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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0804/2010, adresată de Adone Doni și Mattia Donadel, de cetățenie 
italiană, în numele „Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio della 
Riviera Brenta e del Miranese”, privind șoseaua de centură a orașului Mestre 
(A4)

1. Rezumatul petiției

Zona din jurul orașului Mestre este puternic congestionată din cauza traficului care provoacă 
un risc ecologic grav pentru populație, iar în 1992 s-a hotărât construirea urgentă a unei șosele 
de centură prevăzute cu un anumit număr de ieșiri și de bariere ale punctelor de plată a taxelor 
de trecere. Proiectul a fost amânat de nenumărate ori, iar în 2003 a fost desemnat un comisar 
special în vederea accelerării finalizării acestuia. În vederea diminuării presiunii exercitate de 
trafic asupra comunităților locale s-a decis adoptarea unor schimbări (reamplasarea barierelor 
punctelor de plată a taxelor de trecere, amenajarea la ieșiri a unor parcări accesibile 
transportului public). În cele din urmă, în ianuarie 2009, șoseaua a fost inaugurată, însă există 
un număr mai mare de ieșiri și de bariere ale punctelor de plată a taxelor de trecere decât cel 
prevăzut în proiectul inițial. Petiționarii susțin faptul că evaluarea impactului asupra mediului 
aprobată pentru proiectul inițial nu mai este valabilă în cazul proiectului final. În plus, 
comisarul nu deținea autoritatea de a cheltui fondurile suplimentare utilizate în vederea 
realizării proiectului final care, conform petiționarilor, beneficia de finanțare europeană. 
Aceștia solicită o investigație cu privire la această chestiune.

2. Admisibilitate
Declarată admisibilă la 10 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011
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În conformitate cu Directiva 85/337/CEE1 a Consiliului astfel cum a fost modificată, privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (Directiva EIA), 
proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, din cauza, inter alia, a naturii, 
dimensiunii sau localizării lor, trebuie să facă obiectul unei evaluări a efectelor lor asupra 
mediului, înainte de a fi autorizate. Directiva cuprinde două anexe – proiectele care necesită o 
evaluare obligatorie (așa-numitele proiecte din anexa I) și proiectele pentru care autoritățile 
statelor membre trebuie să stabilească, printr-o procedură de evaluare, dacă proiectele pot 
avea efecte semnificative (așa-numitele proiecte din anexa II). De asemenea, punctul 13 din 
anexa II se referă la orice modificare sau extensie a proiectelor existente menționate la anexa I 
sau anexa II, deja autorizate, executate sau în curs de executare, care pot avea efecte negative 
semnificative asupra mediului.

Modificările la șoseaua de centură din jurul orașului Mestre menționate de petiționari -
relocalizarea punctelor de plată a taxelor de trecere, locuri de parcare la ieșiri, accesibile 
pentru mijloacele de transport public - nu sunt enumerate în anexa I sau II la Directiva EIA. 
Cu toate acestea, astfel de modificări pot cădea sub incidența punctului 13 din anexa II, dacă 
acestea sunt considerate ca având efecte adverse semnificative asupra mediului și trebuie să 
fie supuse unei evaluări EIA.

Orice impact cumulativ potențial al proiectelor planificate „Veneto City” și „Romea 
Commerciale” ar trebui să fie abordat în eventualele proceduri EIA derulate pentru aceste 
proiecte. „Proiectele de amenajare urbană, inclusiv construirea de centre comerciale și parcări 
publice” sunt enumerate la punctul 10 litera (b) din anexa II la Directiva EIA și, prin urmare,
se supun procedurii de evaluare.

Comisia va contacta autoritățile italiene pentru a stabili dacă a avut loc o evaluare EIA pentru 
modificările șoselei de centură din jurul orașului Mestre și, de asemenea, pentru a întreba cum 
vor fi luate în considerare efectele cumulative pentru proiectele „Veneto City” și „Romea 
Commerciale” propuse. 

Convenția europeană a peisajului nu face parte din legislația UE, prin urmare Comisia nu 
poate face comentarii.

În cele din urmă, pe baza informațiilor puse la dispoziția Comisiei, nu există nicio cofinanțare 
anterioară a UE pentru acest proiect de autostradă sau pentru lucrările menite să protejeze 
mediul („Passante Verde”).

Concluzii

Comisia va contacta autoritățile italiene și, după ce va evalua răspunsul primit, va prezenta un 
raport Comisiei pentru petiții.

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 6 mai 2011

Comisia a solicitat autorităților italiene informații cu privire la aplicarea 

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40; JO L 73, 14.3.1997, p. 5; JO L 156, 25.6.2003, p. 17; JO L 140, 5.6.2009, p. 114.
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Directivei 85/337/CEE1 a Consiliului, astfel cum a fost modificată, privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului (Directiva privind evaluarea impactului 
asupra mediului sau Directiva EIA). Informațiile primite din partea autorităților italiene au 
fost analizate.

