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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1129/2008 af Veronica Dini, italiensk statsborger, for 
L'Altrainformazione, Comitato "No al Civis Mazzini - Savena" og Comitato 
Palsport Riva Reno - Lame - San Felice - Marconi, om et offentligt 
transportprojekt i Bologna og San Lazzaro di Savena (Italien)

1. Sammendrag

Andrageren protesterer på vegne af tre lokalkomitéer mod et offentligt transportprojekt i 
Bologna og San Lazzaro di Savena. Hun hævder, at der i forbindelse med planlægningen af 
projektet slet ikke blev taget hensyn eller i hvert fald meget lidt hensyn til lovgivningen om 
sådanne projekter. Hun hævder endvidere, at projektet navnlig er i strid med bestemmelserne 
om vurdering af indvirkningerne på miljøet og høring af de relevante parter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. april 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. januar 2009.

"Andragendet

Andrageren protesterer på vegne af tre lokaludvalg mod et offentligt transportprojekt i 
Bologna og San Lazzaro di Savena, kendt som CIVIS-netværket. Hun hævder, at der i 
forbindelse med planlægningen af projektet slet ikke blev taget hensyn eller i hvert fald taget
meget lidt hensyn til lovgivningen om sådanne projekter. Hun hævder endvidere, at projektet 
navnlig er i strid med bestemmelserne om vurdering af indvirkningerne på miljøet i medfør af 
Rådets direktiv 85/337/EØF med ændringer og høring af interesserede parter ifølge Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF.

Andrageren mener især, at den vurdering af indvirkningerne på miljøet (VVM), der blev 
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foretaget i 2002, skulle have været opdateret. Hun anfører, at Bolognas beslutning af 1. august 
2006 om at afvise endnu en VVM var forkert, da rapporten om VVM-screening fra juli 2006 
viste betydelige ændringer i forhold til det oprindelige projekt.

Kommissionens bemærkninger

I henhold til VVM-direktivet skal projekter, der bl.a. på grund af deres natur, størrelse eller 
beliggenhed kan have væsentlige indvirkninger på miljøet, underkastes en vurdering af disse
indvirkninger på miljøet, inden projektet godkendes. I VVM-direktivet skelnes der mellem 
projekter, som kræver obligatorisk VVM (såkaldte bilag 1-projekter), og projekter, hvor 
myndighederne i medlemsstaterne i en procedure kaldet "screening" afgør, om det er 
sandsynligt, at projekterne vil have væsentlige indvirkninger under hensyntagen til kriterier i 
bilag III i direktivet (såkaldte bilag II-projekter). Hvis dette er tilfældet, er det nødvendigt at 
foretage en VVM-undersøgelse. En offentlig høring er en vigtig del af VVM-proceduren.

I henhold til direktiv 85/337/EØF er det i vid udstrækning medlemsstaternes ansvar at 
foretage et skøn af bilag II-projekter, der skal gøres til genstand for VVM, og udarbejde de 
nødvendige kriterier eller tærskler, der er nødvendige for at træffe denne afgørelse. Grænserne 
for medlemsstaternes skøn er fastsat i artikel 2, stk. 1, i direktivet, hvorved projekter, der 
sandsynligvis får en væsentlig indvirkning på miljøet i kraft af bl.a. deres natur, størrelse og 
beliggenhed, skal gøres til genstand for et krav om projektgodkendelse og en vurdering af 
deres indvirkning på miljøet.

For at identificere en overtrædelse af VVM-direktivet i forbindelse med bilag II-projekter er 
det nødvendigt at påvise, at de pågældende medlemsstater har overskredet grænserne for deres 
skøn ved at undlade at kræve, at der foretages en vurdering af indvirkningerne, eller at de 
pågældende medlemsstater har begået en åbenbar fejlvurdering, da de godkendte projektet.

Kommissionen ønsker derudover at understrege, at VVM-direktivet indeholder 
proceduremæssige krav. Beslutninger om nødvendigheden af et projekt eller projektets 
beliggenhed og verifikation af indholdet (f.eks. i forbindelse med ændring af en transportrute) 
i en vurdering af indvirkningerne på miljøet eller en VVM-screening samt klarlæggelse af de 
pålagte miljøbetingelser henhører endvidere under de kompetente nationale myndigheders 
ansvarsområde. Nærmere betegnet er medlemsstaterne ansvarlige for at sikre, at de data og 
oplysninger, der indgår i miljøundersøgelsen eller VVM-screeningen, er tilstrækkelige og af 
høj kvalitet.  

I relation til CIVIS-netværket kan Kommissionen ikke påvise en åbenbar fejlvurdering i 
rapporten om VVM-screening fra juli 2006 og Bolognas efterfølgende beslutning den 1. 
august 2006 om at afvise endnu en VVM.  

Kommissionen ønsker at pointere, at den har behandlet et andet andragende om CIVIS-
netværket (0268/2008), hvor der også blev rejst spørgsmål om VVM-aspekter.

Konklusion

På grundlag af de fremlagte oplysninger kan Kommissionen ikke påvise nogen overtrædelse 
af EU's miljølovgivning."


