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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Carlo Crotti olasz állampolgár által, a „Salvaguardia idraulica del territorio 
padovano e veneziano” szervezet nevében benyújtott, 1770/2009. számú 
petíció a Velence–Padova útvonalon épülő autópálya nyomán az 
árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/60/EK irányelv 
esetleges megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A venetói régióban jelenleg folyamatban van egy autópálya megépítése Padova és Velence 
között, amely egy csatorna mentén húzódik. A petíció benyújtója azt állítja, hogy mindez 
súlyos kockázatokkal jár az esetleges áradások miatt. Jóllehet a 2007/60/EK irányelv csak 
2011-ben lép hatályba, véleménye szerint a hatóságoknak környezeti hatásvizsgálatot kellene 
végezniük az említett irányelvvel összhangban. Ezenfelül a venetói régió ellen jogsértési 
eljárás folyik a légszennyezésről szóló 1999/30/EK irányelv megsértése miatt, az új autópálya 
azonban tovább növelné a légszennyezés mértékét. Végezetül, Olaszország kötelezettséget 
vállalt arra, hogy Padova és Velence között csatornát épít ki a tengeri gyorsforgalmi úthálózat 
részeként, valamint a Porto Levante közelében fekvő tengeri terminál összeköttetésének 
biztosítására, amelynek megvalósítása már folyamatban van. Mindezen okokból a petíció 
benyújtója arra kéri az európai hatóságokat, hogy vizsgálják ki a szóban forgó autópálya-
projektet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.
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A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtójának állításait az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok esetleges megsértésének fényében.

Az áradásokkal kapcsolatos állítólagos kockázatot illetően a Bizottság szeretné hangsúlyozni, 
hogy a 2007/60/EK irányelv (árvízirányelv)1 főbb intézkedéseinek végrehajtására vonatkozó 
határidők még nem jártak le. Ezek az intézkedések az előzetes árvízkockázat-értékelést és az 
esetlegesen jelentős árvízkockázattal érintett területek 2011 végéig esedékes meghatározását, 
az árvízveszélytérképek és az árvízkockázati térképek 2013 végéig történő elkészítését, 
valamint az árvízkockázat-kezelési tervek 2015 végig esedékes elkészítését foglalják 
magukban. Az irányelv nem tartalmaz az új infrastruktúra építésére vonatkozó különös 
követelményeket. Amikor azonban a víztest valamely új megváltoztatása az adott víztest 
állapotának romlásához vezethet, akkor a 2000/60/EK irányelv2 4. cikkének (7) bekezdését 
kell alkalmazni. Ha a tagállamok az említett cikk szerinti mentességet kívánják alkalmazni, 
akkor az ott előírt információnak szerepelnie kell a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben. A 
Bizottság jelenleg ellenőrzi, hogy e tervek megfelelnek-e az irányelv követelményeinek. 
Ebben a szakaszban azonban a Bizottság nem tartja indokoltnak, hogy előrevetítse ezen 
irányelvek bármelyikének megsértését.

Az olaszországi venetói régió környezeti levegőminőséget illetően – az Olaszország által a
2008-as évre benyújtott, a környezeti levegőminőségről szóló legutóbbi éves jelentés alapján 
– a régió hét övezetéből és/vagy agglomerációjából hatban lépték túl az egyik vagy mindkét 
PM10 határértéket, az illetékes hatóságok pedig – a szennyezőanyagok koncentrációs 
szintjeinek csökkentése céljából – ezért kötelesek levegőminőségi terveket kidolgozni és 
végrehajtani. Ezek az övezetek és/vagy agglomerációk azon övezetek és agglomerációk részét 
képezik, amelyek az Olaszország ellen amiatt indult jogsértési eljárás tárgyát képezték, hogy 
nem felelt meg az 1999/30/EK irányelvben megállapított PM10 határértékeknek.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a környezeti levegő minőségéről szóló uniós 
jogszabályok számos szennyező anyagra vonatkozóan állapítanak meg határértékeket, de 
tagállami hatáskörbe tartozik annak eldöntése, hogy milyen intézkedéseket kell elfogadni és 
végrehajtani annak érdekében, hogy ezeket a határértékeket ne lépjék túl. 

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 
módosított 85/337/EGK tanácsi irányelvet3 (környezeti hatásvizsgálat, vagy KHV-irányelv) 
az autópályákkal kapcsolatos projektekre is alkalmazni kell. Ezen irányelv értelmében a 
jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős 
hatást gyakorló projektek esetében az építési engedély megadását megelőzően a környezeti 
hatásaikra vonatkozóan vizsgálatot kell végezni. A nyilvánossággal folytatott konzultáció a 
KHV-eljárások kulcsfontosságú eleme.

Az autópályák és gyorsforgalmi utak, a 10 km-t meghaladó, folytonos szakaszon négy vagy 
több sávval rendelkező új utak, illetve utaknak 10 km-t meghaladó, folytonos szakaszon négy 

                                               
1 HL L 288., 2007.11.6., 27–34. o.
2 HL L 163., 1999.6.29., 41–60. o.
3 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.; HL L 73., 1997.3.14., 5. o.; HL L 156., 2003.6.25., 17. o.



CM\829517HU.doc 3/3 PE448.706v01-00

HU

sávossá való átalakítása vagy kiszélesítése kötelező KHV-t tesz szükségessé. Minden ilyen út 
a KHV-irányelv II. mellékletének hatálya alá tartozik, ami azt jelenti, hogy a tagállami 
hatóságoknak egy ún. „átvilágításos" eljáráson keresztül, az irányelv III. mellékletében 
szereplő szempontok figyelembe vételével kell meghatározniuk, hogy valószínű-e az, hogy a 
projektek jelentős hatásokkal fognak járni. Ha igen, úgy KHV-re van szükség. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóságok által elvégzett átvilágítás 
végeredménye a nyilvánosság rendelkezésére álljon.

A petíció benyújtója nem szolgált részletekkel a KHV-irányelvnek a Velencétől Padováig 
húzódó, építés alatt álló autópálya esetében történt alkalmazásáról. A Bizottság azonban nem 
kapott semmilyen olyan információt, amely azt jelezné, hogy nem tartották megfelelően 
tiszteletben a KHV-irányelv rendelkezéseit. 

Következtetések

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság nincs olyan 
helyzetben, hogy ebben az esetben megállapíthassa az uniós környezetvédelmi jog bármiféle 
esetleges megsértését.


