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Tárgy: Veronica Dini, olasz állampolgár által a „L’Altrainformazione”, a „Comitato 
No al Civis Mazzini - Savena” és a „Comitato Palsport Riva Reno - Lame -
San Felice - Marconi” nevében benyújtott, 1129/2008. számú petíció egy 
bolognai és San Lazzaro di Savena-i (Olaszország) tömegközlekedési 
projektről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója három helyi szervezet nevében tiltakozik egy bolognai és San Lazzaro di 
Savena-i tömegközlekedési projekt megvalósítása ellen. Azt állítja, hogy a projekt tervezése 
során nem vagy nem elegendő mértékben vették számításba az ilyen jellegű projektekre 
érvényes jogszabályokat. Azt is állítja, hogy a projekt legfőképpen a környezeti 
hatásvizsgálatokra és az érdekelt felek meghallgatására vonatkozó szabályokat szegi meg. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 24. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 26.

A petíció

A petíció benyújtója három helyi szervezet nevében tiltakozik egy bolognai és Lazzaro di 
Savena-i tömegközlekedési projekt megvalósítása ellen, amely a CIVIS hálózatként ismert. 
Azt állítja, hogy a projekt tervezése során nem, vagy legalábbis nem elegendő mértékben 
vették számításba az ilyen jellegű projektekre vonatkozó jogszabályokat. Emellett azt is 
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kifejti, hogy a szóban forgó projekt különösen ellentétes a módosított 85/337/EGK1 tanácsi 
irányelv szerinti környezeti hatásvizsgálatra, valamint a 2003/35/EK2 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv értelmében az érdekelt felekkel folytatott konzultációra vonatkozó 
szabályokkal.

A petíció benyújtója különösképpen úgy véli, hogy a 2002-ben végzett környezeti 
hatásvizsgálatot (KHV) aktualizálni kellett volna. Azt állítja, hogy mivel a 2006. júliusi KHV 
átvilágítási jelentés fontos változásokra világított rá az eredeti projekthez képest, téves volt a 
Bologna tartomány által 2006. augusztus 1-jén hozott határozat, miszerint szükségtelen egy 
újabb KHV elvégzése. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A KHV-irányelv értelmében az engedély megadása előtt többek között a jellegüknél, 
méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló 
projektek esetében környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A KHV-irányelv különbséget 
tesz azon projektek között, amelyek esetében kötelező a KHV elvégzése (az ún. I. melléklet
szerinti projektek), valamint olyan projektek között, amelyek vonatkozásában a tagállamok 
állapítják meg – egy „átvilágításnak” (screening) nevezett eljárás keretében –, hogy a 
projektek várhatóan jelentős hatást fejtenek-e ki, figyelembe véve az irányelv III. 
mellékletében foglalt kritériumokat (ezek az ún. II. melléklet szerinti projektek). Amennyiben 
ennek esete fennáll, KHV elvégzése szükséges. A KHV-eljárások kulcsfontosságú eleme a 
nyilvánossággal történő konzultáció.

A 85/337/EGK irányelv igen tág mérlegelési jogkörrel ruházza fel a tagállamokat annak 
megállapításával összefüggésben, hogy a II. melléklet szerinti projektek közül melyeket kell 
alávetni környezeti hatásvizsgálatnak, valamint a tekintetben is, hogy milyen szükséges 
kritériumokat vagy küszöbértékeket határoznak meg e döntés meghozatalához. A mérlegelési 
jogkör határait az irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében megállapított kötelezettség jelenti, 
miszerint többek között a jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a 
környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek esetében hatásvizsgálatot kell 
végezni, és azokat engedélykötelessé kell tenni. 

Annak megállapítása érdekében, hogy a II. melléklet szerinti projektek esetében megsértették-
e a KHV-irányelvet, bizonyítani kell, hogy az érintett tagállamok túllépték mérlegelési 
jogkörüket azáltal, hogy nem írták elő a környezeti hatásvizsgálat elvégzését, vagy hogy az 
érintett tagállamok nyilvánvaló értékelési hibát vétettek, amikor egy projekt számára 
megadták az engedélyt3.

Ezenfelül a Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a KHV-irányelv alapvetően eljárási 
követelményeket állapít meg, míg az adott projektek szükségességével vagy azok

                                               
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.
2 HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
3 Például lásd a C-117/02. sz. Bizottság kontra Portugália ügyet, HL C 118., 2004.4.30., 20. 
o.; és a C-508/03. sz. Bizottság kontra Egyesült Királyság ügyet, HL C 165., 2006.7.15., 3. o. 
Meg kell jegyezni, hogy e tekintetben az Európai Bíróság joggyakorlata szerint a bizonyítás 
terhét a Bizottság viseli.
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helyszínével kapcsolatos döntések meghozatala, továbbá a környezeti hatásvizsgálat vagy 
KHV-átvilágítás tárgyának (például egy közlekedési útvonal megváltoztatása tekintetében), 
valamint az előírt környezetvédelmi feltételek megfelelő jellegének ellenőrzése az illetékes 
nemzeti hatóságok hatáskörét képezi. Konkrétabban szólva a tagállamok feladata biztosítani a 
környezeti hatásvizsgálatban vagy KHV-átvilágításban foglalt adatok és információk 
minőségét és pontosságát.  

A CIVIS-hálózat esetében a Bizottság nem talált nyilvánvaló hibára utaló jelet a 2006. júliusi 
KHV átvilágítási jelentésben, valamint a Bologna tartomány által azt követően, 2006. 
augusztus 1-jén hozott határozatban, miszerint nincs szükség egy újabb KHV elvégzésére.

A Bizottság szeretne rávilágítani arra, hogy a CIVIS-hálózattal kapcsolatban egy másik (a 
0268/2008. sz.) petíció ügyében is eljárt, amellyel összefüggésben szintén felmerültek a KHV 
egyes szempontjait érintő kérdések. 

Következtetés

A kapott tájékoztatás alapján a Bizottság nem talált a közösségi környezetvédelmi 
jogszabályok megsértésére utaló jelet.


