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Tárgy: Cecilia De Bartholomeis olasz állampolgár által benyújtott 0538/2011. számú 
petíció egy manduriai (Olaszország) víztisztító állomás megépítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik egy manduriai szennyvíztisztító létesítmény megépítése ellen, 
amelyet az „Acquedotto Pugliese SPA” (Pugliai Csatornázási Művek) rendelt meg Puglia 
régió vízvédelmi tervével összhangban.

A létesítmény igen látogatott turisztikai és fürdőhelyen található, és állítólag veszélyezteti a 
környezetet. A petíció benyújtója szerint az elkészült környezeti hatástanulmány nem 
helytálló.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A Bizottság észrevételei

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

A petíció benyújtója által megadott információkból kitűnik, hogy a khv-eljárást a szóban 
forgó szennyvíztisztító létesítmény vonatkozásában lefolytatták. 

A Bizottság rámutat arra, hogy a khv-irányelv nem ír elő költség-haszon elemzést; az irányelv 
célja nem annyira a gazdasági és szociális szempontok, mint inkább a környezetre gyakorolt 
hatások értékelése.

A khv-irányelv 8. cikke előírja, hogy a konzultációk eredményeit az engedélyezési eljárás 
során figyelembe kell venni. Ez a rendelkezés nem jelenti azt, hogy ha a konzultáció során 
egy szerv negatív véleményt ad a javasolt projekttel kapcsolatban, majd a vélemény 
megvizsgálása után azt elvetik, akkor azzal megsértenék a khv-irányelvet.

Ami a Natura 2000 természetvédelmi helyekkel kapcsolatos uniós jogszabályokat illeti, a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 
92/43/EGK tanácsi irányelv (élőhelyvédelmi irányelv)1 6. cikkének (3) és (4) bekezdése 
meghatározza a nemzeti hatóságok által olyan tervek vagy projektek engedélyezésekor 
követendő eljárásokat, amelyek várhatóan jelentős hatást gyakorolnak egy Natura 2000 
területre (közösségi jelentőségű területre vagy különleges védelmi területre). A nemzeti 
hatóságok feladata annak megítélése, hogy egy projekt várhatóan jelentős hatást gyakorol-e 
azon fajokra és élőhelyekre, amelyek érdekében az adott területet kijelölték, és amennyiben 
igen, az irányelvben meghatározott eljárás lefolytatása is feladata a projekt jóváhagyását 
megelőzően.

Olaszországban az élőhelyvédelmi irányelv által előírt megfelelő értékelést a khv-eljárásba 
integrálták.

A Bizottság nem kritizálhatja a petícióban említett nemzeti jogi eljárásokat.

Következtetés

A fentiekből kiderül, hogy jelen esetben a khv-eljárást lefolytatták. Olaszországban a khv-
eljárás magában foglalja az élőhelyvédelmi irányelv által előírt megfelelő értékelést is. A 
petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott korlátozott információk alapján nem 
állapítható meg a khv-irányelv vagy az élőhelyvédelmi irányelv megsértése.
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