
CM\866788HU.doc PE458.719v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

6.5.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Adone Doni és Mattia Donadel olasz állampolgárok által a Coordinamento 
Comitati Ambiente e Territorio della Riviera Brenta e del Miranese nevében 
benyújtott 0804/2010. számú petíció a Mestre körüli körgyűrűről (A4)

1. A petíció összefoglalása

A Mestre körüli terület nagyon forgalmas, ami súlyos környezeti veszélyt jelent a lakosságra, 
ezért 1992-ben úgy döntöttek, hogy sürgősen építeni kell egy számos kijárattal és 
fizetőkapuval rendelkező körgyűrűt. A projekt megvalósításában számos késedelem 
következett be, és 2003-ban különbiztost neveztek ki a kivitelezés felgyorsítása érdekében. 
Sor került néhány változtatásra (fizetőkapuk áthelyezése, tömegközlekedéssel elérhető 
parkolók a kijáratoknál) annak érdekében, hogy csökkentsék a környező településeket terhelő 
forgalmat. Az utat végül 2009 januárjában avatták fel, számos olyan új kijárattal és 
fizetőkapuval, amelyek nem szerepeltek az eredeti projektben. A petíció benyújtóinak állítása 
szerint az eredeti projekt tekintetében jóváhagyott környezeti hatásvizsgálat a végeredményre 
már nem érvényes. Ezenkívül a biztos nem kapott felhatalmazást a végleges projektre 
felhasznált kiegészítő finanszírozás elköltésére, amely a petíció benyújtóinak állítása szerint 
európai forrásból származik. A petíció benyújtói az ügy kivizsgálását kérik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK módosított tanácsi irányelv1 (a KHV-irányelv) értelmében a többek között 
jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős 
hatást gyakorló projektek esetében az engedély megadása előtt hatásvizsgálatot kell végezni.  
Az irányelv két mellékletet tartalmaz: a kötelező KHV-t igénylő projektekre (az úgynevezett 
I. melléklet szerinti projektek), valamint az azokra a projektekre vonatkozót, amelyek 
esetében a tagállami hatóságoknak kell megállapítaniuk – egy „átvilágításnak” nevezett 
eljárás keretében –, hogy azok várhatóan jelentős hatással járnak-e (az úgynevezett II. 
melléklet szerinti projektek).  A II. melléklet 13. pontjába ugyancsak beletartozik az I. és II. 
mellékletben felsorolt már engedélyezett, kivitelezett vagy vizsgálat alatt álló meglévő 
projektek bármely olyan megváltoztatása vagy bővítése is, amelynek jelentős ártalmas hatása 
van a környezetre.

A petíció benyújtói által felvetett változtatások a Mestre körüli körgyűrűn – egy fizetőkapu 
áthelyezése, tömegközlekedéssel elérhető parkolók a kijáratoknál – nem szerepelnek a KHV-
irányelv I. vagy II. mellékletében.  Az ilyen módosítások ennek ellenére a II. melléklet 13. 
pontja alá tartozhatnak, ha úgy tekintik, hogy jelentős ártalmas hatásuk van a környezetre, és 
ezért KHV-átvilágítást tesznek szükségessé.

A tervezett „Veneto City” és „Romea Commerciale” projektekkel összeadódó potenciális 
hatásokkal az e projektekre vonatkozó esetleges KHV-eljárások keretében kell foglalkozni. A 
„Városfejlesztési projektek, ideértve a bevásárlóközpontok építését és parkolóhelyek 
létesítését” szerepelnek a KHV-irányelv II. mellékletének 10.b) pontjában, ennek megfelelően 
átvilágítás alá tartoznak.

A Bizottság kapcsolatba fog lépni az olasz hatóságokkal, hogy megbizonyosodjon róla, hogy 
a Mestre körüli körgyűrű változtatásain végeztek-e KHV-átvilágítást, valamint hogy 
megkérdezze, hogyan fogják figyelembe venni az összeadódó hatásokat a javasolt „Veneto 
City” és „Romea Commerciale” fejlesztések esetében. 

