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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0804/2010 των Adone Doni και Mattia Donadel, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio 
della Riviera Brenta e del Miranese, σχετικά με την περιφερειακή οδό γύρω 
από το Mestre (A4)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η περιοχή γύρω από το Mestre πλήττεται από έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση με 
επακόλουθο σοβαρό περιβαλλοντικό κίνδυνο για τους κατοίκους και το 1992 αποφασίστηκε 
η άμεση κατασκευή περιφερειακής οδού με ορισμένες εξόδους και σταθμούς διοδίων. Το 
έργο γνώρισε πολλές καθυστερήσεις και το 2003 ορίστηκε ειδικός επίτροπος για την 
επίσπευση της ολοκλήρωσής του. Αποφασίστηκαν ορισμένες αλλαγές (μετεγκατάσταση των 
σταθμών διοδίων, χώροι στάθμευσης στις εξόδους προσβάσιμοι με δημόσια μέσα μεταφοράς) 
προκειμένου να μειωθεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση των γειτονικών κοινοτήτων. Η οδός 
εντέλει εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2009, αλλά με ορισμένες νέες εξόδους και νέους 
σταθμούς διοδίων που δεν προβλέπονταν στο αρχικό έργο. Οι αναφέροντες εικάζουν ότι η 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εγκρίθηκε για το αρχικό έργο δεν ισχύει πλέον 
ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, ο επίτροπος δεν είχε καμία αρμοδιότητα να 
δαπανήσει τους επιπρόσθετους πόρους για το τελικό έργο το οποίο, κατά τους αναφέροντες, 
έλαβε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ζητούν τη διενέργεια έρευνας.
2. Παραδεκτό
Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.
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Σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον (γνωστή ως οδηγία ΕΠΕ), τα σχέδια που, ιδίως, λόγω της φύσης, του μεγέθους ή 
της θέσης τους, μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρέπει να 
υποβάλλονται σε εκτίμηση όσον αφορά τις επιπτώσεις τους πριν δοθεί η άδεια. Η οδηγία 
περιλαμβάνει δύο παραρτήματα – αυτά που προϋποθέτουν υποχρεωτική εκτίμηση (που 
ονομάζονται σχέδια του παραρτήματος I), και αυτά για τα οποία οι αρχές των κρατών μελών 
πρέπει να καθορίσουν, στο πλαίσιο διαδικασίας ελέγχου, αν τα σχέδια ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις (που ονομάζονται και σχέδια του παραρτήματος II). Το παράρτημα II, 
σημείο 13, περιλαμβάνει επίσης «οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση έργων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί, εκτελεσθεί 
ή εκτελούνται και τα οποία μπορεί να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον».

Οι αλλαγές στην περιφερειακή οδό γύρω από το Mestre τις οποίες θίγουν οι αναφέροντες –
μετεγκατάσταση των σταθμών διοδίων, χώροι στάθμευσης στις εξόδους προσβάσιμοι με 
δημόσια μέσα μεταφοράς– δεν απαριθμούνται ούτε στο παράρτημα I ούτε στο παράρτημα II 
της οδηγίας ΕΠΕ. Ωστόσο, οι εν λόγω αλλαγές ενδέχεται να εμπίπτουν στο παράρτημα II, 
σημείο 13, αν θεωρηθεί ότι έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, και 
απαιτούν να διενεργηθεί έλεγχος ΕΠΕ.

Τυχόν σωρευτικές επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων έργων «Veneto City» και «Romea 
Commerciale» θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ενδεχόμενες διαδικασίες ΕΠΕ για τα εν 
λόγω έργα. Τα «έργα αστικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής εμπορικών 
κέντρων και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων» περιλαμβάνονται στο σημείο 10, στοιχείο β), 
του παραρτήματος II της οδηγίας ΕΠΕ και, κατά συνέπεια, υπόκεινται σε έλεγχο.

Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ιταλικές αρχές για να διακριβώσει αν πραγματοποιήθηκε 
έλεγχος ΕΠΕ για τις αλλαγές στην περιφερειακή οδό γύρω από το Mestre, και επίσης να 
ρωτήσει με ποιον τρόπο θα ληφθούν υπόψη οι σωρευτικές επιπτώσεις όσον αφορά τα 
προτεινόμενα αναπτυξιακά έργα «Veneto City» και «Romea Commerciale».

