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Tárgy: Gerhard Holzinger német állampolgár által benyújtott 0597/2010. számú 
petíció különösen a közúti infrastruktúra-fejlesztés támogatása tekintetében 
az uniós költségvetés felülvizsgálatáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának véleménye szerint a jelenlegi költségvetési megszorító intézkedések 
keretében felül kellene vizsgálni az EU költségvetését. A petíció benyújtója különösen a 
közúti infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás újbóli ellenőrzésére szólít fel; állítása 
szerint rendszeresen olyan projektek számára nyújtanak finanszírozást, amelyek károsak a 
környezetre és nem járulnak hozzá a regionális fejlesztéshez.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A petíció benyújtója azt kívánja megtudni, hogy a jelenlegi költségvetési megszorítások 
közepette miért folytatják a közúti infrastrukturális projekteket, miközben azoknak –
véleménye szerint – kisebb jelentőséget kellene tulajdonítani, mivel vélhetően 
környezetkárosító hatásúak.

A Bizottság észrevételei

A strukturális alapokból társfinanszírozott közúti infrastrukturális projekteket maguk a 
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tagállamok választják meg. A vonatkozó szabályok nem írnak elő felülvizsgálatot minden 
olyan alkalommal, amikor a gazdasági körülmények megváltoznak, mivel az ilyen projektek 
természetüknél fogva hosszú távú befektetésnek minősülnek. A nagyléptékű projektek 
esetében – amelyek meghaladják az 50 millió EUR összeget – a társfinanszírozás mértékét a 
Bizottság hagyja jóvá. A nagyléptékű projekteknek összhangban kell állniuk az EU 
környezetvédelmi politikájával. A társfinanszírozott programokat stratégiai környezeti 
vizsgálatnak, az ilyen projekteket pedig környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni. 

Az 1400/2009. és az 1528/2009. számú petíciókra adott korábbi válaszok alapján a Bizottság 
megerősíti, hogy a társfinanszírozott projektek nem károsíthatják a környezetet, hanem épp 
ellenkezőleg, hozzá kell járulniuk a fenntartható regionális fejlesztéshez. A kérdéses közúti 
infrastrukturális projektek esetében a tervek még túlságosan korai szakaszban voltak ahhoz, 
hogy érdemben vizsgálhatóvá váljon a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvnek való 
megfelelés, ezért a petíciókat ennek megfelelően lezárták.

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények önmagukban még nem 
indokolják a tagállamok által uniós társfinanszírozásra kijelölt projektekre vonatkozó 
döntések felülvizsgálatát. Az is előfordulhat, hogy az ilyen projektek európai hozzáadott 
értéke tovább növekszik a költségvetési szigorítások időszakában. Mindenesetre teljes 
mértékben a tagállamok döntésén múlik az, hogy mely projektekre tesznek javaslatot.