Az Európai Táj Egyezmény nem uniós jogszabály, így a Bizottság erre vonatkozóan nem 
tehet észrevételeket.

Végezetül – a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján – erre az autópálya-projektre 
vagy a környezeti hatások mérséklésére irányuló munkálatokra (a „Passante Verde”) nem 
vonatkozott korábbi uniós társfinanszírozás.

Következtetések

A Bizottság kapcsolatba fog lépni az olasz hatóságokkal, és a kapott válasz értékelése után 
beszámol a Petíciós Bizottságnak.

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.; HL L 73., 1997.3.14., 5. o.; HL L 156., 2003.6.25., 17. o.; HL L 140., 
2009.6.5., 114. o.
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4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011.május 6.

A Bizottság tájékoztatást kért az olasz hatóságoktól az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK módosított tanácsi irányelv1

(a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-irányelv) alkalmazásával kapcsolatban. Az 
olasz hatóságoktól kapott tájékoztatást megvizsgálták. 

A mestrei elkerülő úttal kapcsolatos végleges projektet a Mestre térségében a közlekedés és 
mobilitás által kiváltott társadalmi-gazdasági és környezeti szükséghelyzetért felelős 
különbiztos2 küldte meg a Környezetvédelmi Minisztérium részére a környezetvédelmi 
megfelelőség ellenőrzése céljából. 2005. szeptember 6-án a Környezetvédelmi Minisztérium 
környezeti hatásvizsgálattal foglalkozó műszaki bizottsága kijelentette, hogy a végleges 
projekt nem tér el jelentősen a 2003-as előzetes tervtől, továbbá bebizonyosodott, hogy a 
végleges projekt megfelel a gazdasági tervezéssel foglalkozó minisztériumközi bizottság 
(CIPE) 2003. november 7-i 80. sz. határozatában foglalt, környezetvédelmi megfelelőségre 
vonatkozó előírásoknak. Azt is hozzátették, hogy az említett előírások közül néhány a 
kivitelezés tervezési szakaszában további kidolgozásra szorul, különösen az „ex cave Villetta 
di Salzano” közösségi jelentőségű terület vonatkozásában – ahol a nyomvonalat a közösségi 
jelentőségű terület keleti oldalára kell áthelyezni –, valamint a Dolo–Velence szakaszon 
felmerült kérdésekkel összefüggésben. A Környezetvédelmi Minisztérium 2005. november 
24-én jóváhagyásáról tájékoztatta a különbiztost. 

A Környezetvédelmi Minisztérium által az „ex cave Villetta di Salzano” közösségi 
jelentőségű területre vonatkozóan megállapított előírások következtében egy új végleges 
projekt kidolgozására volt szükség, amelyet a különbiztos a 2006. október 21-i 140. sz.
rendeletben, illetve a 2006. november 10-i 150. sz. rendeletben hagyott jóvá. Ez az új projekt 
azt jelenti, hogy az előzetes és a végleges projektekben jóváhagyott martellagói fizetőkapu a 
továbbiakban technikailag már nem volt megvalósítható, ezért e célból egy új helyszínt 
jelöltek ki a Dese folyótól északra, Cappella di Scorzè környékén. 

A fent említett kérdések miatt a különbiztos új előzetes projektet dolgozott ki a Martellago-
Scorzè és a Dolo-Pianiga-Riviera del Brenta viszonylatában elhelyezett fizetőkapukat illetően, 
amelyhez egy új, 2009. július 20-án induló KHV-eljárás is társult. Az eljárás még 
folyamatban van.

