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Komisja Petycji

6.5.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0804/2010, którą złożyli Adone Doni i Mattia Donadel (Włochy) 
w imieniu Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio della Riviera 
Brenta e del Miranese, w sprawie obwodnicy Mestre (A4)

1. Streszczenie petycji

Obszar otaczający Mestre charakteryzuje się intensywnym ruchem drogowym powodującym 
poważne zagrożenie środowiska naturalnego i mieszkańców, więc w 1992 r. postanowiono 
wybudować w trybie pilnym obwodnicę z licznymi zjazdami i punktami pobierania opłat.
Realizacja przedsięwzięcia była wielokrotnie opóźniana i w 2003 r. powołano specjalnego 
komisarza, aby przyspieszył jego finalizację. Postanowiono wprowadzić kilka zmian 
(przeniesienie miejsca pobierania opłat, parkingi przy zjazdach dostępne dla transportu 
publicznego), aby zmniejszyć natężenie ruchu drogowego w pobliskich miejscowościach. 
W lipcu 2009 r. odbyło się wreszcie otwarcie drogi. Ma ona jednak wiele nowych zjazdów 
i punktów pobierania opłat, które nie zostały przewidziane w oryginalnym projekcie.
Składający petycję twierdzą, że ocena oddziaływania na środowisko zatwierdzona w związku 
z oryginalnym projektem nie obowiązuje w wypadku wersji końcowej. Ponadto komisarz nie 
był uprawniony do wydawania dodatkowych środków finansowych wykorzystanych podczas 
finalizacji przedsięwzięcia, które według składających petycję korzystało ze środków 
unijnych. Składający petycję zwracają się o zbadanie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.
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Na mocy dyrektywy Rady 85/337/EWG1, z późniejszymi zmianami, w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne (znanej jako dyrektywa OOŚ) przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko naturalne między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji 
podlegają ocenie w odniesieniu do ich skutków przed udzieleniem zezwolenia na inwestycję.  
Przedmiotowa dyrektywa zawiera dwa załączniki, w których rozróżnia się przedsięwzięcia 
wymagające przeprowadzenia obowiązkowej oceny (tzw. przedsięwzięcia załącznika I) 
i przedsięwzięcia, w przypadku których państwa członkowskie muszą określić, w ramach 
procedury zwanej „przeglądem”, czy mogą mieć one istotny wpływ na środowisko (tzw. 
przedsięwzięcia załącznika II).  Załącznik II pkt 13 obejmuje też wszelkie zmiany bądź 
rozbudowę wymienionych w załączniku I lub II przedsięwzięć już zatwierdzonych, 
zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji, które to przedsięwzięcia mogą mieć 
znaczące niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Zmiany na obwodnicy Mestre, do których odnoszą się składający petycję (przeniesienie 
miejsca pobierania opłat, parkingi przy zjazdach dostępne dla transportu publicznego), nie 
figurują ani w załączniku I, ani w załączniku II do dyrektywy OOŚ.  Zmiany takie mogą 
jednak wchodzić w zakres załącznika II pkt 13, jeżeli zostanie stwierdzone, że mają one 
znaczące niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. Zachodzi wówczas potrzeba 
przeprowadzenia przeglądu OOŚ. 

Jakiekolwiek skumulowane oddziaływanie planowanych przedsięwzięć „Wenecja 
Euganejska” i „Romea Commerciale" należy rozważyć w ramach ewentualnych procedur 
OOŚ dla tych przedsięwzięć. „Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, 
włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów” figurują w pkt 10 lit. b) załącznika 
II do dyrektywy OOŚ i dlatego podlegają przeglądowi.

Komisja skontaktuje się z władzami włoskimi, aby upewnić się, czy w odniesieniu do zmian 
na obwodnicy Mestre zostały przeprowadzone przeglądy OOŚ, wystąpi też z zapytaniem, 
w jaki sposób uwzględnione zostanie skumulowane oddziaływanie proponowanych 
inwestycji „Wenecja Euganejska” i „Romea Commerciale”. 

Europejska konwencja krajobrazowa nie stanowi części prawodawstwa UE, Komisja nie 
może zatem sformułować uwag.

Wreszcie, na podstawie informacji dostępnych Komisji, w przeszłości nie przyznano żadnego 
współfinansowania UE na to przedsięwzięcie autostradowe czy też na roboty budowlane 
mające na celu ochronę środowiska („Passante Verde”).

Wnioski

Komisja skontaktuje się z władzami włoskimi i po dokonaniu oceny otrzymanej odpowiedzi 
przekaże informacje Komisji Petycji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

                                               
1 Dz.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;
Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114.
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Komisja zwróciła się do włoskich władz o udzielenie informacji związanych ze stosowaniem 
dyrektywy Rady 85/337/EWG1, z późniejszymi zmianami, w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
(dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ).  Informacje 
uzyskane od włoskich władz zostały następnie przeanalizowane. 

Ostateczny projekt budowy obwodnicy Mestre został przesłany przez delegowanego 
komisarza ds. społeczno-gospodarczo-środowiskowego ruchu drogowego i utrudnień w ruchu 
na obszarze Mestre2do Ministerstwa Środowiska w celu weryfikacji zgodności z wymogami 
ochrony środowiska naturalnego. W dniu 6 września 2005 r. komisja ds. technicznej oceny 
oddziaływania na środowisko w Ministerstwie Środowiska oświadczyła, że ostateczny projekt 
przedsięwzięcia nie różnił się znacząco od projektu wstępnego z 2003 r. oraz że potwierdzono 
kompatybilność ostatecznego projektu przedsięwzięcia z zaleceniami dotyczącymi zasad 
ochrony środowiska określonymi w decyzji Międzyresortowej Komisji ds. Planowania 
Gospodarczego (CIPE) nr 80 z dnia 7 listopada 2003 r.  Stwierdzono ponadto, że niektóre 
z tych zaleceń muszą zostać wdrożone bardziej dogłębnie w fazie planowania 
wykonawczego, zwłaszcza te związane z terenem mającym znaczenie dla Wspólnoty „Ex 
cave Villetta di Salzano”, gdzie trasa musi zostać przeniesiona na wschodnią stronę tego 
terenu, a także te związane z problemami na odcinku Dolo-Venezia.  W dniu 24 listopada 
2005 r. Ministerstwo Środowiska przekazało delegowanemu komisarzowi swoją zgodę. 

