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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0265/2011, adresată de Aldevis Tibaldi, de cetățenie italiană, în 
numele „Comitato per la Vita del Friuli rurale”, privind respectarea 
legislației comunitare în ceea ce privește construcția liniei feroviare Venezia-
Trieste

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că construcția noii linii feroviare de mare viteză Venezia-Trieste (zona 5 a 
rețelei transeuropene), gestionată de societatea ITALFERR și prezentată de Rețeaua feroviară 
italiană, nu respectă legislația comunitară.

Petiționarul susține în special faptul că, la 30 decembrie 2010, societatea ITALFERR a 
anunțat în cotidianul Messaggero Veneto începerea procedurii de evaluare a impactului 
acestui proiect asupra mediului și că petiționarului nu i s-a permis să verifice documentele 
aferente acestei evaluări la sediile ministeriale respective.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

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 
                                               
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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mediului, înainte de a fi autorizate.

Din informațiile furnizate de petiționar și din cele aflate la dispoziția Comisiei, provenite din 
alte surse1, se pare că procedurile de evaluare a efectelor asupra mediului sunt în desfășurare 
în ceea ce privește această linie feroviară propusă.

Articolul 6 alineatul (5) din Directiva EIA prevede că procedura detaliată de informare a 
publicului (de exemplu afișajul într-o anumită zonă, publicarea în ziarele locale) și de 
consultare a publicului vizat (de exemplu prin comunicări scrise sau prin sondaj de opinie) se 
stabilește de către statele membre.

Italia a transpus această dispoziție în articolul 24.1 din decretul legislativ nr. 152 din 
3 aprilie 2006, astfel cum a fost modificat. Acesta prevede că un proiect trebuie anunțat în 
presă și pe pagina de internet a autorității competente2.

În opinia Comisiei, anunțarea unei proceduri EIA pe un site de internet, indicând modalitățile 
în care publicul poate accesa documente suplimentare, nu reprezintă o încălcare a Directivei 
EIA.

Comisia ar dori să sublinieze faptul că împărțirea proiectului propus în trei secțiuni separate 
cu trei proceduri EIA separate nu este contrară Directivei EIA atâta vreme cât sunt luate în 
considerare efectele cumulate între toate aceste secțiuni. Analiza cost-beneficiu, economică și 
socială nu intră în domeniul de aplicare a Directivei EIA.

Concluzie

Din informațiile furnizate de petiționar și din cele aflate la dispoziția Comisiei, provenite din 
alte surse, se pare că procedurile de evaluare a efectelor asupra mediului (EIA) sunt în 
desfășurare în ceea ce privește această linie feroviară propusă. În acest stadiu nu poate fi 
identificată nicio încălcare a Directivei EIA.

                                               
1 Alte scrisori de protest și corespondența cu Ministerul Mediului cu privire la acest proiect propus.
2 Decreto Legislativo (DLgs) nr. 152 din 3.4.2006, modificat prin DLgs nr. 4 din 16.1.2008 și DLgs nr. 128 din 
29.6.2010, („Consultazione”), în care un proiect „... deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web 
dell'autorità competente”.