Miután 2009. február 8-án megnyitották a mestrei elkerülő utat, további fizetőkapukat, 
kapukat3 és becsatlakozásokat nyitottak az előzetes és a végleges projektekkel összhangban, 
ami lehetővé tette a Dolo–Velence szakasz megvalósíthatóságának vizsgálatát. Ez kiterjedt a 
Mira-Oriagónál és a Mirano-Dolónál elhelyezett fizetőkapuk megnyitására és a forgalmi 
forgatókönyvek aktualizálására is; a két fizetőkapuval a 2003-as KHV-eljárások során 
foglalkoztak, ezért azok a CIPE 2003. november 7-i 80. sz. határozatának tárgyát képezték.

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o. HL L 73., 1997.3.14., 5. o.; HL L 156., 2003.6.25., 17. o.; HL L 140., 
2009.6.5., 114. o.
2 Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel settore del traffico e della 
mobilitŕ nella localitŕ di Mestre del Comune di Venezia
3 A kapuk is fizetőkapuk, csak ezek közvetlenül az úton helyezkednek el.
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Figyelembe vették annak jelentőségét is, hogy a jelenleg Villabonánál található kaput a 
várható forgalmi torlódás miatt – az előzetes és a végleges projektekben előirányzottak szerint 
– Dolóba (Roncoduro) helyezzék át. Következésképpen a különbiztos 2007. november 5-én 
úgy határozott, hogy felfüggeszti az új kapukat érintő munkálatokat, és meghagyja a jelenleg 
működő villabonai kaput, ami azt jelentette, hogy a Mirano-Dolo becsatlakozásnál egy 
átmeneti fizetőkaput helyeznek el.

Ami az autók és tömegközlekedési eszközök számára kialakított parkolókra vonatkozó 2003-
as CIPE-előírásokat illeti, négy fizetőkapunál/kapunál terveztek ilyen létesítményeket 
(Barriera di Venezia-Est, Barriera di Venezia-Nord, Casello di Preganziol, Casello di Spinea). 
Ezenfelül a Dolo-Pianiga-Riviera del Brentánál elhelyezett fizetőkapura vonatkozó előzetes 
projekt  is előirányoz az autók és tömegközlekedési eszközök számára kialakított parkolókat; 
addig azonban a Roncoduróban található parkolót használják. Noha a CIPE határozata autók 
és tömegközlekedési eszközök számára kialakított parkolókat ír elő, a tömegközlekedés 
biztosítását még értékelni kell, és végső soron a tömegközlekedést a szolgáltatóknak kell 
beindítaniuk.

A javasolt „Romea Commerciale” fejlesztés egy nagyobb autópálya-építési projekt – a 
„Civitavecchia–Orte–Mestre gerinchálózati gyorsforgalmi folyosó: E45-E55 Orte–Mestre 
szakasz” 1 – részét képezi. Pontosabban szólva, a „Romea Commerciale” magában foglalja az 
E55 mentén épülő Velence–Mestre és Ravenna–Cesena közötti új közlekedési ütőeret is. 
Pillanatnyilag folyamatban van egy KHV-eljárás, és jelenleg értékelik a mestrei elkerülő úttal 
közösen jelentkező halmozott hatásokat.

A „Veneto City” egy programmegállapodás (accordo di programma). Ez magában foglal egy 
sor olyan intézkedést, amely Dolo és Pianiga településeket érinti. Jelenleg a 
programmegállapodás a 2001/42/EK irányelv2 (stratégiai környezeti vizsgálatról szóló 
irányelv, SKV-irányelv) alapján vizsgálati eljárás alatt áll. 

Következtetés

Egy KHV-eljárást már lefolytattak ebben az ügyben, és kiadták az építési engedélyt. A másik 
KHV-eljárás még folyamatban van. A Bizottság nem talált az EU környezetvédelmi 
jogszabályainak megsértésére utaló jelet. 

                                               
1 Corridoio Dorsale di Viabilità Autostradale Civitavecchia-Orte-Mestre: tratta E45-E55 Orte-Mestre
2 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.