W rezultacie zaleceń Ministerstwa Środowiska dla terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Ex cave Villetta di Salzano” konieczne było przygotowanie nowego ostatecznego projektu 
przedsięwzięcia, który został zatwierdzony przez delegowanego komisarza odpowiednio 
zarządzeniami nr 140 z dnia 21 października 2006 r. i nr 140 z dnia 10 listopada 2006 r.  Ten 
nowy projekt przedsięwzięcia oznaczał, że stworzenie punktu pobierania opłat w Martellago, 
zatwierdzone we wstępnym i ostatecznym projekcie przedsięwzięcia, nie było już technicznie 
wykonalne, w związku z czym wyznaczono nową lokalizację na północ od rzeki Dese 
w okolicy Cappella di Scorzè. 

Z uwagi na powyższe, delegowany komisarz opracował nowy wstępny projekt 
przedsięwzięcia dla punktów pobierania opłat Martellago-Scorzè i Dolo-Pianiga-Riviera del 
Brenta, a nową procedurę oceny oddziaływania na środowisko rozpoczęto w dniu 20 lipca 
2009 r. Procedura ta nadal trwa.

Po otwarciu obwodnicy Mestre w dniu 8 lutego 2009 r. otworzono również dodatkowe punkty 
pobierania opłat3i zjazdy zgodnie z wstępnym i ostatecznym projektem przedsięwzięcia, co 
pozwoliło na przeprowadzenie analizy rentowności odcinka Dolo-Venezia. Obejmowało to 
otwarcie punktów pobierania opłat w Mira-Oriago i Mirano-Dolo, a także zaktualizowanie 
scenariuszy ruchu drogowego; te dwa punkty pobierania opłat zostały uwzględnione w OOŚ 
z 2003 r., w związku z czym podlegają decyzji CIPE nr 80 z dnia 7 listopada 2003 r.

                                               
1 Dz.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; 
Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 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 Punkty pobierania opłat znajdują się bezpośrednio na drodze.
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Rozważono korzyści wynikające z przeniesienia obecnego punktu pobierania opłat 
w Villabona to Dolo (Roncoduro), jak przewidziano we wstępnym i ostatecznym projekcie 
przedsięwzięcia, z uwagi na oczekiwane zagęszczenie ruchu drogowego.  W rezultacie w dniu 
5 listopada 2007 r. komisarz ds. sytuacji nagłych podjął decyzję o zawieszeniu prac nad 
nowym punktem pobierania opłat i o zachowaniu istniejącego punktu w Villabona, co 
oznaczało, że rozjazd Mirano-Dolo stanie się tymczasowym punktem pobierania opłat.

W odniesieniu do zaleceń CIPE z 2003 r. dotyczących parkingów dla samochodów 
i pojazdów transportu publicznego, takie obiekty są przewidziane przy czterech punktach 
pobierania opłat (Barriera di Venezia-Est; Barriera di Venezia-Nord; Casello di Preganziol; 
Casello di Spinea).  Ponadto we wstępnym projekcie punktu pobierania opłat w Dolo-Pianiga-
Riviera del Brenta przewidziano parkingi dla samochodów i pojazdów transportu 
publicznego, a w międzyczasie wykorzystywany jest parking w Roncoduro.  O ile w decyzji 
CIPE przewidziano parkingi dla samochodów i pojazdów transportu publicznego, o tyle 
wciąż należy poddać ocenie usługi transportu publicznego i ewentualnie powinny zostać one 
uruchomione przez przedsiębiorstwa świadczące tego typu usługi.

Proponowana realizacja projektu „Romea Commerciale” stanowi część większego 
przedsięwzięcia budowy autostrady „Górski korytarz autostradowy Civitavecchia-Orte-
Mestre: odcinek E45-E55 Orte-Mestre”1.  Dokładniej mówiąc, przedsięwzięcie „Romea 
Commerciale” obejmuje budowę nowej arterii wzdłuż E55 między Wenecją/Mestre 
a Rawenną/Ceseną. OOŚ jest obecnie wciąż prowadzona, a łączne oddziaływanie jest 
analizowane przy uwzględnieniu obwodnicy Mestre.

„Wenecja Euganejska” to porozumienie programowe (accordo di programma). Obejmuje ono 
szereg działań interwencyjnych w gminach Dolo i Pianiga.  Obecnie to porozumienie 
programowe jest poddawane procedurze przeglądu na mocy dyrektywy 2001/42/WE2(zwanej 
dyrektywą w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywą SEA). 

Wniosek

W przedmiotowej sprawie przeprowadzono jedną OOŚ i udzielono zezwolenia na inwestycję. 
Druga OOŚ wciąż jest w toku. Komisja nie może stwierdzić naruszenia prawa 
środowiskowego UE. 

                                               
1 Corridoio Dorsale di Viabilità Autostradale Civitavecchia-Orte-Mestre: tratta E45-E55 Orte-
Mestre.
2 Dz.U. L 197, 21.07.01, s. 30.


