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Tárgy: Giancarlo Pastorutti, olasz állampolgár által a „Bagnaria Arsa NO-TAV” 
bizottság, valamint az 5. számú folyosót ellenző további bizottságok által 
benyújtott, 0900/2007. számú petíció a Trieszt–Divača vasúti tengely uniós 
finanszírozása elleni tiltakozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a Trieszt–Divača vasúti tengely uniós finanszírozása ellen, és 
mindenekelőtt azt állítja, hogy sérültek a környezettel kapcsolatos kérdésekben a nyilvánosság 
tájékoztatására és a nyilvános konzultációra vonatkozó közösségi szabályok (a 2003/4/EK 
irányelv és az aarhusi egyezmény), mégpedig a Portogruaro–Ronchi dei Legionari szakasz 
tekintetében. Továbbá azt állítja, hogy nem vizsgálták meg a tervezett infrastrukturális 
beruházásnak a közösségi jelentőségű területekre (a Grado és Marano lagúnák a carsói 
térségben) gyakorolt környezeti hatását, valamint nem készült költséghaszon-elemzés, sem 
pedig felmérés arról, hogy a meglévő közlekedési útvonalak miatt már így is túlterhelt 
forgalmú és sűrűn lakott területre milyen társadalmi hatást gyakorol majd egy ilyen jellegű 
projekt. Végezetül a petíció benyújtója aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a friuli 
regionális hatóságok a „célkitűzés-törvényt” szándékozzák alkalmazni az engedélyezési 
eljárás felgyorsítása érdekében, ily módon eltérve a Susa-völgyi nagy sebességű vasúti 
tengellyel összefüggésben létrejött precedenstől, amikor is a kormány úgy határozott, hogy a 
Torinó–Lyons vasútvonal olaszországi szakasza esetében a „célkitűzés-törvényt” nem 
alkalmazza.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. június 18.

I.  A petíció

A petíció benyújtója tiltakozik a Trieszt–Divača vasúti tengely uniós finanszírozása ellen, és 
mindenekelőtt azt állítja, hogy megsértették a környezettel kapcsolatos kérdésekben a 
nyilvánosság tájékoztatására és a nyilvános konzultációra vonatkozó közösségi szabályokat (a 
környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelv1 és az 
aarhusi egyezmény) a Portogruaro–Ronchi dei Legionari szakasz tekintetében; nem vizsgálták 
meg a tervezett infrastrukturális beruházásnak a közösségi jelentőségű területekre (a Grado és 
Marano lagúnák a carsói térségben) gyakorolt környezeti hatását, és nem készült költség-
haszon elemzés, sem pedig felmérés arról, hogy a meglévő közlekedési útvonalak miatt már 
így is túlterhelt forgalmú és sűrűn lakott területre milyen társadalmi hatást gyakorol majd a 
projekt. Végezetül a petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a friuli regionális 
hatóságok a „célkitűzés-törvényt” szándékozzák alkalmazni az engedélyezési eljárás 
felgyorsítása érdekében.

A Bizottság már 2007-ben vizsgálta a petíciót, mivel azt másolatban megküldték Barroso 
elnök mellett Barrot és Dimas biztosoknak is. A petíció benyújtójának 2007. október 1-jén az 
Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának vezetője válaszolt.

II.  A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A rendelkezésre bocsátott információkból megállapítható, hogy a tervezett Portogruaro-
Divača nagysebességű vasúti vonalra az illetékes olasz és szlovén hatóságok még nem adták 
meg a fejlesztési hozzájárulást. Így a petíció benyújtója egyetlen, a három szakasz egyikére 
elkészített környezeti hatástanulmányra vonatkozóan 2005-ben megfogalmazott negatív 
minisztériumi véleményre hivatkozik, és nem az engedélyezési eljárás végeredményére.

