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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0804/2010, внесена от Adone Doni и Mattia Donadel, с италианско 
гражданство, от името на Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio della 
Riviera Brenta e del Miranese, относно околовръстен път около Местре (A4)

1. Резюме на петицията

Районът около Местре е претоварен с улично движение, което представлява сериозна 
екологична опасност за населението и през 1992 г. е взето решение спешно да бъде 
построен околовръстен път с редица изходи и бариери за плащане на пътни такси. 
Проектът е претърпял множество забавяния и с цел ускоряване подготвянето на 
неговия краен вариант през 2003 г. е назначен специален пълномощник. За да се 
облекчи напрежението от трафика за населението в околността, е взето решение за 
някои промени (преместване на бариера за плащане на такси, паркинги на изходите, до
които се стига с обществен транспорт). Накрая през януари 2009 г. пътят е открит, но с 
редица нови изходи и бариери за плащане на такси, които не са предвидени в 
първоначалния проект. Вносителите на петицията твърдят, че одобрената за 
първоначалния проект оценка на въздействието върху околната среда вече не е валидна 
за крайния резултат. Освен това пълномощникът не е имал право да изразходва 
допълнителните средства, използвани за окончателния проект, който според 
вносителите е получил европейско финансиране. Те искат разследване.

2. Допустимост
Обявена за допустима на 10 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.



PE458.719v02-00 2/4 CM\866788BG.doc

BG

Съгласно изменената Директива 85/337/ЕИО1 на Съвета относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директива за 
ОВОС), проектите, които е възможно да окажат значително въздействие върху 
околната среда по силата, inter alia, на своето естество, размери или разположение, 
трябва да бъдат подложени на оценка на въздействието им върху околната среда преди 
издаване на разрешение за осъществяване.  Директивата съдържа две приложения –
проекти, които изискват задължителна оценка (така наречените проекти по приложение 
І), и такива, за които органите на държавите-членки трябва да определят в рамките на 
процедура, наречена „скрининг“, дали има вероятност проектите да оказват значително 
въздействие (така наречените проекти по приложение ІІ).  Приложение II, параграф 13 
включва също и „всяка промяна или удължаване на проектите, изброени в приложение 
I или приложение II, които вече имат разрешително или които са изпълнени или са в 
процес на изпълнение, ако тази промяна може да има съществено отрицателно
въздействие върху околната среда“.

Измененията по околовръстния път на Mestre, посочени от вносителите на петицията 
— преместване на бариера за плащане на пътна такса и паркинги на изходите, достъпни 
за обществения транспорт — не са обхванати нито от приложение I, нито от 
приложение II от Директивата за ОВОС.  Въпреки това подобни изменения все пак 
могат да попаднат в обхвата на приложение II, точка 13, ако се счита, че имат 
значително неблагоприятно въздействие върху околната среда и следва да доведат до
скрининг за ОВОС.

Следва да бъдат разгледани всякакви потенциални кумулативни въздействия с 
планираните проекти „Veneto City“ и „Romea Commerciale“ при евентуални процедури 
за ОВОС за тези проекти. „Проекти за обекти с обществено предназначение, 
включително строителство на търговски центрове и паркинги“ са посочени в 
приложение II, точка 10 б от Директивата за ОВОС и следователно подлежат на 
скрининг.

Комисията ще се свърже с италианските органи, за да установи дали за измененията по 
околовръстния път на Mestre е бил извършен скрининг и за да разбере как ще бъдат 
взети под внимание кумулативните въздействия на предложените за изграждане 
„Veneto City“ и „Romea Commerciale“. 

Европейската конвенция за ландшафта не е част от законодателството на ЕС и 
Комисията не може да предложи коментар.

И накрая, предвид информацията, с която разполага Комисията, за този проект за 
магистрала или за извършването на работи за ограничаване на въздействието върху 
околната среда („Passante Verde“) не е било предоставяно съфинансиране от ЕС.

Заключение

Комисията ще се свърже с италианските органи и, след като разгледа получения 

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40; ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5; ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17; ОВ L 140, 
5.6.2009 г., стр. 114.
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отговор, ще докладва на комисията по петиции.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 6 май 2011 г.

Комисията е поискала информация от италианските органи относно приложението на 
изменената Директива 85/337/ЕИО на Съвета1 относно оценката на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху околната среда (Директивата за оценка на 
въздействието върху околната среда или Директивата за ОВОС).  Получената от 
италианските органи информация понастоящем се анализира. 

