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Tárgy: Carlo Oldani és öt társaláíró (olasz állampolgárok) által a Ticino park és a 
dél-milánói mezőgazdasági park melletti elkerülő út megépítését ellenző 
koordinációs bizottság nevében benyújtott, 1079/2003 sz. petíció egy, a 
környezeti hatásról és az építési beruházásra irányuló közbeszerzések 
átláthatóságáról szóló európai jogszabályokat sértő, tervezett autópálya-
infrastruktúra elleni tiltakozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Parlamentnél egy nagyszabású közúti infrastrukturális 
beruházás (Malpensa-Milánó) ellen tiltakozik, amely (légköri és zajszennyezésével) jelentős 
és kártékony hatást gyakorol majd két környezetvédelmi park (a Ticino-völgy 
bioszférarezervátuma és a dél-milánói mezőgazdasági park) közelében. A petíció benyújtója 
fenntartja, hogy az ANAS autópálya-építő cég oly módon használta fel a stratégiai értékű 
infrastruktúrákról szóló „legge-obiettivo” (443/01. sz. törvény) és végrehajtási rendelete 
(190/02) rendelkezéseit, hogy megkerülje a környezetre gyakorolt hatásról szóló nemzeti és 
európai jogszabályokat, valamint az állami és helyi hatóságokkal folytatott konzultációt előíró 
jogszabályokat. Ugyancsak bírálatának adott hangot a közbeszerzési szerződések 
átláthatóságával (92/50/EK irányelv) és a választott közlekedési rendszerrel kapcsolatban, 
amely ellentétes az Európai közlekedéspolitika 2010-ig című fehér könyv rendelkezéseivel 
(amelyek a közutak helyett a meglévő vasúti összeköttetéseket részesítik előnyben). A petíció 
benyújtói felszólítják a nemzeti hatóságokat, hogy alternatív megoldások keresése érdekében 
kezdjenek konzultációs eljárást a Ticino park védelmére alakult szervezettel, ugyanakkor 
szorgalmazzák a beruházás közösségi finanszírozásának megtagadását.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2004. április 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3.  A Bizottságtól 2005. április 21-én kapott válasz 

 Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, a 
97/11/EK1 irányelvvel módosított 85/337/EGK tanácsi irányelv (a KHV-irányelv) úgy 
rendelkezik, hogy a tagállamoknak a fejlesztési engedélyek megadása előtt biztosítaniuk kell, 
hogy a környezetre – többek között jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva –
várhatóan jelentős hatást gyakorló beruházásoknál környezeti hatásvizsgálatot végezzenek. E 
beruházásokat az irányelv I. és II. melléklete határozza meg. A környezeti hatásvizsgálat 
elvégzése kötelező az I. mellékletben felsorolt beruházásokra nézve. A tagállamoknak meg 
kell határozniuk (egy ún. screening eljárás keretében), hogy a II. mellékletben felsorolt 
beruházások várhatóan jelentős hatást gyakorolnak-e a környezetre: amennyiben igen, 
környezeti hatásvizsgálatot kell végezniük. 
Az autópályákra és gyorsforgalmi utakra, illetve a négysávos, tíz kilométernél hosszabb 
utakra tett javaslatok az I. melléklet alá tartoznak, ennélfogva minden esetben környezeti 
hatásvizsgálatot igényelnek. A többi közúti beruházás a II. melléklet alá tartozik, és így 
átvilágítási eljárásnak kell alávetni.
A rendelkezésre bocsátott információk alapján a környezeti hatásvizsgálatot a petícióban 
említett beruházás esetében a KHV-irányelv rendelkezéseinek megfelelően elvégezték. 
Ráadásul a „legge obiettivót” (a 2001. december 21-i 443. sz. törvényt) és a 2002. augusztus 
20-i 190. sz. jogalkotási rendeletet a jelenleg hatályos KHV-irányelv nyilvános konzultációra 
vonatkozó követelményeire tekintettel megvizsgálták, és azokat e tekintetben megfelelőnek 
találták. A petíció benyújtója által említett esetben így a KHV-irányelv megsértése nem 
állapítható meg. 

