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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0265/2011, внесена от ldevis Tibaldi, с италианско гражданство, от 
името на „Comitato per la Vita del Friuli rurale“, относно съвместимостта на 
строителството на железопътната линия Венеция–Триест с правото на 
Общността

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че строителството на новата високоскоростна 
железопътна линия Венеция–Триест (коридор 5 от трансевропейската мрежа) от 
компанията ITALFER от името на Италианската железопътна мрежа противоречи на 
правилата на Общността.

Вносителят на петицията по-специално твърди, че ITALFER е съобщила за началото на 
процедурата по оценка на въздействието върху околната среда в Messaggero Veneto на 
30 декември, но че той не е могъл да прегледа текста на ОВОС в съответните служебни 
отдели.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 юни 2011г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Съгласно изменената Директива 85/337/ЕИО 1 на Съвета относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директива за 

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40; OВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5; OВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17; OВ L 140, 

5.6.2009 г., стр. 114.
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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.  

От информацията, предоставена от вносителя на петицията и данните, с които 
Комисията разполага от други източници1, изглежда, че процедурите за ОВОС за 
предложената железопътна линия продължават.

В член 6.5 от Директивата за ОВОС се казва, че „Точните условия за информирането на 
обществеността (например чрез пускане на бюлетини по пощата в определен радиус 
или публикуване в местни вестници) и за консултиране на заинтересованата 
общественост (например писмено или чрез обществено допитване) се определят от 
държавите-членки“.

Италия е транспонирала това изискване в член 24.1 от изменения Законодателен декрет 
152 от 3 април 2006 г.  Той постановява, че всеки проект трябва да бъде обявен в 
пресата и на уеб страницата на компетентния орган2.

Комисията счита, че обявяването на процедура за ОВОС на уеб сайт, на който се 
посочват реда и условията за публичен достъп до допълнителна документация, не 
представлява нарушение на Директивата за ОВОС.

Комисията би желала да изтъкне също така, че разделянето на предложения проект на 
три отделни части с три отделни процедури за ОВОС не противоречи на изискванията 
на Директивата за ОВОС, стига да бъдат отчетени.кумулативните въздействия между 
всички тези части. Анализът на ефективността от икономическа и социална гледна 
точка не попада в сферата на приложение на Директивата за ОВОС.

Заключения

От информацията, предоставена от вносителя на петицията, и данните, с които 
Комисията разполага от други източници, изглежда, че процедурите за ОВОС за 
предложената железопътна линия продължават.  На този етап не може да бъде 
установено нарушение на Директивата за ОВОС.

                                               
1 Други протестни писма и кореспонденция с министерство на околната среда, свързана с предложения 

проект.
2 Decreto Legislativo (DLgs) от 3.4.2006 г., № 152, изменен от DLgs № 4 от 16.1.2008 г. и DLgs № 128 от 

29.6.2010 г., („Consultazione“), в който всеки проект „... deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito 
web dell'autorità competente“.


