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Tárgy: Lorenzo Baruffaldi olasz állampolgár által a „Gruppo Spontaneo dell’Alto 
Ferrarese” („Alto Ferrarai Spontán Csoport”) nevében benyújtott 0390/2011. 
számú petíció a Cispadana regionális autópálya építéséről (Olaszország)

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a Reggiolót Ferrarával 67 km hosszan összekötő Cispadana 
regionális autópálya építése ellen. Ez az infrastruktúra, amely 13 településhez közel halad el, 
ellentétes a zajszennyezésről szóló 2002/49/EK irányelvvel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. július 13. 
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A petíció benyújtója tiltakozik a Reggiolót Ferrarával 67 km hosszan összekötő Cispadana 
regionális autópálya építése ellen. Állítása szerint ez az infrastruktúra, amely 13 település 
közelében halad majd el, ellentétes a zajszennyezésről szóló 2002/49/EK irányelvvel, hatással 
van a Cavo Napoleonico különleges természetvédelmi területre, továbbá egészségügyi és
mezőgazdasági hatásokkal jár.
Ugyanerre a javasolt autópályára vonatkozik a 180/2011. számú petíció is, ezért a petíciókra 
adott válaszok hasonlóak.
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A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv1 előírja, hogy 
stratégiai zajtérképeket és cselekvési terveket kell készíteni olyan meglévő fontosabb közutak 
esetében, amelyek évente hatmillió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat bonyolítanak. 

Az olasz hatóságok által nyújtott információk szerint a Környezetvédelmi Minisztérium 
jelenleg a javasolt projekt alkalmazási körének meghatározására vonatkozó környezeti 
hatásvizsgálati eljárást végez. Az alkalmazási kör meghatározására vonatkozó eljárást 
követően a KHV-t – amely új autópályák esetében kötelező – a KHV-irányelvvel2

összhangban, az építési engedély odaítélése előtt kell elvégezni. A KHV-irányelv előírja, 
hogy figyelembe kell venni a különféle hatásokat, beleértve az emberekre, a talajra, az állat-
és növényvilágra gyakorolt hatásokat, valamint a zajt is.

Ha a projekt várhatóan jelentős hatást gyakorol egy Natura 2000 területre, a 92/43/EGK 
élőhelyvédelmi irányelv3 6. cikkének (3) bekezdése szerinti eljárást kell követni, és 
megfelelően fel kell mérni az érintett területekre gyakorolt hatásait. Meg kell jegyezni, hogy 
Olaszországban az élőhelyvédelmi irányelv által előírt vizsgálat, amennyiben az valóban 
szükséges, a KHV-eljárás részét képezi.

A petícióban foglalt információk alapján, és tekintettel arra, hogy a KHV-eljárás még 
folyamatban van, az Európai Bizottság nem talált az uniós környezetvédelmi jogszabályok 
megsértésére utaló jelet, ezért a jelenlegi szakaszban nem vizsgálódhat tovább az olasz 
hatóságoknál. Ha a petíció benyújtója bizonyítani tudja, hogy az olasz hatóságok 
elmulasztották teljesíteni a KHV-irányelvhez, valamint a természetvédelemre és a környezeti 
zajra vonatkozó irányelvekhez fűződő kötelezettségüket, a Bizottság ismét foglalkozik majd 
az üggyel.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. augusztus 28.

A Bizottság az olasz Környezetvédelmi Minisztérium honlapján lévő információk alapján 
megállapítja, hogy a Cispadana regionális autópályára vonatkozó környezetvédelmi 
hatásvizsgálati eljárás4 még folyamatban van. Jelen pillanatban a KHV Műszaki Ellenőrzési 
Bizottság által folytatott műszaki vizsgálat szakaszában tartanak. A honlapon megtalálható a 
Környezetvédelmi Minisztérium projektgazdához írt 2013. június 17-i levele, amelyben 
további információkat kérnek (ún. „integrazioni”)5 a KHV Műszaki Ellenőrzési Bizottság 
részére. Ezen információk a földrengésveszély kockázatait is magukban foglalják a 2012. 
májusi földrengés miatt; a földrengésveszély kockázatait a petíció benyújtója is említette az 
általa benyújtott kiegészítő tájékoztatásban. Az olasz KHV-jogszabály (a módosított 152/2006 
törvényrendelet 24. cikke) értelmében ezeket az információkat a nyilvánosság és az illetékes 

                                               
1 HL L 189., 2002.7.18., 12. o.
2 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.; HL L 73., 1997.3.14., 5. o.; HL L 156., 2003.6.25., 17. o.; HL L 140., 2009.6.5., 
114. o.
3 HL L 206., 1992.7.22.
4 2011/92/EU irányelv (kodifikált szöveg), HL L 26., 2012.1.28., 1. o.
5 http://www.va.minambiente.it/Ricerca/DettaglioProgetto.aspx?ID_Progetto=1142.
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hatóságok tudomására kell hozni.
A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság a jelenlegi szakaszban nem talált az 
uniós környezetvédelmi jogszabályok megsértésére utaló jelet.