A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2001/42/EK irányelvvel2 (az ún. „SKH-irányelvvel”) kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy 
általános szabály szerint ez az irányelv csak azokra a tervekre és programokra vonatkozik, 
amelyek első hivatalos előkészítő aktusa 2004. július 21-e utáni keltezésű. A SKH-irányelv 
követelményeit így ez esetben nem kell alkalmazni. 

Ami a zajszennyezést illeti, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK 
irányelv3 előírja a tagállamok illetékes hatóságai számára, hogy készítsék el a nagyobb 
agglomerációk stratégiai zajtérképeit, és a fő közlekedési infrastruktúrák közelében, beleértve 
a közutakat is, tájékoztassák a nyilvánosságot az expozíciós szintről és annak hatásairól, 
valamint ahol szükséges, dolgozzanak ki cselekvési terveket a zaj csökkentésére, és tartsák 
fenn a környezeti zaj minőségét, ahol az megfelelő. A tagállamoknak legkésőbb 2004. július 
18-áig végre kell hajtaniuk az irányelv nemzeti jogba történő átültetését. Az évente 6 millió 
jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító közutak esetében az első zajtérképeket és 
cselekvési terveket legkésőbb 2007-re, illetve 2008-ra kell elkészíteni. Az irányelv 
ugyanakkor nem írja elő, hogy a cselekvési terv részeként milyen intézkedéseket kellene 
hozni; ezt az illetékes hatóságok megítélésére bízza. 

                                               
1 HL L 73., 1997.3.14.
2 HL L 197., 2001.7.21.
3 HL L 189., 2002.7.18.
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Ami a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi szabályok betartását illeti, meg kell jegyezni, 
hogy a Bizottság szervezeti egységei egy panasz kézhezvételét követően már megvizsgálták a 
petíció benyújtói által említett olasz jogszabályokat, azaz a 2002. augusztus 20-i 190. sz. 
jogalkotási rendeletet és a 2001. december 21-i 443. sz. törvényt („legge obiettivo”), és nem 
találták úgy, hogy a jogszabályok összeegyeztethetetlenek lennének a fenti közösségi 
szabályokkal, és különösen a 93/37/EGK irányelvvel1, amely az építési beruházásokra 
irányuló közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó.

Másfelől a petíció nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek megkérdőjelezhetnék az említett 
jogszabályoknak a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi szabályoknak való megfelelését.
Különösen az, hogy a petíció tárgyát képező beruházás megvalósítását egyetlen általános 
vállalkozásra bízták, nem sérti az irányelvet, amennyiben e vállalkozást az irányelvnek 
megfelelő versenyeztetési eljárás keretében választották ki.

A „beruházások megvalósításának átláthatóságára” vonatkozó szabályok megsértésével 
kapcsolatban a petíció benyújtói nem nevezik meg pontosan azokat az okokat, amelyekből 
kifolyólag úgy ítélik meg, hogy az olasz jogszabályok ellentétesek e szabályokkal. 
Amennyiben a petíció benyújtói a polgároknak és az érintett közösségeknek az állami 
hatóságok környezeti és közegészségügyi kihatású döntéseiben, valamint azon 
mechanizmusokban való részvételére hivatkoznának, amelyek biztosítják, hogy e döntések 
meghozatalakor a beruházás környezetre gyakorolt hatását is figyelembe vegyék, meg kell 
állapítani, hogy e kérdésekről a közbeszerzésekkel kapcsolatos közösségi szabályozás nem 
rendelkezik. 

Ami a közlekedéspolitikai kérdéseket illeti, bár a fehér könyv külön kiemeli a vasúti 
közlekedés élénkítésének fontosságát, a közúti közlekedés minőségének javítására is nagy 
hangsúlyt fektet. Világos tehát, hogy nem lehet valamennyi közúti beruházást eleve negatívan 
értékelni. Amennyiben a szóban forgó beruházás javítja a Malpensa repülőtér elérhetőségét, 
amelyet ez idáig elégtelen közúti összeköttetés jellemzett, e beruházás egy intermodális 
rendszer részének tekinthető. Mindazonáltal hangsúlyozni kell, hogy e közúti beruházás teljes 
mértékben az olasz kormány felelőssége és ellenőrzése alá tartozik, és TEN-T támogatásban 
soha nem részesült.

