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Tárgy: Aldevis Tibaldi olasz állampolgár által a „Comitato per la Vita del Friuli 
rulale” (a friuli vidéki életért bizottság) nevében benyújtott 0265/2011. számú 
petíció a Velence–Trieszt vasútvonal építésének a közösségi jogszabályoknak 
való megfeleléséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a Velence–Trieszt új nagysebességű vasútvonalnak 
(transzeurópai hálózatok, 5. folyosó) az ITALFER társaság által az olasz vasúthálózati 
társaság nevében történő megépítése ellentétes a közösségi jogszabályokkal.

A petíció benyújtója különösen kiemeli, hogy 2010. december 30-án az ITALFER társaság a 
Messagero Veneto hasábjain bejelentette a környezeti hatásvizsgálati eljárás megindítását, 
azonban a petíció benyújtójának nem állt módjában ellenőrizni a környezeti hatásvizsgálatban 
szereplő adatokat a megfelelő minisztériumi osztályoknál. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK módosított tanácsi irányelv1 (a KHV-irányelv) értelmében a többek között a 
                                               
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., 
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jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős
hatást gyakorló projektek esetében az engedély megadása előtt hatásvizsgálatot kell végezni. 

A petíció benyújtója által szolgáltatott, illetve más forrásokból1 a Bizottság rendelkezésére 
álló információkból kiderül, hogy a javasolt vasútvonalra vonatkozóan KHV-eljárások vannak 
folyamatban. 

A KHV-irányelv 6. cikkének (5) bekezdése kimondja, hogy „a nyilvánosság tájékoztatására 
(például plakátok kihelyezése egy adott körzeten belül, vagy a helyi újságokban történő 
közzététel útján) és az érintett nyilvánossággal folytatott konzultációra (például írásbeli 
beadványok vagy közvélemény-kutatás révén) vonatkozó részletes intézkedéseket a 
tagállamok határozzák meg”.

Olaszország ezt a rendelkezést a 2006. április 3-i 152. sz. törvényerejű rendelet 24. cikke (1)
bekezdésével ültette át. Ez kimondja, hogy a projektet meg kell jelentetni a sajtóban és az 
illetékes hatóság internetes oldalán2.

A Bizottság véleménye szerint nem sérti a KHV-irányelvet a KHV-eljárás internetes oldalon 
való olyan megjelentetése, amely megjelöli a további iratokhoz való nyilvános hozzáférés 
módját.

A Bizottság szeretne továbbá rámutatni arra, hogy a javasolt projekt három elkülönülő 
szakaszra osztása, amelyek esetében három különálló KHV-eljárást végeznek, nem ellentétes 
a KHV-irányelvvel mindaddig, amíg figyelembe veszik e szakaszok halmozott hatásait. A 
gazdasági és társadalmi költség-haszon elemzés nem tartozik a KHV-irányelv hatálya alá. 

Következtetés

A petíció benyújtója által szolgáltatott, illetve más forrásokból a Bizottság számára 
rendelkezésre álló információkból kiderül, hogy a javasolt vasútvonalra vonatkozóan jelenleg 
KHV-eljárások vannak folyamatban. Ebben a szakaszban nem állapítható meg a KHV-
irányelv megsértése.

                                                                                                                                                  
114. o.
1 Más tiltakozó levelek és a javasolt projekt kapcsán a Környezetvédelmi Minisztériummal folytatott levelezés.
2 A 2006. április 3-i 152. sz. Decreto Legislativo (DLgs), amelyet a 2008. január 16-i 4. sz. DLgs és a 2010. 
június 29-i 128. sz. DLs-szel („Consultazione”) módosítottak, és amelyben a projekt „... deve essere data notizia 
a mezzo stampa e su sito web dell'autoritŕ competente”.


