOŚ w przypadku obecnie budowanej autostrady między Wenecją a Padwą. 
Komisja nie otrzymała jednak żadnych informacji, które wskazywałyby, że przepisy 
dyrektywy OOŚ nie są przestrzegane. 

Wnioski

W oparciu o informacje przekazane przez składającego petycję Komisja nie jest w stanie 
stwierdzić żadnego potencjalnego naruszenia prawa ochrony środowiska UE w tej sprawie.