4. A Bizottságtól 2006. március 28-án kapott újabb válasz

A petíció egy javasolt észak-olaszországi közúti beruházással foglalkozik, amely a petíció 
benyújtója szerint több európai uniós irányelvet is sértene, többek között a KHV-irányelvet (a 
97/11/EK2 irányelvvel módosított 85/337/EGK3 tanácsi irányelv), illetve az SKH-irányelvet 
(2001/42/EK4 irányelv). A Bizottság a petícióra vonatkozó 2005. április 21-i első 
közleményében kijelentette, hogy a petíció benyújtói által szolgáltatott információk alapján 
nem állapítható meg a közösségi jog megsértése.
                                               
1 HL L 199., 1993.8.9.
2 Mivel a KHV-irányelv 2003/35/EK irányelvvel bevezetett módosításai 2005. június 25-én léptek hatályba, a 

szóban forgó petícióban felvázolt körülményekre nem vonatkoznak. 
3 HL L 175., 1985. 7.5.
4 HL L 197., 2001. 7.21.
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Ezt követően a szóban forgó petíciót az Európai Parlament Petíciós Bizottságának 2005. 
június 15-én tartott ülésén is megvitatták, a petíció benyújtóinak jelenlétében. Ennek 
eredményeként felkérték a Bizottságot, hogy adjon ki újabb közleményt.

Az említett ülésen tartott megbeszélés középpontjában közlekedéspolitikai kérdések álltak, 
illetve a szóban forgó beruházás környezetre gyakorolt hatásai és környezeti hatásvizsgálata. 

Az első pontot illetően a Bizottság meg kívánja erősíteni az első közleményében tett 
kijelentését, miszerint a szóban forgó beruházás soha nem részesült TENT-t támogatásban, 
illetve teljes mértékben az olasz hatóságok felelőssége és ellenőrzése alá tartozik. 

A beruházás környezetre gyakorolt hatásainak tekintetében meg kell jegyezni, hogy a KHV-
irányelv egyetlen olyan kitételt sem tartalmaz, amely megakadályozná egy környezetre 
jelentős hatást gyakorló beruházás megvalósítását. A KHV-irányelv a beruházás környezetre 
gyakorolt várható jelentős hatásainak azonosítását és felmérését írja elő, valamint a jelentős 
kedvezőtlen hatások elkerülésére, csökkentésére, illetve ahol lehetséges, orvoslására irányuló 
intézkedések javasolását. A fejlesztési engedély megadásáról, illetve elutasításáról azonban a 
tagállamok illetékes hatóságai döntenek. Különösképpen annak ténye, hogy a szóban forgó 
beruházás kivitelezését a jelentések szerint egy jelenleg is rossz levegőminőségű térségben 
javasolják, önmagában még nem tekinthető a KHV-irányelv megsértésének. 

A 2005. június 15-én tartott megbeszélésen felmerült a szóban forgó, illetve a térségben 
tervezett további beruházások számára készített stratégiai környezeti hatásvizsgálat lehetősége 
is. A Bizottság egyetért abban, hogy egy stratégiai szintű átfogó vizsgálat elősegíthetné a 
halmozott hatások pontosabb felmérését. A petíció benyújtója által felvázolt helyzet azonban 
már az SKH-irányelv hatályba lépése előtt kialakult, így egy stratégiai környezeti 
hatásvizsgálat hiánya ez esetben nem minősül a közösségi jog megsértésének. 

A szóban forgó beruházás számára készített közlekedésvizsgálat általános minőségének 
tekintetében a petíció benyújtói azzal érvelnek, hogy a vizsgálat egyetlen forgalomáramlás-
alaptanulmányt sem vett alapul. A petíció benyújtói által szolgáltatott információk azonban 
épp arra utalnak, hogy ez esetben a forgalmi alapadatokat figyelembe vették, valamint nincs 
arra utaló jel, hogy az elvégzett forgalomvizsgálat nem felelt volna meg a KHV-irányelv 
célkitűzéseinek. E tekintetben meg kell jegyezni, hogy a KHV-irányelv nem határozza meg, 
mely vizsgálati módszereket kell alkalmazni a vizsgálat során. A KHV-irányelv továbbá az 
egyes beruházások helyi közlekedési rendszerre gyakorolt túlterhelési hatásának vizsgálatára 
vonatkozóan sem tartalmaz meghatározott rendelkezéseket.

