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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Helena Isabel Coelho, portugál állampolgár által benyújtott 0367/2009.
számú petíció a „Duoro Litoral” autópályaprojektről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója utal a „Duoro Litoral” elnevezésű autópályaprojektre, és rámutat, hogy 
az ehhez kapcsolódóan Aguiar de Sousa területén (Porto) végrehajtott kisajátítások számos 
esetben megsértik a hatályos környezetvédelmi rendelkezéseket, ezen belül az ivóvíz 
szennyezésére és az élőhelyek védelmére vonatkozókat. Mivel a petíció benyújtója hiába 
fordult a portugál környezetvédelmi minisztériumhoz, az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A petíció

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a „Douro Litoral” elnevezésű autópályaprojekt egy 
szakaszával kapcsolatban, Portugália Norte régiójában.

A petíció benyújtója attól tart, hogy az említett útépítési projekt hatással lesz ingatlanára. A 
jelek szerint az Aguiar de Sousa-i 2–A32/A41 számú autópályaprojekthez Paredes településen 
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a földterületének kisajátítását tervezik az engedményes javára. A petíció benyújtója felhívja a 
figyelmet a tervezett autópálya által a környezetre, különösen az állat- és növényvilágra, a 
megművelt területekre és a lakhatásra gyakorolt kedvezőtlen hatásra. Kiemeli, hogy vannak 
kisebb környezeti és társadalmi károkat okozó, egyéb lehetséges alternatívák.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság szolgálatai megvizsgálták a petíció benyújtója által közölt információkat, a 
szóban forgó ügyre esetlegesen alkalmazandó uniós jogszabályok fényében.

A módosított 85/337/EGK irányelv1 (a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-
irányelvként ismert) rendelkezik a KHV elvégzéséről bizonyos köz- és magánprojektek 
esetében. A KHV-irányelv különbséget tesz az ún. I. melléklet szerinti projektek között, 
amelyeket minden esetben alá kell vetni a KHV-eljárásnak, valamint a II. melléklet szerinti 
projektek között, amelyek esetében a tagállamok eseti alapon és/vagy az irányelvet a nemzeti 
jogba átültető jogszabályokban meghatározott küszöbértékek vagy kritériumok alapján 
határoznak arról, hogy a projektet környezeti hatásvizsgálatnak vetik-e alá.

Meg kell jegyezni, hogy az autópálya-építési projektek szerepelnek az irányelv I. 
mellékletének 7b. pontjában, ezért esetükben a KHV elvégzése kötelező.

A KHV eljárás biztosítja, hogy sor kerül a projektekkel járó környezeti következmények 
azonosítására és felmérésére, még mielőtt az illetékes hatóság kiadná az engedélyt. A 
nyilvánosság is kifejtheti véleményét, és minden konzultációt figyelembe kell venni. A 
nyilvánosságot továbbá az engedély tartalmáról is tájékoztatni kell.

A rendelkezésre álló információk alapján a „Douro Litoral” projekt egy új, díjköteles 
autópálya projektje a portói városi térségben, a Douro folyó közelében. Egy tervezési, építési, 
finanszírozási és működtetési megállapodás keretében 129 kilométernyi útszakasz 
megépítésére terjed ki, amelyből 76,5 km lesz díjköteles.

A szóban forgó projekt projektgazdája a közúti infrastruktúrák állami intézete (Instituto de 
Infra-estruturas Rodoviárias), amely az építési beruházásokkal, közlekedéssel és 
kommunikációval foglalkozó minisztérium égisze alatt működik. E koncesszió nyertes 
konzorciumának neve „Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A. (AEDL)”.

Fontos megjegyezni, hogy az említett autópályaprojektre vonatkozóan KHV-eljárást 
végeztek, amely 2002 novemberétől 2003 júliusáig zajlott, beleértve a nyilvános konzultációs 
szakaszt is, valamint az alternatívák elemzését, a korrekciós és enyhítő intézkedések 
elfogadását stb. A petícióban említett útvonal adott szakaszára vonatkozó KHV-nyilatkozatot 
(DIA) 2003 júliusában fogadták el. A KHV-irányelvet átültető portugál jogszabálynak 
megfelelően a KHV eredményeként előirányzott különböző intézkedések ellenőrzéséből és 
nyomon követéséből eredő következtetések a RECAPE elnevezésű jelentésben szerepelnek.

                                               
1 A 97/11/EK irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14.), a 2003/35/EK irányelvvel (HL L 156., 2003.6.25.) és a 
2009/31/EK irányelvvel (HL L 140., 2009.6.5.) módosított 85/337/EGK irányelv (HL L 175., 1985.7.5.).
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Az említett projektre vonatkozó, 2008. évi RECAPE jelentés az interneten megtekinthető, a 
portugál környezetvédelmi ügynökség (Agência Portuguesa do Ambiente) KHV-eljárásokkal 
foglalkozó weboldalán.

Hangsúlyozni kell, hogy egy projekt megtervezése és a konkrét alternatívák kiválasztása az 
érintett tagállam feladata, amelynek biztosítania kell a vonatkozó uniós jogszabályok 
betartását.

Ki kell emelni azt is, hogy az uniós jog megfelelő végrehajtásának feladata elsősorban szintén 
a tagállamokra hárul. A Szerződés értelmében a Bizottság hatásköre nem terjed ki arra, hogy a 
tagállami hatóságok helyett járjon el tervezési tevékenységeik és döntéshozataluk során, 
például a szóban forgó autópályaprojekt engedélyezésében.

A fentiek fényében és a rendelkezésre álló információk vizsgálata alapján a szóban forgó 
esetben nem valószínűsíthető a KHV-irányelv megsértése.

Végezetül a magántulajdon kisajátításával és a megfelelő gazdasági kompenzáció 
megállapításával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy ezek a kérdések nem tartoznak az 
uniós jog hatálya alá, így a Bizottságnak nem áll módjában beavatkozni. A petíció benyújtója 
által e tekintetben felvetett kérdések az érintett tagállam jogszabályainak hatálya alá 
tartoznak. Amennyiben a petíció benyújtója tiltakozni kíván, élhet a portugál jog értelmében 
biztosított jogorvoslati lehetőségekkel.

Következtetések

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság ez esetben nem talált az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok megsértésére utaló jelet.


