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Tárgy: Metodie Nicoară, román állampolgár által benyújtott 1593/2009. számú 
petíció a romániai Drobeta Turnu Severin – Lugoj 6. számú főút 
rehabilitációs programja keretében a romániai Caransebeşt elkerülő út 
nyomvonalának kijelölésével kapcsolatos kérdésekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója bírálja a román hatóságok által a Drobeta Turnu Severin – Lugoj 6. 
számú főút rehabilitációs programja keretében a Caransebeş megyei jogú várost elkerülő út 
azon nyomvonalának kijelölését, amely áthalad Buchin helységen. A petíció benyújtója 
szerint a projekt tervei értelmében egy 1 kilométeres útszakasz a helység belterületén fekvő 
termőföld érintésével épülne meg. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez a megoldás nem a 
legjobb és figyelmen kívül hagyja a meglévő úthálózatot, valamint a tervezett Arad–Bukarest 
autópálya projektet is. A petíció benyújtója továbbá rámutat arra, hogy a kijelölt nyomvonal 
befolyásolja az érintett termőföld értékesítési kilátásait, és becslése szerint a közérdeken 
alapuló földkisajátításért járó állami kárpótlás összege jelentéktelen (négyzetméterenként tíz 
euró). A petíció benyújtója az Európai Parlament közbenjárását kéri a román hatóságoknál a 
lehetőségek megfelelő kiértékelése és a helyzet kiigazítása céljából, tekintettel arra, hogy a 6. 
számú főút rehabilitációs projektjének finanszírozása részben európai uniós alapokból is 
történik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A petíció benyújtója aggályainak ad hangot a Caransebeşt elkerülő út nyomvonalának 
kijelölésével kapcsolatban, amely a romániai 6. sz. főút tágabb értelemben vett rehabilitációs 
programjának részét képezi.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy ez az útépítési projekt érinteni fog bizonyos 
ingatlanokat, amelyek Buchin helység engedélyezett építési területén helyezkednek el. Úgy 
tűnik, hogy a földterületnek a projektgazda (az autópályákért és országutakért felelős román 
nemzeti társaság, azaz a Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale) javára 
történő kisajátítását a 6. sz. főúttal való összeköttetésre szolgáló elkerülő út céljából tervezik 
Buchin területén. A petíció benyújtója rámutat arra, hogy a tervezett út kedvezőtlenül 
befolyásolja a földterület értékét, míg az ingatlanok értékcsökkenéséért nyújtott kárpótlás igen 
csekély. Hangsúlyozza, hogy vannak más lehetséges alternatívák, amelyek társadalmi 
szempontból kevesebb kárt okoznak (egy meglévő közút, amely biztosíthatja a 6. sz. főút és a 
tervezett elkerülő út összekapcsolását). 

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által szolgáltatott információkat a szóban forgó 
ügyben esetlegesen alkalmazandó uniós jogszabályok fényében.
A 97/11/EK1 és a 2003/35/EK2 irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK3 irányelv (KHV-irányelv) 
kimondja, hogy azokat a projekteket, amelyek többek között jellegüknél, méretüknél vagy 
elhelyezkedésüknél fogva várhatóan jelentős hatást gyakorolnak a környezetre, környezeti 
hatásvizsgálatnak kell alávetni [2. cikk, (1) bekezdés]. A KHV-irányelv megkülönbözteti az 
úgynevezett I. melléklet szerinti projekteket, amelyeket mindig alá kell vetni KHV-eljárásnak, 
valamint a II. melléklet szerinti projekteket, amelyek esetében a tagállamok állapítják meg a 
várhatóan jelentős környezeti hatásokat. A megállapításra eseti vizsgálat alapján kerülhet sor, 
küszöbértékek vagy kritériumok meghatározásával, vagy ezen módszerek kombinációjával, 
figyelembe véve az irányelv III. mellékletében foglalt, vonatkozó kiválasztási kritériumokat.
Az útépítési projektek a KHV-irányelv hatálya alá tartoznak. Ennek megfelelően a KHV 
elvégzése az alábbi esetekben kötelező:
 autópályák és gyorsforgalmi utak építése – I. melléklet, 7b. pont; valamint

 négy vagy ennél több sávos új utak építése, vagy meglévő, egy vagy két sávos utak 
áthelyezése és/vagy kiszélesítése négy vagy több sávossá, akkor, ha az új vagy átalakított 
vagy kiszélesített útszakasz egybefüggően legalább 10 km hosszú vagy annál hosszabb – I. 
melléklet, 7c. pont.