A 2005. június 15-én tartott megbeszélésen az alternatívák kérdése is felmerült. Meg kell 
jegyezni, hogy a KHV-irányelv 5. cikkének (3) bekezdése értelmében csupán „a projektgazda 
által megvizsgált főbb alternatívák áttekintése” szükséges, illetve „a választás főbb okainak 
megjelölése, figyelembe véve a környezeti hatásokat”. Annak ténye, hogy a környezeti 
hatásvizsgálat ez esetben nem tartalmazta a petíció benyújtói által felvázolt összes lehetséges 
alternatíva környezetre gyakorolt hatásának átfogó elemzését, nem minősül a KHV-irányelv 
megsértésének. 

Megjegyzendő továbbá, hogy a Petíciós Bizottság ülésén a petíció benyújtói által említett 



CM\723114HU.doc 5/6 PE357.724v01-00

HU

iratok1 a helyi hatóságok részéről a környezeti hatásvizsgálat tartalmára vonatkozó, 
konzultációs fázisban tett észrevételeket tartalmaznak. A KHV-irányelv értelmében a 
nyilvános konzultáció eredményeit figyelembe kell venni a fejlesztési engedély megadásáról 
szóló végső határozatban, ezen a ponton azonban nincs arra utaló jel, hogy a szóban forgó 
észrevételeket figyelmen kívül hagyták volna, illetve figyelmen kívül hagynák a 
döntéshozatali folyamatban. 

Végezetül meg kell jegyezni, hogy a felsorolt pontok egyikének esetében sem állapítható meg 
a KHV-irányelv megsértése. 

Mindazonáltal, a Petíciós Bizottság 2005. június 15-én tartott ülését követően a szóban forgó 
ügy további részleteire hívták fel a Bizottság figyelmét. Ezek aggodalomra adnak okot az 
említett beruházás számára elvégzett környezeti hatásvizsgálat részét képező zajvizsgálat, 
valamint az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK2 tanácsi irányelv) alkalmazása tekintetében. 

Ezért a Bizottság kapcsolatba lép az olasz hatóságokkal a fent említett kérdésekben, és amint 
lehetséges, tájékoztatja a Petíciós Bizottságot a vizsgálat eredményeiről.

5. Bizottság további válasza, beérkezett 2006. november 10-én

2005. november 18-án a Bizottság tájékoztatást kért az olasz hatóságoktól a projekttel 
kapcsolatos környezetvédelmi hatástanulmányt illetően, valamint az élőhelyekről szóló 
92/43/EGK irányelvnek megfelelő intézkedések végrehajtását illetően, tekintettel arra, hogy a 
projekt számos Natura 2000 területre lehet hatással.

Az olasz hatóságok 2006. január 27-én tárgyalták az ügyet Rómában. A tárgyalás alkalmával 
az olasz hatóságok megállapították, hogy a hatásvizsgálat még folyamatban van. Ezen eljárás 
keretében a lombardiai hatóságok olyan megfigyeléseket tettek, amelyeket örömmel fogadott 
a környezeti hatásvizsgálati eljárással foglalkozó nemzeti szerv. A Natura 2000 területekre 
kifejtett lehetséges hatások vizsgálata folyik.

2006 februárjában Olaszország további tájékoztatást nyújtott a Bizottság számára. A Bizottság 
szolgálatai végzik a kapott információk értékelését. A Bizottság tájékoztatni fogja az Európai 
Parlament Petíciós Bizottságát az értékelés eredményéről.

6. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. május 5.

Az olasz hatóságok, valamint a petíció benyújtója által közölt információk alapján úgy tűnik, 
hogy a szóban forgó projekt engedélyezési eljárása még folyamatban van.

Az olasz hatóságok megerősítették, hogy az eljárás során orvosolni kívánják az előzetes 
KHV-tanulmányok hiányosságait.

                                               
1 Nevezetesen az Albairate, Cassinetta di Lugagnano és Cisliano önkormányzatainak az előzetes tervre és a 

szóban forgó környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó észrevételei. Ezeket a petíció mellékleteként nyújtották be, 
és a Bizottság 2005. június 15-én tartott ülésén is említésre kerültek. 

2 HL L 206., 1992.7.22.
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Ezért jelenleg nem állapítható meg a közösségi jog megsértése.