Окончателният проект за обхода на Mestre е бил изпратен от делегирания 
пълномощник за критичното положение с уличното движение и мобилността в 
социално, икономическо и екологично отношение в района на Mestre2 на министъра на 
околната среда за проверка на екологичното съответствие. На 6.9.2005 г. техническата 
комисия за ОВОС към Министерството на околната среда е обявила, че окончателният 
проект не се различава съществено от предварителния проект от 2003 г. и че е доказано 
съответствието на окончателния проект с предписанията за екологична съвместимост, 
съдържащи се в решение № 80 от 7.11.2003 г.  на Междуведомствения комитет за 
икономическо планиране (CIPE). Те също така са добавили, че определени предписания 
са имали нужда от допълнителна преработка по време на фазата на оперативно 
планиране, по-специално по отношение на територията от значение за Общността „ex 
cave Villetta di Salzano“, където трасето е трябвало да бъде изместено от източната 
страна на територията от значение за Общността, и по отношение на проблеми в 
отсечката Dolo-Venezia.  Министерството на околната среда е съобщило своето 
одобрение на делегирания пълномощник на 24.11.2005 г. 

В резултат на предписанията на Министерството на околната среда за територията от 
значение за Общността „ex cave Villetta di Salzano“ е станало необходимо да бъде 
изготвен нов окончателен проект, който е бил одобрен от делегирания пълномощник 
съответно с указ № 140 от 21.10.2006 г. и указ № 150 от 10.11.2006 г.  Този нов проект 
означава, че мястото за плащане на пътни такси при Martellago, което е била одобрено в 
предварителния и окончателния проект, вече не е било технически изпълнимо, 
следователно за целта е установено ново място, на север от река Dese, в местността 
Cappella di Scorzè. 

Поради горепосочените въпроси делегираният пълномощник е изготвил нов 
предварителен проект за местата за плащане на пътни такси на Martellago-Scorzè и 
Dolo-Pianiga-Riviera del Brenta, с нова процедура за ОВОС, която е била стартирана на 
20.7.2009 г. Процедурата все още е в ход.

След откриването на обхода на Mestre на 8.2.2009 г. са открити нови места за плащане 
на пътни такси, бариери3 и връзки в съответствие с предварителния и окончателен 
проект, което е позволило оценка на жизнеспособността на отсечката Dolo-Venezia. Тя 
                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40; ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5; ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17; ОВ L 140, 
5.6.2009 г., стр. 114.
2 Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel settore del traffico e della mobilità 
nella località di Mestre del Comune di Venezia.
3 Бариери са места за плащане на пътни такси, разположени директно на пътя.
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е включвала откриване на места за плащане на пътни такси при Mira-Oriago и Mirano-
Dolo както и осъвременяване на сценариите за движение; двете места за плащане на 
пътни такси са били разгледани по време на процедурата за ОВОС през 2003 г. и 
поради това подлежат на решение № 80 на CIPE от 7.11.2003 г.

Поради очакваните задръствания е разгледана стойността за преместване на сегашната 
бариера при Villabona to Dolo (Roncoduro), така както е предвидена в предварителния и 
окончателен проект.  Следователно извънредният пълномощник е решил на 5.11.2007 г. 
да прекрати работите по новата бариера и да запази съществуващата бариера при 
Villabona, което значи, че пътният възел Mirano-Dolo ще стане временно място за 
плащане на пътни такси.

Що се отнася до предписанията на CIPE от 2003 г. за зони за паркиране за автомобили 
и обществен транспорт, такива удобства са предвидени на четири места за плащане на 
пътни такси/бариери (Barriera di Venezia-Est; Barriera di Venezia-Nord; Casello di 
Preganziol; Casello di Spinea).  Освен това предварителният проект за мястото за 
плащане на пътни такси при Dolo-Pianiga-Riviera del Brenta предвижда зони за 
паркиране за автомобили и обществен транспорт; междувременно се използва 
съществуваща зона за паркиране в Roncoduro.  Като се има предвид, че решението на 
CIPE предвижда зони за паркиране за автомобили и обществен транспорт, 
осигуряването на обществен транспорт все още има нужда от оценка и евентуално 
активиране от доставчиците на такива услуги.

Предлаганото развитие на „Romea Commerciale“ представлява част от по-голям проект 
за автомагистрала „Dorsal Motorway Corridor Civitavecchia-Orte-Mestre: отсечка E45-E55 
Orte-Mestre“1.  „Romea Commerciale“ по-точно включва построяването на нова пътна 
артерия между Венеция/Mestre и Ravenna/Cesena по протежение на Е55. Понастоящем е 
в ход процедура за ОВОС и се разглеждат кумулативните въздействия с обхода на 
Mestre.

„Veneto City“ представлява програмно споразумение (accordo di programma). То 
включва серия интервенции в общините Dolo и Pianiga.  Програмното споразумение 
понастоящем е в процедура по скрининг съгласно Директива 2001/42/ЕО2 (известна 
като Стратегическа екологична оценка или Директива за СЕО). 

Заключение

В този случай е била проведена процедура за СЕО и е дадено съгласие за 
осъществяване на проекта. В ход е друга процедура за СЕО. Комисията не може да 
установи нарушение на правото на ЕС в областта на околната среда.

                                               
1 Corridoio Dorsale di Viabilità Autostradale Civitavecchia-Orte-Mestre: tratta E45-E55 Orte-Mestre
2 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.