Az irányelv I. mellékletében nem szereplő egyéb útépítési projektek a II. melléklet 10e. 
pontjának hatálya alá tartoznak: Utak építése (az I. mellékletben nem szereplő projektek). A 

                                               
1  HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
2  HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
3  HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
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fentebb elmondottaknak megfelelően a II. mellékletben szereplő projektekkel összefüggésben 
a tagállamok illetékes hatóságainak kell „átvilágítás” útján megvizsgálniuk, hogy a projektek 
várhatóan jelentős hatást gyakorolnak-e a környezetre, amely esetben KHV elvégzése 
szükséges.

A KHV-eljárás elvégzése során a lakossággal, valamint a környezetvédelmi és egyéb 
hatóságokkal is konzultációt kell folytatni. Az építési engedéllyel kapcsolatos határozatnak 
pedig figyelembe kell vennie az ilyen konzultációk eredményeit, valamint a projektgazda 
részéről az illetékes hatóságok számára a KHV-eljárás keretében biztosított információkat. 
Végezetül, az engedély kiadására vagy megtagadására vonatkozó határozatot elérhetővé kell 
tenni a nyilvánosság számára.

A Bizottság úgy véli, hogy az országút nyomvonalának kijelölésére vonatkozó határozatot a 
KHV-eljárás befejezését követően kell meghozni. Az említett eljárás arra hivatott, hogy 
hozzásegítse az illetékes hatóságokat a lehető leginkább tárgyilagos és átlátható határozat 
meghozatalához a tervezett országútra vonatkozóan.

A romániai Oltenia és Banat területén húzódó 6. sz. főút Drobeta Turnu Severin – Lugoj 
szakaszának rehabilitációs projektjét (a Craiova–Lugoj 2. fázisa) – beleértve a Caransebeşt 
elkerülő utat is – a korábbi ISPA (most Kohéziós Alap) egy programjának keretében 
finanszírozzák. A projekt körülbelül 163 kilométernyi közút felújítását és 31 kilométernyi új 
útszakaszok megépítését foglalja magában. A projektgazda az autópályákért és országutakért 
felelős román nemzeti társaság, az Infrastruktúraügyi és Közlekedési Minisztérium 
fennhatósága alatt.
Fontos megjegyezni, hogy az említett projektet 2006 októbere és 2007 novembere között 
KHV-eljárásnak vetették alá, amely a nyilvánossággal folytatott konzultációt is magában 
foglalta. A petícióban említett útszakaszra vonatkozó KHV-engedélyt 2007 novemberében 
adták ki. 
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 közútépítési projekt engedélyezésében.

Következtetések

A szolgáltatott információk alapján a Bizottság ez esetben nem talált a KHV-irányelv 
megsértésére utaló jelet. Amennyiben a petíció benyújtói új és részletesebb információkkal, 
valamint az uniós jogszabályok vélt megsértésére vonatkozóan érdemi bizonyítékkal tudnak 
szolgálni, ami lehetővé teszi a Bizottság számára a fent említett irányelvhez kapcsolódó jogi 
kérdések megfontolását, a Bizottság mérlegelné az ügy további kivizsgálását.

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 
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által e tekintetben felvetett kérdések az érintett tagállam jogszabályainak, valamint az emberi 
jogokról szóló európai egyezményhez csatolt 1. sz. jegyzőkönyv hatálya alá tartoznak. 
Amennyiben a petíció benyújtója tiltakozni kíván, élhet a román jog értelmében biztosított 
jogorvoslati lehetőségekkel.


