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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0265/2011 af Aldevis Tibaldi, italiensk statsborger, for "Comitato per 
la Vita del Friuli rurale" (komitéen for livet på landet i Friuli), om overholdelse af 
fællesskabslovgivningen i forbindelse med anlæggelsen af jernbanelinjen 
Venedig-Trieste

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at anlæggelsen af den nye højhastighedsjernbanelinje Venedig-Trieste 
(korridor 5 i det transeuropæiske net), udført af firmaet ITALFER for Rete Ferroviaria 
Italiana, strider imod fællesskabslovgivningen.

Specielt hævder andrageren, at firmaet ITALFER den 30. december 2010 i Messagero Veneto 
bekendtgjorde påbegyndelsen af proceduren for miljøkonsekvensvurderingen, og at det ikke 
har været muligt for ham at kontrollere dokumenterne i forbindelse med denne 
miljøkonsekvensvurdering på de respektive ministerielle kontorer. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

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

                                               
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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der gives tilladelse, skal gøres til genstand for en vurdering af deres indvirkning på miljøet. 

Af de oplysninger, som andrageren har fremsendt, og som Kommissionen ligeledes har fået 
adgang til via andre kilder1, fremgår det, at der for øjeblikket finder VVM-procedurer sted for 
denne foreslåede jernbanelinje.

I artikel 6, stk. 5, i VVM-direktivet hedder det, at "de nærmere bestemmelser om information 
af offentligheden (f.eks. ved opslag inden for en vis radius eller offentliggørelse i lokale 
dagblade) og høring af den berørte offentlighed (f.eks. ved skriftlig forelæggelse eller 
offentlig høring) fastlægges af medlemsstaterne".

Italien har gennemført denne bestemmelse i § 24, stk. 1, i lovdekret 152 af 3. april 2006 som 
ændret.  Her hedder det, at et projekt skal varsles i pressen og på den kompetente myndigheds 
websted2.

Efter Kommissionens opfattelse udgør varsling af en VVM-procedure på et websted, som 
angiver retningslinjerne for offentlig adgang til yderligere dokumentation, ikke et brud på 
VVM-direktivet.

Kommissionen vil endvidere gerne påpege, at opdelingen af det foreslåede projekt i tre 
separate afsnit med tre separate VVM-procedurer ikke er i modstrid med VVM-direktivet, så 
længe alle disse afsnit tager højde for den kumulerede virkning.  Økonomisk og social cost-
benefit-analyse hører ikke under VVM-direktivets anvendelsesområde. 

Konklusion

Af de oplysninger, som andrageren har fremsendt, og som Kommissionen ligeledes har fået 
adgang til andre steder fra, fremgår det, at der for øjeblikket finder VVM-procedurer sted for 
denne foreslåede jernbanelinje. Der kan ikke påvises nogen overtrædelse af VVM-direktivet 
på nuværende tidspunkt."

                                               
1 Andre protestskrivelser og brevvekslinger med miljøministeriet vedrørende dette foreslåede projekt.
2 Lovdekret (DLgs) af 3.4.06, nr. 152 som ændret ved lovdekret nr. 4 af 16.1.08 og lovdekret nr.128 af 29.6.10, 
("Høring"), i henhold til hvilket et projekt "... skal offentliggøres i pressen og på den ansvarlige myndigheds 
websted".


