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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1129/2008, ingiven av Veronica Dini (italiensk medborgare), för 
L’Altrainformazione, Comitato ”No al Civis Mazzini–Savena” och 
Comitato Palsport Riva Reno–Lame–San Felice–Marconi, om ett 
kollektivtrafikprojekt i Bologna och San Lazzaro di Savena (Italien)

1. Sammanfattning av framställningen

För tre lokala kommittéers räkning protesterar framställaren mot ett kollektivtrafikprojekt i 
Bologna och San Lazzaro di Savena. Hon hävdar att man vid planeringen av projektet inte har 
tagit någon hänsyn, eller otillräcklig hänsyn, till den lagstiftning som denna typ av projekt 
omfattas av. Hon hävdar framför allt att projektet strider mot bestämmelserna om 
miljökonsekvensbeskrivningar och samråd med berörda parter.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 24 april 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 januari 2009

Framställningen

För de lokala kommittéernas räkning protesterar framställaren mot ett kollektivtrafikprojekt i 
Bologna och San Lazzaro di Savena, kallat CIVIS-nätet. Hon hävdar att man vid planeringen 
av projektet inte har tagit någon hänsyn, eller otillräcklig hänsyn, till den lagstiftning som 
denna typ av projekt omfattas av. Hon hävdar framför allt att projektet strider mot 
bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar i enlighet med rådets 
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direktiv 85/337/EEG1 i dess ändrade lydelse och om samråd med berörda parter i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG2.

Framställaren anser framför allt att den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utfördes 
2002 borde ha aktualiserats. Hon hävdar att förhandsbedömningen av om en 
miljökonsekvensbeskrivning krävdes eller inte från juli 2006 visade betydande ändringar av 
det ursprungliga projektet och att Bolognaprovinsens beslut av den 1 augusti 2006 om att 
utesluta ytterligare en miljökonsekvensbeskrivning inte var korrekt. 

Kommissionens kommentarer till framställningen

Enligt MKB-direktivet ska projekt som sannolikt har betydande effekter på miljön på grund 
av bland annat sin beskaffenhet, storlek eller placering genomgå en bedömning av deras 
miljöeffekter innan de godkänns. I MKB-direktivet görs åtskillnad mellan projekt som kräver 
en obligatorisk MKB (s.k. bilaga I-projekt) och sådana där medlemsstaternas myndigheter 
genom ett förfarande kallat förhandsbedömning måste avgöra om projekten sannolikt kan ha 
betydande effekter, med hänsyn till villkoren i bilaga III till direktivet (s.k. bilaga II-projekt). 
Om de är det krävs en MKB. Samråd med allmänheten är ett viktigt inslag i 
MKB-förfarandena.

I direktiv 85/337 ges medlemsstaterna ett stort handlingsutrymme i fråga om fastställandet av 
de bilaga II-projekt som ska omfattas av en MKB och om fastställandet av villkoren eller 
trösklarna för att fatta detta beslut. Gränserna för detta handlingsutrymme sätts av 
skyldigheten enligt artikel 2.1 i det direktivet enligt vilken projekt som troligen har betydande 
effekter på miljön på grund av sin beskaffenhet, storlek eller placering ska omfattas av ett 
krav på tillstånd och i fråga om sina effekter. 

För att kunna fastställa ett brott mot MKB-direktivet krävs det för bilaga II-projekt att det 
visas att de berörda medlemsstaterna har överskridit sitt handlingsutrymme genom att 
underlåta att kräva att en miljökonsekvensbeskrivning utförs eller att de berörda 
medlemsstaterna har gjort ett uppenbart bedömningsfel när de gav tillstånd till ett projekt3.

Vidare vill kommissionen understryka att det i MKB-direktivet ställs viktiga krav på 
förfarandena. Besluten om projektet eller dess placering samt kontrollen av sakinnehållet 
(t.ex. ändra en transportväg) för en miljökonsekvensbeskrivning eller förhandsbedömning och 
eventuella lämpliga fastställda miljökrav tillhör de behöriga nationella myndigheternas 
ansvarsområde. Medlemsstaterna är framför allt ansvariga för att säkerställa kvaliteten på och 
riktigheten av de uppgifter som ingår i miljökonsekvensbeskrivningen eller 
förhandsbedömningen. 

I fråga om CIVIS-nätet kan kommissionen inte hitta något som tyder på ett uppenbart fel i 
förhandsbedömningsrapporten från juli 2006 och det följande beslutet av provinsen Bologna 
den 1 augusti 2006 om att utesluta ännu en MKB. 
                                               
1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40, EGT L 73, 14.3.1997, s. 5, och EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.
2 EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.
3 Se exempelvis mål C-117/02, kommissionen mot Portugal, EUT C 118, 30.4.2004, s. 20, och mål C-508/03, 
kommissionen mot Förenade kungariket, EUT C 165, 15.7.2006, s. 3. Observera att enligt EG-domstolens praxis 
har kommissionen bevisbördan i detta avseende.
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Kommissionen vill framhålla att den behandlat en annan framställning om CIVIS-nätet 
(0268/2008) där MKB-aspekter också togs upp. 

Slutsats

På grundval av den tillhandahållna informationen kan kommissionen inte finna att det 
föreligger något brott mot EG:s miljölagstiftning.


