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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0265/2011, którą złożył ldevis Tibaldi (Włochy) w imieniu Comitato
per la Vita del Friuli rurale, w sprawie zgodności budowy linii kolejowej 
Wenecja-Triest z prawodawstwem wspólnotowym

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że prowadzona przez przedsiębiorstwo ITALFER w imieniu 
Włoskiej Sieci Kolei budowa nowej linii kolei wysokiej prędkości Wenecja-Triest (korytarz 5 
sieci transeuropejskiej) jest sprzeczna z przepisami wspólnotowymi.

Składający petycję stwierdza w szczególności, że przedsiębiorstwo ITALFER ogłosiło 
początek procedury oceny oddziaływania na środowisko w Messaggero Veneto w dniu 30 
grudnia 2010 r., nie mógł on jednak zapoznać się z tekstem OOŚ we właściwych 
departamentach ministerialnych. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Na mocy dyrektywy Rady 85/337/EWG1, z późniejszymi zmianami, w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne (znana jako dyrektywa OOŚ) przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko naturalne między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji 

                                               
1Dz.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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podlegają ocenie w odniesieniu do ich skutków przed udzieleniem zezwolenia na inwestycję.

Z informacji dostarczonych przez składającego petycję oraz dostępnych Komisji z innych 
źródeł1 wynika, że dla proponowanej linii kolei prowadzone są procedury OOŚ. 

W art. 6 ust. 5 dyrektywy OOŚ stwierdza się, że „szczegółowe regulacje dotyczące 
informowania społeczeństwa (na przykład poprzez rozlepianie plakatów w obrębie 
określonego promienia lub publikację w lokalnych gazetach) oraz konsultowania 
zainteresowanej społeczności (na przykład poprzez pisemne wnioski lub w drodze 
publicznego zapytania), są ustalane przez państwa członkowskie”.

Zarządzenie to transponowano do włoskiego w zapisach art. 24 ust. 1 dekretu 
ustawodawczego nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r., z późniejszymi zmianami. Określono tam, 
że informacje o przedsięwzięciu należy umieścić w prasie oraz na stronie internetowej 
właściwych władz2.

W opinii Komisji ogłoszenie o procedurze OOŚ na stronie internetowej, gdzie wskazuje się 
społeczeństwu możliwości dostępu do dodatkowej dokumentacji, nie stanowi naruszenia 
dyrektywy OOŚ.

Komisja pragnie również zwrócić uwagę, że rozdzielenie proponowanego przedsięwzięcia na 
trzy osobne części z trzema odrębnymi procedurami OOŚ nie jest sprzeczne z dyrektywą 
OOŚ, przy uwzględnieniu efektu skumulowanego pomiędzy nimi. Analiza kosztów 
ekonomicznych i społecznych w stosunku do korzyści nie jest objęta zakresem stosowania 
dyrektywy OOŚ. 

Wniosek

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję oraz dostępnych Komisji 
z innych źródeł można wywnioskować, że obecnie prowadzone są procedury OOŚ dla 
proponowanej linii kolei. Na tym etapie nie można stwierdzić naruszenia dyrektywy OOŚ.

                                               
1Inne listy protestacyjne oraz korespondencja z Ministerstwem Środowiska związana z rzeczonym tematem.
2Decreto Legislativo (dekret ustawodawczy, DLgs) nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r., zmieniony DLgs nr 4 z dnia 
16 stycznia 2008 r. oraz DLgs nr 128 z dnia 29 czerwca 2010 r. („Consultazione”), gdzie zapisano, że 
przedsięwzięcie „(…) deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autoritŕ competente”.


