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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1129/2008, внесена от Veronica Dini, с италианско гражданство, 
от името на L'Altrainformazione, Comitato „No al Civis Mazzini — Savena“ 
и Comitato Palsport Riva Reno — Lame — San Felice — Marconi, относно 
проект за обществен транспорт в  Болоня и San Lazzaro di Savena
(Италия)

1. Резюме на петицията

От името на три местни комитета, вносителката на петицията протестира срещу проект 
за обществен транспорт в Болоня и San Lazzaro di Savena. Тя твърди, че при планиране 
на проекта не е било взето предвид законодателството за тези проекти или ако е било 
взето предвид, то това е било в твърде малка степен. Освен това тя казва, че в частност 
проектът нарушава правилата за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда и за провеждане на консултации със заинтересованите страни.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 януари 2009 г.

Петицията

Вносителката на петицията протестира от името на три местни комитета срещу проекта 
за обществен транспорт в Болоня и San Lazzaro di Savena, известен като мрежата CIVIS. 
Тя твърди, че при планиране на проекта не е било взето предвид законодателството за 
тези проекти или ако е било взето предвид, то това е било в твърде малка степен. Освен 
това тя казва, че в частност проектът нарушава правилата за извършване на оценка на
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въздействието върху околната среда, в съответствие с Директива 85/337/ЕИО1 на 
Съвета, както е изменена, и за провеждане на консултации със заинтересованите страни
в съответствие с Директива 2003/35/ЕО2 на Европейския парламент и на Съвета.

Вносителката на петицията счита, в частност, че оценката на въздействието върху 
околната среда (ОВОС), изготвена през 2002 г. следва да се актуализира; тя твърди, че 
тъй като скрийнинг докладът относно ОВОС от юли 2006 г. изразява значителни 
промени в първоначалния проект, решението на провинция Болоня от 1 август 2006 г. 
да изключи извършването на допълнителна ОВОС е било неправилно.

Коментари на Комисията относно петицията

В съответствие с Директивата за ОВОС, проекти, които е вероятно да имат съществено
въздействие върху околната среда въз основа, наред с другото, на своето естество, 
размери или местоположение, трябва да станат предмет на оценка на въздействието
върху околната среда преди съгласието за разработване. Директивата за ОВОС прави 
разграничение между проект, който изисква задължителна ОВОС (така наречените 
проекти по Приложение І) и онези, при които органите на държавите-членки трябва да 
определят в процедура, наречена „скрийнинг”, дали е вероятно проектите да имат 
значително въздействие, като се вземат под внимание критериите в Приложение ІІІ на 
директивата (така наречените проекти по Приложение ІІ). Ако това е така, тогава е 
необходима ОВОС. Консултирането с обществеността е ключов елемент в процедурите 
за ОВОС.

Директива 85/337 предоставя на държавите-членки широко поле на действие по 
отношение на определянето на проектите по Приложение ІІ, които следва да бъдат 
предмет на ОВОС, както и по отношение на установяването на критерии или прагови 
нива, необходими за вземането на такова решение. Границите на това поле на действие 
се намират в задължението, предвидено в член 2, параграф 1 от директивата, в 
съответствие с която проекти, които е вероятно да имат съществено въздействие върху 
околната среда въз основа, наред с другото, на своето естество, размери или 
местоположение, са станали предмет на изискване за съгласие за разработка и оценка, 
свързана с тяхното въздействие.

С цел да установи нарушение на Директивата за ОВОС, за проекти по Приложение ІІ, е 
необходимо да се покаже, че заинтересованите държави-членки са излезли извън
ограниченията на своето поле на действие, като не са поискали да се извърши оценка на 
въздействието, или че заинтересованите държави-членки са допуснали явна грешка в 
оценката, като са дали съгласие за разработка на даден проект 3.

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр.40; ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр.5; ОВ L 156, 25.6.2003 г., 
стр.17.
2 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр.17.
3 Например, вж. дело C-117/02, Комисията срещу Португалия, ОВ C 118, 30.4.2004 г., 
стр.20; както и дело C-508/03, Комисията срещу Обединеното кралство, ОВ C 165, 
15.7.2006 г., стр.3. Следва да се припомни, че в това отношение, в съответствие със 
съдебната практика на Съда на Европейските общности, Комисията носи тежестта на 
доказването.
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Освен това, Комисията би искала да подчертае, че Директивата за ОВОС съдържа само 
процедурни изисквания; решенията относно необходимостта от проект или неговото 
местоположение, както и потвърждаването на същността (например, промяна на 
транспортен маршрут) на изследването на въздействието върху околната среда или на 
скрийнинга на ОВОС, както и на уместния характер на наложени екологични условия,
попадат в рамките на отговорността на компетентните национални органи. По-
конкретно, държавите-членки носят отговорност за гарантиране на качеството и 
съответствието на данните и информацията, които се съдържат в изследването на 
околната среда или скрийнинга на ОВОС.

В случая с мрежата CIVIS, Комисията не може да открие доказателства за явна грешка 
в скрийнинг доклада относно ОВОС от юли 2006 г. и последващото решение на 
провинция Болоня от 1 август 2006 г. да изключи извършването на допълнителна 
ОВОС.

Комисията би искала да изтъкне, че е разглеждала и друга петиция относно мрежата 
CIVIS (0268/2008), в която също са били повдигнати аспекти, свързани с ОВОС.

Заключение

Въз основа на предоставената информация, Комисията не може да установи нарушение 
на законодателството на ЕО в областта на околната среда.