A többször módosított2,3,4 85/337/EK irányelv értelmében jelen projekt esetében kötelező
környezeti hatástanulmány készítése. A Bizottság álláspontja szerint – elviekben – szükséges 
a különböző szakaszokra gyakorolt kumulált hatásokat figyelembe vevő környezeti 
hatástanulmány vagy egyértelmű kapcsolatban álló környezeti hatástanulmányok elkészítése a 
tervezett vasúti vonal teljes hossza tekintetében. Mindazonáltal azt szükséges megjegyezni, 
hogy a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv a különböző projektek esetében a 
fejlesztési hozzájárulás megadása előtt sem költség-haszon elemzés készítését, sem a 
társadalmi hatások vizsgálatát nem követeli meg.

Továbbá a projektnek az általa valószínűsíthetően érintett területen lévő bármely Natura 2000 

                                               
1 HL L 41., 2003.2.14., 26–32. o.

2 A Tanács 85/337/EGK irányelve, HL L 175., 1985.7.5., 40. o.

3 módosította a Tanács 97/11/EK irányelve, HL L 73., 1997.3.14., 5. o.

4 módosította az Európai Parlament és a Tanács 2003/35/EK irányelve, HL L 156., 2003.6.25., 17. o.



CM\729579HU.doc 3/3 PE407.979v01-00

HU

területre gyakorolt hatását a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv1 6. cikke értelmében 
megfelelően meg kell vizsgálni.

Ami a „célkitűzés-törvényt” illeti, Olaszországgal szemben az egyik végrehajtási rendeletének 
a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvvel való összeegyeztethetetlensége miatt
jogsértési eljárás indult. A „célkitűzés-törvény” bizonyos projektek esetében történő 
alkalmazása azonban önmagában nem valósítja meg a közösségi jog megsértését.

A Bizottság a transzeurópai hálózatok (TEN) társfinanszírozásának környezetvédelmi 
jogszabályokkal és környezetvédelmi politikával való összhangját kiemelkedő jelentőségű 
témának tekinti. 2007 márciusában a Bizottság Transzeurópai hálózatok: egy összehangolt 
megközelítés felé2 címmel közleményt adott ki, amely egy kapcsolódó bizottsági szolgálati 
munkadokumentumot tartalmazott, beleértve az Iránymutatást a transzeurópai hálózatokhoz 
és a fő környezetvédelmi jogszabályokhoz.

Jelen vonalhoz kapcsolódó munkálatok közül egyik sem a strukturális alapokból vagy a TEN 
költségvetésből történő társfinanszírozással valósult meg. Korábban azonban két előzetes 
megvalósíthatósági tanulmány társfinanszírozása a TEN költségvetésből történt (1997-ben 
600.000 euró és 2000-ben 1.000.000 euró értékben), amelyek a 2008-ban véget érő Interreg 
IIIA program költségvetéséből finanszírozott megvalósíthatósági tanulmány alapjául 
szolgáltak. A TEN-T 2007-2013 többéves program keretében előreláthatóan két, Olaszország, 
illetve Szlovénia által előterjesztett projekt finanszírozása valósul meg, amely előirányozza a
Ronchi-Sud és Trieszt közötti vonalra, valamint a Trieszt–Divača közötti vonalra 
megvalósíthatósági tanulmány készítését.

Előreláthatóan a Friuli-Velence-Giulia térségben intermodális infrastruktúrák finanszírozása 
várható az új, 2007–13-as időszakra vonatkozó Strukturális Alapok Operatív Program 
keretében, beleértve a vasúti lehetőségek fejlesztését Ronchi dei Legionariban.

Valamennyi, társfinanszírozással megvalósuló műveletnek, függetlenül attól, hogy az a
strukturális alapokból vagy a TEN költségvetésből kap támogatást, tiszteletben kell tartania a 
közösségi környezetvédelmi jogszabályokat. 

III.  Következtetések

Tekintettel arra, hogy a projekt esetében az engedélyezési eljárás még folyamatban van, és 
jelen petícióban bemutatott elemek alapján a Bizottság nem látja bizonyítottnak a Közösség
környezetvédelmi jogának megsértését, az ügy jelen stádiumában további intézkedés nem 
tehető. 

                                               
1 A Tanács 92/43/EGK irányelve, HL L 206., 1992.7.22., 7. o.

2 COM (07)374, 2007.3.21.