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο δεν αποτελεί νομοθεσία της ΕΕ, συνεπώς η Επιτροπή 
δεν μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις.

Τέλος, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, δεν υπήρξε στο 
παρελθόν συγχρηματοδότηση της ΕΕ για το έργο του αυτοκινητοδρόμου ή για έργα 
μετριασμού των επιπτώσεων στο περιβάλλον (το «Passante Verde»).

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ιταλικές αρχές, και μόλις αξιολογήσει την απάντηση που 
θα λάβει, θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40· ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5· ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17· 
ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114.
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Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ιταλικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία για 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ). Η ανάλυση των 
πληροφοριών που ελήφθησαν από τις ιταλικές αρχές έχει πλέον ολοκληρωθεί .

Το οριστικό σχέδιο για την παρακαμπτήρια οδό στο Mestre απεστάλη από τον αρμόδιο 
επίτροπο για την κοινωνική-οικονομική-περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον 
αφορά την κυκλοφορία και την κινητικότητα στην περιοχή του Mestre2 στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος προς εξακρίβωση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσής του. Στις 6.9.05, η 
τεχνική επιτροπή ΕΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος δήλωσε ότι το οριστικό σχέδιο δεν 
διέφερε σημαντικά από το προκαταρκτικό σχέδιο του 2003 και ότι έχει αποδειχθεί η 
συμβατότητα του οριστικού σχεδίου με τις προδιαγραφές περιβαλλοντικής συμμόρφωσης 
που περιέχονται στην απόφαση αριθ. 80 της διυπουργικής επιτροπής οικονομικού 
σχεδιασμού (CIPE) της 7.11.03. Προσέθεσε επίσης ότι ορισμένες από αυτές τις οδηγίες 
χρειάζονταν περαιτέρω ανάπτυξη κατά το στάδιο του εκτελεστικού σχεδιασμού, ιδίως 
σχετικά με τον τόπο κοινοτικής σημασίας «ex cave Villetta di Salzano», όπου η οδός έπρεπε 
να μεταφερθεί στην ανατολική πλευρά του εν λόγω ΤΚΣ, και σχετικά με τα ζητήματα στο 
τμήμα Dolo-Venezia. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος γνωστοποίησε την έγκρισή του στον 
αρμόδιο επίτροπο στις 24.11.05.

Ως αποτέλεσμα των οδηγιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τον τόπο κοινοτικής 
σημασίας «ex cave Villetta di Salzano», ήταν απαραίτητο να εκπονηθεί νέο οριστικό σχέδιο, 
το οποίο εγκρίθηκε από τον αρμόδιο επίτροπο με τα διατάγματα αριθ. 140 και 150, της 
21.10.06 και της 10.11.06, αντιστοίχως. Αυτό το νέο σχέδιο σήμαινε ότι η κατασκευή διοδίων 
στο Martellago που είχε εγκριθεί στα προκαταρκτικά και οριστικά σχέδια δεν ήταν πλέον 
τεχνικά εφικτή και, για τον λόγο αυτόν κατασκευάστηκε ένας νέος σταθμός βόρεια του 
ποταμού Dese στην περιοχή Cappella di Scorzè.

Λόγω των προαναφερθέντων θεμάτων, ο αρμόδιος επίτροπος εκπόνησε νέο προκαταρκτικό 
σχέδιο για τους σταθμούς διοδίων στο Martellago-Scorzè και το Dolo-Pianiga-Riviera del 
Brenta, με την έναρξη μιας νέας διαδικασίας ΕΠΕ στις 20.7.09. Η διαδικασία είναι ακόμη σε 
εξέλιξη.

