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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr.1129/2008, adresată de Veronica Dini, de cetăţenie italiană, în numele 
L'Altrainformazione, Comitato „No al Civis Mazzini – Savena” şi Comitato 
Palsport Riva Reno - Lame - San Felice - Marconi, privind un proiect de transport 
public în Bologna şi San Lazzaro di Savena (Italia)

1. Rezumatul petiţiei

În numele a trei comisii locale, petiţionara protestează în legătură cu un proiect de transport 
public din Bologna şi San Lazzaro di Savena. Aceasta susţine că pentru planificarea 
proiectului nu s-a ţinut seama de, sau, cel puţin, s-a ţinut într-o măsură foarte mică seama de 
legislaţia privind astfel de proiecte. De asemenea, afirmă că proiectul contravine în special 
normelor privind evaluarea impactului asupra mediului şi consultarea părţilor interesate. 

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 24 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 ianuarie 2009

Petiţia 

În numele a trei comisii locale, petiţionara protestează în legătură cu un proiect de transport 
public din Bologna şi San Lazzaro di Savena, cunoscut sub numele de reţeaua CIVIS. Ea 
susţine că pentru planificarea proiectului nu s-a ţinut seama de, sau, cel puţin, s-a ţinut într-o 
măsură foarte mică seama de legislaţia privind astfel de proiecte. De asemenea, afirmă că 
proiectul contravine în special normelor privind evaluarea impactului asupra mediului, în 
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conformitate cu Directiva 85/337/CEE1 a Consiliului, astfel cum a fost modificată, şi privind 
consultarea părţilor interesate în conformitate cu Directiva 2003/35/CE2 a Parlamentului 
European şi a Consiliului. 

Petiţionara consideră, în special, că evaluarea impactului asupra mediului (EIM), realizată în 
2002, ar fi trebuit actualizată; ea afirmă că, având în vedere că raportul screening-ului de EIM 
din iulie 2006 a arătat schimbări importante faţă de proiectul iniţial, decizia Provinciei 
Bologna din 1 august 2006 de a exclude o nouă EIM a fost incorectă. 

Comentariile Comisiei cu privire la petiţie

În conformitate cu Directiva EIM, proiectele care pot avea efecte importante asupra mediului 
prin natura, dimensiunea sau localizarea lor, inter alia, trebuie să fie supuse unei evaluări a 
efectelor lor, anterioare acordării autorizării. Directiva EIM face diferenţa între proiectele care 
implică în mod obligatoriu o EIM (aşa-numitele proiecte din anexa I) şi cele în cazul cărora
autorităţile statelor membre trebuie să determine, printr-o procedură numită „screening”, dacă 
proiectele pot avea efecte importante, luând în considerare criteriile din anexa III din directivă 
(aşa-numitele proiecte din anexa II). Dacă pot avea efecte importante, EIM este obligatorie. 
Consultarea publicului este o caracteristică esenţială a procedurilor EIM.

Directiva 85/337 conferă statelor membre o marjă largă de atribuţii cu privire la determinarea 
proiectelor din anexa II care trebuie să facă obiectul unei EIM şi cu privire la stabilirea 
criteriilor sau a pragurilor necesare pentru luarea acestei decizii. Limitele acestor atribuţii se 
regăsesc în obligaţia definită la articolul 2 alineatul (1) din directivă, conform căreia 
proiectele care pot avea efecte importante asupra mediului, prin natura, mărimea sau 
localizarea lor, inter alia, constituie obiectul unei autorizări şi a unei evaluări a efectelor lor. 

Pentru a identifica o încălcare a Directivei EIM, în ceea ce priveşte proiectele din anexa II, 
trebuie să se demonstreze faptul că statele membre în cauză au depăşit limitele atribuţiilor lor 
deoarece nu au solicitat realizarea unei evaluări a impactului sau faptul că statele membre în 
cauză au făcut o eroare manifestă de evaluare atunci când au dispus autorizarea unui proiect3.

Mai mult, Comisia doreşte să sublinieze faptul că Directiva EIM stabileşte cerinţele 
procedurale esenţiale; deciziile privind necesitatea unui proiect sau locaţia acestuia şi 
verificarea conţinutului (spre exemplu, în schimbarea unei rute de transport) unui studiu al 
impactului asupra mediului sau al unei proceduri de screening de EIM şi verificarea 
pertinenţei oricăror condiţii de mediu impuse intră în responsabilitatea autorităţilor naţionale 
competente. Mai exact, statele membre sunt responsabile de asigurarea calităţii şi pertinenţei
datelor şi informaţiilor conţinute în studiul impactului asupra mediului sau în procedura de 
screening de EIM. 

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p.40; OJ L 73, 14.3.1997, p.5; OJ L 156, 25.6.2003, p.17.
2 JO L 156, 25.6.2003, p.17.
3 A se vedea, spre exemplu, cauza C-117/02, Comisia contra Portugaliei, JO C 118, 30.04.04, 
p.20 şi cauza C-508/03, Comisia contra Marii Britanii, JO C 165, 15.7.2006, p.3. Trebuie 
amintit faptul că, în această privinţă, conform jurisprudenţei Curţii Europene, sarcina probei îi 
revine Comisiei.
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În cazul reţelei CIVIS, Comisia nu poate găsi nicio dovadă de eroare manifestă în raportul de 
screening de EIM din iulie 2006 şi în decizia ulterioară a Provinciei Bologna din 1 august 
2006 de a exclude o nouă EIM. 

Comisia doreşte să sublinieze că a mai tratat o petiţie referitoare la reţeaua CIVIS 
(0268/2008) în care s-au ridicat, de asemenea, aspecte legate de EIM. 

Concluzie 

În baza informaţiilor furnizate, Comisia nu poate identifica o încălcare a legislaţiei comunitare 
de mediu.


