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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0804/2010 af Adone Doni og Mattia Donadel, italiensk statsborger, 
for "Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio della Riviera Brenta e del 
Miranese", om ringvejen omkring Mestre (A4))

1. Sammendrag

Området omkring Mestre er stærkt belastet af trafik, som medfører en alvorlig miljøfare for 
befolkningen, og det blev i 1992 besluttet hurtigst muligt at bygge en ringvej med en række 
afkørsler og vejafgiftanlæg. Projektet blev forsinket flere gange, og der blev udpeget en særlig 
kommissær i 2003 for at fremskynde færdiggørelsen af det. Der blev vedtaget et par 
ændringer (flytning af vejafgiftanlægget og parkeringspladser ved afkørsler, hvor der er 
adgang til offentlig transport) med henblik på at afhjælpe trafikbelastningen af de 
omkringliggende lokalsamfund. Vejen blev endelig indviet i januar 2009, men med en række 
nye afkørsler og vejafgiftanlæg, som ikke indgik i det oprindelige projekt. Andragerne påstår, 
at den miljøkonsekvensanalyse, der blev godkendt til det oprindelige projekt, ikke længere er 
gyldig til det endelige resultat. Endvidere havde kommissæren ikke beføjelse til at bruge de 
yderligere midler, der blev anvendt til det endelige projekt, som ifølge andragerne modtog 
støtte fra EU. De anmoder om en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.

"Rådets ændrede direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private projekters 

                                               
1 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; EUT L 140 af 
5.6.2009, s.114.
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indvirkning på miljøet (VVM-direktivet) fastsætter, at projekter, som sandsynligvis får en 
væsentlig indvirkning på miljøet i kraft af bl.a. deres natur, størrelse og beliggenhed, inden 
der gives tilladelse, skal gøres til genstand for en vurdering af deres indvirkning på miljøet. 
Direktivet indeholder to bilag, som omfatter projekter, der kræver en obligatorisk vurdering 
(de såkaldte bilag I-projekter), og projekter, hvor myndighederne i medlemsstaterne i en 
såkaldt screeningprocedure afgør, om det er sandsynligt, at projekterne vil have væsentlige 
indvirkninger (de såkaldte bilag II-projekter).  Bilag II, punkt 13 omfatter også enhver 
ændring eller udvidelse af eksisterende projekter, der enten er anført i bilag I eller II, allerede 
er godkendt, gennemført eller i færd med at blive undersøgt, hvilket kan have væsentlige 
skadelige virkninger på miljøet.

Ændringerne af ringvejen omkring Mestre, som andrageren henviser til - flytning af 
vejafgiftanlægget og parkeringspladser ved afkørsler, hvor der er adgang til offentlig transport 
- er hverken anført i bilag I eller II i VVM-direktivet.  Sådanne ændringer kan dog stadig 
henhøre under bilag II, punkt 13, hvis de betragtes som værende til skade for miljøet og kan 
give anledning til en VVM-undersøgelse.

Alle potentielle kumulative virkninger i forhold til de planlagte projekter "Veneto City" og 
"Romea Commerciale" skal behandles i eventuelle VVM-procedurer for disse projekter. 
"Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelsen af indkøbscentre og parkeringspladser" er 
anført i bilag II, punkt 10b, i VVM-direktivet og vil således blive genstand for undersøgelse.

Kommissionen vil kontakte de italienske myndigheder for at fastslå, om der fandt en VVM-
undersøgelse sted for ændringerne af ringvejen omkring Mestre, og for at spørge, hvordan de 
kumulative virkninger for de foreslåede udviklinger "Veneto City" og "Romea Commerciale" 
vil blive betragtet. 

Den europæiske landskabskonvention er ikke EU-lovgivning, så Kommissionen kan ikke 
kommentere på denne

Endelig kan der på baggrund af de for Kommissionen tilgængelige oplysninger ikke 
konstateres nogen tidligere EU-medfinansiering for dette motorvejsprojekt eller for 
miljøafhjælpningsarbejder ("Passante Verde").

Konklusioner

Kommissionen vil kontakte de italienske myndigheder, og når det modtagne svar er evalueret, 
vil den rapportere tilbage til Udvalget for Andragender."

4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 6. maj 2011.

"Kommissionen anmodede om oplysninger fra de italienske myndigheder i forbindelse med 
anvendelsen af Rådets direktiv 85/337/EØF1, som ændret, om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet (direktivet om vurdering af virkningen på miljøet 
eller VVM-direktivet). Oplysningerne fra de italienske myndigheder er nu blevet analyseret. 

                                               
1 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; EUT L 140 af 
5.6.2009, s. 114.
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Det endelige projekt for omfartsvejen ved Mestre blev sendt fra den delegerede kommissær 
for nødsituationen vedrørende socioøkonomiske, miljømæssige og mobilitetsrelaterede 
forhold omkring Mestre1 til miljøministeriet for at få bekræftet, at miljølovgivningen 
overholdes. Den 6. september 2005 erklærede miljøministeriets tekniske VVM-kommission, 
at det endelige projekt ikke afveg væsentligt fra det foreløbige projekt fra 2003, og at det var 
dokumenteret, at det endelige projekt overholdt miljøbestemmelserne i beslutning nr. 80 af 7. 
november 2003 fra det interministerielle udvalg for økonomisk planlægning (CIPE). De 
tilføjede desuden, at der skulle udvikles yderligere på visse af bestemmelserne i forbindelse 
med planlægningen af gennemførelsen, særligt for så vidt angår lokaliteten af 
fællesskabsbetydning "ex cave Villetta di Salzano", hvor det var nødvendigt at flytte ruten til 
den østlige side af lokaliteten af fællesskabsbetydning, samt for så vidt angår problemer på 
strækningen Dolo-Venedig. Den 24. november 2005 informerede miljøministeriet den 
delegerede kommissær om godkendelsen. 

