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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1770/2009 adresată de Carlo Crotti, de cetățenie italiană, în 
numele asociației „Salvaguardia idraulica del territorio padovano e 
veneziano”, privind posibila încălcare a Directivei 2007/60/CE privind 
evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații prin construirea unei 
autostrăzi care leagă Veneția de Padova

1. Rezumatul petiției

În regiunea Veneto, între Padova și Veneția, se află în curs de construire o autostradă, de-a 
lungul malului unui canal navigabil. Petiționarul pretinde că această construcție este supusă 
unui factor de risc ridicat din cauza expunerii la posibile inundații. Deși Directiva 2007/60/CE 
intră în vigoare de abia în anul 2011, petiționarul consideră că autoritățile trebuie să efectueze 
o evaluare a impactului în conformitate cu aceasta. În plus, regiunea Veneto este supusă 
procedurilor de încălcare a Directivei 1999/30/CE privind poluarea aerului, care ar fi 
amplificată de construirea unui nou drum. În cele din urmă, Italia s-a angajat să dezvolte 
canalul care leagă Padova de Veneția ca parte a rețelei de autostrăzi maritime și ca legătură cu 
terminalul din larg situat în afara orașului Porto Levante, care se află deja în curs de execuție. 
Având în vedere toate aceste motive, petiționarul solicită ca proiectul de construire a 
autostrăzii să fie cercetat de către autoritățile europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Comentariile Comisiei cu privire la petiție
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Comisia a evaluat solicitările petiționarului referitoare la posibilele încălcări ale legislației 
europene privind mediul. 

În ceea ce privește riscul de inundații, Comisia ar dori să evidențieze faptul că termenul limită 
pentru punerea în aplicare a principalelor etape ale Directivei 2007/60/CE (Directiva privind 
inundațiile)1 nu a expirat încă. Aceste etape constau în evaluarea preliminară a riscului de 
inundații și identificarea zonelor cu risc potențial de inundații semnificative care trebuie 
realizată până la sfârșitul anului 2013 și pregătirea planurilor de gestionare a riscului de 
inundații, care trebuie realizate până la sfârșitul anului 2015. Directiva nu conține cerințe 
specifice pentru construirea unei infrastructuri noi. Cu toate acestea, atunci când o modificare 
nouă a unui curs de apă poate provoca deteriorări ale stării acelui curs de apă, se aplică 
articolul 4 alineatul (7) din Directiva 2000/60/CE2. Dacă statele membre vor să aplice o 
scutire în conformitate cu acest articol, informațiile solicitate în acesta trebuie să fie incluse în 
planurile de gestionare a bazinelor hidrografice. Comisia verifică în prezent conformitatea 
acestor planuri cu cerințele directivei. Cu toate acestea, în această etapă, Comisia nu are 
niciun motiv să anticipeze o încălcare a niciuneia dintre aceste directive.

În ceea ce privește calitatea aerului din atmosfera regiunii Veneto din Italia, potrivit ultimului 
raport anual privind calitatea aerului din atmosferă realizat în Italia pentru anul 2008, șase din 
șapte zone și/sau aglomerații urbane din regiune au depășit una sau ambele valori-limită de 
pulberi în suspensie PM10 iar autoritățile competente au, prin urmare, obligația de a elabora și 
pune în aplicare planuri privind calitatea aerului în vederea reducerii nivelurilor de 
concentrație a poluanților. Aceste zone și/sau aglomerații urbane fac parte din zonele și 
aglomerațiile implicate în procedurile de încălcare a legislației inițiate împotriva Italiei pentru 
nerespectarea valorilor-limită de pulberi în suspensie PM10 în conformitate cu dispozițiile din 
Directiva 1999/30/CE.

Cu toate acestea, este important să se sublinieze faptul că legislația UE privind calitatea 
aerului în atmosferă stabilește valori-limită pentru un număr de poluanți, dar este de 
competența statelor membre să decidă asupra măsurilor care trebuie adoptate și puse în 
aplicare pentru a respecta aceste valori-limită. 

Directiva 85/337/CEE a Consiliului modificată3 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului (cunoscută ca Directiva privind evaluarea impactului 
asupra mediului sau Directiva EIM) se aplică în cazul proiectelor de autostrăzi. În temeiul 
acestei directive, proiectele care sunt susceptibile să aibă consecințe semnificative asupra 
mediului, inter alia, prin natura, dimensiunea sau locația lor, trebuie supuse unei evaluări a 
consecințelor asupra mediului înainte de autorizarea proiectului. Consultarea publicului este 
un element cheie al procedurilor EIM.

Construirea de autostrăzi, drumuri expres, drumuri noi cu patru sau mai multe benzi pe o 
distanță neîntreruptă de peste 10 km sau deplasarea și/sau lărgirea la patru benzi pe o distanță 
neîntreruptă de peste 10 km necesită o evaluare obligatorie a impactului asupra mediului. 
Toate celelalte drumuri se încadrează la anexa II la Directiva EIM, ceea ce înseamnă că 

                                               
1 JO L 288, 6.11.2007, p. 27-34
2 JO L 163, 29.6.1999, p. 41-60
3 JO L 175, 5.7.1985, p.40; JO L 73, 14.3.1997, p.5; JO L 156, 25.6.2003, p. 17
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autoritățile statelor membre trebuie să determine, printr-o procedură numită „verificare și 
evaluare preliminară”, dacă proiectele sunt susceptibile să aibă consecințe semnificative, 
ținând cont de criteriile prevăzute la anexa III la directivă. Dacă proiectele prezintă acest risc, 
este necesară efectuarea unei EIM. Statele membre trebuie să asigure că rezultatul verificării 
și evaluării preliminare efectuate de autoritățile competente este făcut public.

Petiționarul nu a furnizat detalii referitoare la aplicabilitatea Directivei EIM în cazul 
autostrăzii dintre Veneția și Padova aflate în construcție. Cu toate acestea, Comisia nu a 
primit nicio informație care să sugereze că prevederile Directivei EIM nu au fost respectate. 

Concluzii

În baza informațiilor furnizate de petiționar, Comisia nu este în măsură să identifice nicio 
încălcare potențială a legislației europene privind mediul în acest caz.