Proiectul definitiv al șoselei de centură a orașului Mestre a fost trimis de la comisarul delegat 
pentru urgențe socioeconomice și de mediu legate de mobilitatea și traficul din zona Mestre2

la Ministerul Mediului în scopul verificării respectării legislației de mediu. La 6 septembrie 
2005, Comisia tehnică EIA din cadrul Ministerului Mediului a declarat că proiectul definitiv 
nu prezintă diferențe semnificative față de proiectul preliminar din anul 2003 și că a fost 
dovedită compatibilitatea proiectului final cu prescripțiile privind compatibilitatea cu mediul 
incluse în decizia nr. 80 din 7 noiembrie 2003 a Comisiei interministeriale pentru planificare 
economică (CIPE). De asemenea, aceasta a adăugat că unele dintre respectivele prescripții 
trebuie să fie dezvoltate pe durata etapei de planificare, în special în ceea ce privește situl de 
interes comunitar „ex cave Villetta di Salzano”, unde șoseaua trebuia să fie mutată către 
partea estică a SIC, și chestiunile legate de artera Dolo-Veneția. La 24 noiembrie 2005, 
Ministerul Mediului a comunicat aprobarea sa comisarului delegat. 

Ca urmare a prescripțiilor Ministerului Mediului cu privire la situl de interes comunitar „ex 
cave Villetta di Salzano”, a fost necesară pregătirea unui nou proiect definitiv, care a fost 
aprobat de comisarul delegat prin decretul nr. 140 din 21 octombrie 2006 și, respectiv, 
decretul nr. 150 din 10 noiembrie 2006. Acest nou proiect a vizat faptul că punctul de taxare 
rutieră de la Martellago, aprobat în cadrul proiectelor preliminar și definitiv, nu mai era 
fezabil din punct de vedere tehnic, prin urmare, o nouă locație a fost stabilită la nord de râul 
Dese, în localitatea Cappella di Scorzè.

Din cauza aspectelor menționate mai sus, comisarul delegat a elaborat un nou proiect 
preliminar pentru punctele de taxare rutieră de la Martellago-Scorzè și Dolo-Pianiga-Riviera 
del Brenta, o nouă procedură EIA fiind demarată la 20 iulie 2009. Procedura este încă în curs 
de desfășurare.

După deschiderea șoselei de centură a orașului Mestre, la 8 februarie 2009, alte puncte de 
taxare rutieră, bariere3 și interconexiuni au fost amenajate în conformitate cu proiectele 
preliminar și final, ceea ce a permis verificarea viabilității arterei Dolo-Veneția. Aceasta a 
inclus deschiderea de puncte de taxare rutieră la Mira-Oriago și Mirano-Dolo, precum și 
actualizarea scenariilor de trafic; cele două puncte de taxare rutieră au fost luate în 
considerare în cadrul procedurii EIA din anul 2003, prin urmare, au făcut obiectul deciziei 
nr. 80 din 7 noiembrie 2003 a Comisiei interministeriale pentru planificare economică.

A fost analizată valoarea procesului de mutare a barierei actuale de la Villabona la Dolo 
(Roncoduro), astfel cum s-a prevăzut în proiectul preliminar și în cel final, din cauza 
blocajelor rutiere anticipate. Prin urmare, comisarul pentru urgențe a hotărât la 5 noiembrie 
2007 să suspende lucrările la noua barieră și să păstreze bariera existentă la Villabona, ceea ce 

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40; JO L 73, 14.3.1997, p. 5; JO L 156, 25.6.2003, p. 17; JO L 140, 5.6.2009, p. 114.
2 Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel settore del traffico e della mobilitŕ 
nella localitŕ di Mestre del Comune di Venezia.
3 Barierele sunt puncte de taxare amplasate direct pe șosea.
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a însemnat că intersecția de pe șoseaua Mirano-Dolo va deveni temporar un punct de taxare 
rutieră.

În ceea ce privește prescripțiile CIPE din 2003 cu privire la parcările pentru automobile și 
mijloacele de transport public, aceste facilități sunt prevăzute în patru puncte de taxare 
rutieră/bariere (Barriera di Venezia-Est, Barriera di Venezia-Nord, Casello di Preganziol și
Casello di Spinea). În plus, proiectul preliminar pentru punctul de taxare rutieră de la Dolo-
Pianiga-Riviera del Brenta prevede parcări pentru automobile și pentru mijloacele de transport 
public; între timp, se folosește parcarea existentă de la Roncoduro. Deși decizia CIPE prevede 
spații de parcare pentru automobile și mijloacele de transport public, asigurarea transportului 
public încă trebuie evaluată și, în cele din urmă, pusă în aplicare de furnizorii de astfel de 
servicii.

Propunerea de dezvoltare a „Romea Commerciale” este parte a unui proiect mai mare de 
autostradă, „Autostrada Civitavecchia-Orte-Mestre: secțiunea E45-E55 Orte-Mestre”1. Mai 
exact, „Romea Commerciale” include construirea, de-a lungul autostrăzii E55, a unei noi 
artere rutiere între Veneția/Mestre și Ravenna/Cesena. O procedură EIA este în curs de 
desfășurare, iar impacturile cumulate sunt analizate în relație cu șoseaua de centură a orașului 
Mestre.

„Veneto City” este un acord de program (accordo di programma) care include o serie de 
intervenții în localitățile Dolo și Pianiga. În prezent, acordul de program este supus unei 
proceduri de evaluare în temeiul Directivei 2001/42/CE2 (cunoscută drept Directiva privind 
evaluarea strategică de mediu sau Directiva ESM). 

Concluzie

În acest caz a fost derulată o procedură EIA, iar aprobarea pentru dezvoltare a fost acordată. O 
altă procedură EIA este în curs de desfășurare. Comisia nu poate găsi nicio încălcare a 
legislației UE privind mediul. 

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


