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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1129/2008, którą złożyła Veronica Dini (Włochy), w imieniu 
L'Altrainformazione, Comitato „No al Civis Mazzini – Savena” i Comitato 
Palsport Riva Reno - Lame - San Felice - Marconi, w sprawie przedsięwzięcia 
z zakresu transportu publicznego w Bolonii i San Lazzaro di Savena (Włochy)

1. Streszczenie petycji

W imieniu trzech komitetów lokalnych składająca petycję protestuje przeciw przedsięwzięciu 
z zakresu transportu publicznego w Bolonii i San Lazzaro di Savena. Twierdzi ona, że przy 
planowaniu tego przedsięwzięcia nie uwzględniono (lub uwzględniono tylko w niewielkim 
stopniu) dotyczącej go ustawy. Składająca petycję utrzymuje też, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie jest sprzeczne z przepisami dotyczącymi oceny oddziaływania na środowisko 
i konsultacji z zainteresowanymi stronami.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 stycznia 2009 r.

Petycja

W imieniu trzech lokalnych komitetów składająca petycję protestuje przeciw przedsięwzięciu 
z zakresu transportu publicznego w Bolonii i San Lazzaro di Savena, znanemu jako sieć 
CIVIS. Twierdzi ona, że przy planowaniu tego przedsięwzięcia nie uwzględniono dotyczącej 
go ustawy (lub uwzględniono ją tylko w niewielkim stopniu). Składająca petycję utrzymuje 
też, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest sprzeczne przede wszystkim z przepisami 
dotyczącymi oceny oddziaływania na środowisko zawartymi w dyrektywie Rady
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85/337/EWG1 po zmianach oraz w sprawie konsultacji z zainteresowanymi stronami, 
zawartymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE2. 

Składająca petycję uważa w szczególności, że ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) 
przeprowadzona w 2002 r. jest nieaktualna; twierdzi ona, że ponieważ sprawozdanie 
screeningowe OOŚ z lipca 2006 r. wykazało znaczące zmiany w początkowym projekcie, 
decyzja prowincji Bolonia z dnia 1 sierpnia 2006 r. wykluczająca dalszą OOŚ jest 
niewłaściwa.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Na mocy dyrektywy OOŚ przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko 
między innymi ze względu na swój charakter, rozmiar czy lokalizację, muszą być 
przedmiotem oceny w odniesieniu do skutków środowiskowych przed udzieleniem 
zezwolenia na inwestycję. Dyrektywa OOŚ rozróżnia przedsięwzięcia, w przypadku których 
obowiązkowo wymagana jest OOŚ (tak zwane przedsięwzięcia załącznika I), oraz te, 
w odniesieniu do których władze państw członkowskich, w ramach procedury o nazwie 
„screening”, muszą określić, czy mogą one mieć znaczące skutki, biorąc pod uwagę kryteria 
wymienione w załączniku III do przedmiotowej dyrektywy (tak zwane przedsięwzięcia 
załącznika II). Jeśli tak, niezbędna jest OOŚ. Konsultacje ze społeczeństwem są kluczowym 
elementem procedur OOŚ.

Dyrektywa 85/337 przyznaje państwom członkowskim duży margines swobody przy
ustalaniu, które przedsięwzięcia załącznika II powinny być przedmiotem OOŚ, a także 
w kwestii określania kryteriów czy progów niezbędnych dla podjęcia takiej decyzji. Granice 
tej swobody definiuje zobowiązanie zapisane w art. 2 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy, na 
mocy którego przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne,
między innymi z powodu swojego charakteru, rozmiarów lub lokalizacji, muszą uzyskać 
pozwolenie na realizację oraz podlegają ocenie w odniesieniu do ich skutków.

W celu stwierdzenia naruszenia dyrektywy OOŚ w przypadku przedsięwzięć wchodzących 
w zakres załącznika II należy wykazać, że państwa członkowskie przekroczyły swoje 
kompetencje, nie żądając przeprowadzenia oceny oddziaływania, bądź popełniły oczywisty 
błąd w ocenie, wydając zezwolenie na realizację przedsięwzięcia3.

Ponadto Komisja pragnie podkreślić, że dyrektywa OOŚ określa zasadniczo wymogi
proceduralne; decyzje w sprawie konieczności realizacji przedsięwzięcia lub jego lokalizacji, 
weryfikacja treści studium na temat oddziaływania na środowisko (np. przy zmianie 
przebiegu drogi) czy screeningu OOŚ, a także trafności wszelkich wymogów 
środowiskowych leżą w gestii właściwych władz krajowych. Precyzując, państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie jakości i trafności danych i informacji 
zawartych w studium na temat oddziaływania na środowisko lub w screeningu OOŚ.

                                               
1 Dz.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.
2 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.
3 Na przykład patrz sprawa C-117/02, Komisja przeciwko Portugalii, Dz.U. C 118 z 30.4.2004, s. 20; oraz 
sprawa C-508/03, Komisja przeciwko Wielkiej Brytanii, Dz.U. C 165 z 15.7.2006, s. 3. W tym kontekście należy 
przypomnieć, że zgodnie z prawem precedensowym Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości to na Komisji 
spoczywa ciężar dowodowy.
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W przypadku sieci CIVIS Komisja nie znalazła dowodu na oczywisty błąd w sprawozdaniu 
screeningowym OOŚ z lipca 2006 r. oraz w późniejszej decyzji prowincji Bolonia z dnia
1 sierpnia 2006 r. o zaniechaniu dalszej OOŚ. 

Komisja pragnie zaznaczyć, że rozpatrywała inną petycję dotyczącą sieci CIVIS (0268/2008), 
w której poruszano też aspekty OOŚ. 

Wniosek

Na podstawie przekazanych informacji Komisja nie może stwierdzić naruszenia prawa 
środowiskowego WE.