Som følge af bestemmelserne fra miljøministeriet vedrørende lokaliteten af 
fællesskabsbetydning "ex cave Villetta di Salzano" var det nødvendigt at udarbejde et nyt 
endeligt projekt, som blev godkendt af den delegerede kommissær med henholdsvis 
anordning nr. 140 af 21. oktober 2006 og nr. 150 af 10. november 2006. Dette nye projekt 
betød, at vejafgiftanlægget ved Martellago, som blev godkendt i det foreløbige og endelige 
projekt, ikke længere var teknisk muligt, eftersom en ny lokalitet blev placeret nord for floden 
Dese ved lokaliteten Cappella di Scorzè. 

Grundet ovennævnte problemer udarbejdede den delegerede kommissær et nyt foreløbigt 
projekt vedrørende vejafgiftanlæggene for Martellago-Scorzè og Dolo-Pianiga-Riviera del 
Brenta, og en ny VVM-procedure blev startet op den 20. juli 2009. Proceduren er endnu ikke 
afsluttet.

Siden åbningen af omfartsvejen ved Mestre den 8. februar 2009 er der blevet åbnet yderligere 
vejafgiftanlæg, barrierer2 og forbindelser i overensstemmelse med det foreløbige og endelige 
projekt, hvilket har givet mulighed for at undersøge gennemførligheden af strækningen Dolo-
Venedig. Dette omfattede åbning af vejafgiftanlæg for Mira-Oriago og Mirano-Dolo samt 
opdatering af trafikscenarier. De to anlæg var taget i betragtning i VVM-proceduren i 2003 og 
dermed underlagt beslutning nr. 80 af 7. november 2003 fra CIPE.

Værdien af at flytte den nuværende barriere ved Villabona til Dolo (Roncoduro) som planlagt 
i det foreløbige og endelige projekt grundet forventede trafiktæthed blev behandlet. Følgelig 
besluttede kommissæren for nødsituationen den 5. november 2007, at arbejdet på den nye 
barriere skulle standses, og at den eksisterende barriere ved Villabona skulle opretholdes, 
hvilket betød, at til- og frakørslerne ved Mirano-Dolo ville blive midlertidige vejafgiftanlæg.

For så vidt angår CIPEs bestemmelser fra 2003 vedrørende parkeringsområder til biler og 
offentlige transportmidler er der taget højde for sådanne faciliteter ved fire 
vejafgiftanlæg/barrierer (Barriera di Venezia-Est, Barriera di Venezia-Nord, Casello di 

                                               
1 Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel settore del traffico e della mobilità 
nella località di Mestre del Comune di Venezia.

2 Barrierer er vejafgifter direkte på vejen.
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Preganziol og Casello di Spinea). Desuden er der i det foreløbige projekt for vejafgiftanlægget 
ved Dolo-Pianiga-Riviera del Brenta taget højde for biler og offentlige transportmidler. I 
mellemtiden benyttes en eksisterende bilparkeringsplads i Roncoduro.  Selvom beslutningen 
fra CIPE tager højde for parkeringspladser til biler og offentlige transportmidler, er det fortsat 
nødvendigt at vurdere udbuddet af offentlig transport, som eventuelt skal aktiveres af 
udbyderne af sådanne tjenester.

Den foreslåede udvikling af "Romea Commerciale" er en del af det større motorvejsprojekt 
"Dorsal Motorway Corridor Civitavecchia-Orte-Mestre: sektion E45-E55 Orte-Mestre"1. 
Mere præcist omfatter "Romea Commerciale" opførelsen af en ny færdselsåre mellem 
Venedig/Mestre og Ravenna/Cesena langs med E55. I øjeblikket er en VVM-procedure i 
gang, og de kumulative virkninger behandles i forbindelse med omfartsvejen ved Mestre.

"Veneto City" er en programaftale (accordo di programma). Den omfatter en række indgreb i 
kommunerne Dolo og Pianiga. For øjeblikket er programaftalen underlagt en 
screeningprocedure i henhold til direktiv 2001/42/EF2 (også kendt som direktivet om 
strategisk miljøvurdering eller SMV-direktivet). 

Konklusioner

Ud fra de fremlagte oplysninger fremgår det, at der i dette tilfælde er blevet gennemført en 
VVM-procedure, og at der foreligger en byggetilladelse. Endnu en VVM-procedure er i gang. 
Kommissionen kan ikke påvise nogen overtrædelse af EU's miljølovgivning."

                                               
1 Corridoio Dorsale di Viabilità Autostradale Civitavecchia-Orte-Mestre: tratta E45-E55 Orte-Mestre.
2 EFT L 197 af 21.07.2001, s. 30.