Μετά την έναρξη λειτουργίας της παρακαμπτήριας οδού του Mestre στις 8.2.09, άνοιξαν 
πρόσθετοι σταθμοί διοδίων, πύλες διοδίων3 και διασυνδέσεις σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 
και τελικά σχέδια, γεγονός που επέτρεψε την εξέταση της βιωσιμότητας του τμήματος Dolo-
Venezia. Αυτό περιλάμβανε την έναρξη λειτουργίας διοδίων στο Mira-Oriago και στο 
Mirano-Dolo, καθώς και την επικαιροποίηση των σεναρίων κυκλοφορίας· οι δύο σταθμοί 
διοδίων είχαν ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία ΕΠΕ το 2003 και, ως εκ τούτου, υπόκεινται 
στην απόφαση αριθ. 80 της CIPE της 7.11.03.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40· ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5· ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17· 
ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 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 Οι πύλες διοδίων βρίσκονται απευθείας στον δρόμο.
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Εξετάστηκε η αξία της μεταφοράς της σημερινής πύλης διοδίων της Villabona στο Dolo 
(Roncoduro) όπως προβλέπεται στα προκαταρκτικά και τελικά σχέδια, λόγω αναμενόμενης 
κυκλοφοριακής συμφόρησης. Κατά συνέπεια, ο επίτροπος για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
αποφάσισε στις 5.11.07 να αναστείλει τα έργα κατασκευής της νέας πύλης διοδίων και να 
διατηρήσει την υφιστάμενη πύλη στη Villabona, γεγονός που σήμαινε ότι ο κόμβος Mirano-
Dolo θα αποτελούσε προσωρινό σταθμό διοδίων.

Σχετικά με τις προδιαγραφές της CIPE του 2003 για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων 
και δημόσιων μέσων μεταφοράς, αυτές οι εγκαταστάσεις προβλέπονται σε τέσσερις 
σταθμούς/πύλες διοδίων (Barriera di Venezia-Est, Barriera di Venezia-Nord, Casello di 
Preganziol, Casello di Spinea). Επιπλέον, το προκαταρκτικό σχέδιο για τον σταθμό διοδίων 
του Dolo-Pianiga-Riviera del Brenta προβλέπει την κατασκευή χώρων στάθμευσης 
αυτοκινήτων και δημόσιων μέσων μεταφοράς· στο μεταξύ, χρησιμοποιείται ένας υφιστάμενος 
χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στο Roncoduro. Ενώ η απόφαση της CIPE προβλέπει 
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και δημόσιων μέσων μεταφοράς, η παροχή δημόσιων 
μεταφορών εξακολουθεί να πρέπει να αξιολογηθεί και εντέλει να ενεργοποιηθεί από τους
φορείς παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

Το προτεινόμενο αναπτυξιακό έργο «Romea Commerciale» είναι μέρος ενός μεγαλύτερου 
έργου κατασκευής αυτοκινητοδρόμου, του «νωτιαίου διαδρόμου του αυτοκινητόδρομου 
Civitavecchia-Orte-Mestre: τμήμα E45-E55 Orte-Mestre»1. Πιο συγκεκριμένα, το «Romea 
Commerciale» περιλαμβάνει την κατασκευή κατά μήκος του E55 μιας νέας οδικής αρτηρίας 
μεταξύ Βενετίας/Mestre και Ravenna/Cesena. Επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη μια 
διαδικασία ΕΠΕ, και εξετάζονται οι σωρευτικές επιπτώσεις με την παρακαμπτήρια οδό του 
Mestre.

To «Veneto City» είναι μια προγραμματική συμφωνία (accordo di programma). 
Περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων στους δήμους Dolo και Pianiga. Επί του παρόντος, η 
προγραμματική συμφωνία υποβάλλεται σε διαδικασία ελέγχου βάσει της οδηγίας 
2001/42/ΕΚ2 (γνωστή ως οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση ή οδηγία ΣΠΕ).

Συμπέρασμα

Στην προκειμένη περίπτωση, πραγματοποιήθηκε μία διαδικασία ΕΠΕ και χορηγήθηκε άδεια 
κατασκευής. Άλλη μια διαδικασία ΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Επιτροπή δεν διαπιστώνει 
παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

                                               
1 Corridoio Dorsale di Viabilità Autostradale Civitavecchia-Orte-Mestre: tratta E45-E55 Orte-
Mestre
2 ΕΕ L 197 της 21.07.2001, σ. 30.


