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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0390/2011, ko Gruppo Spontaneo dell'Alto Ferrarese vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgais Lorenzo Baruffaldi, par Cispadana reģionālā 
autoceļa būvniecību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret Cispadana reģionālā autoceļa, 67 km gara savienojuma 
starp Reggiolo un Ferrāru, būvniecību. Viņš apgalvo, ka šī infrastruktūra, kas atradīsies netālu 
no 13 apdzīvotām vietām, ir pretrunā Direktīvai 2002/49/EK par trokšņa piesārņojumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 13. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret Cispadana reģionālā autoceļa, 67 km gara savienojuma 
starp Reggiolo un Ferrāru, būvniecību. Viņš apgalvo, ka šī infrastruktūra, kas atradīsies netālu 
no 13 apdzīvotām vietām, ir pretrunā Direktīvai 2002/49/EK par trokšņa piesārņojumu un 
apdraud Cavo Napoleonico īpaši aizsargājamo teritoriju, kā arī tai ir ietekme uz veselību un 
lauksaimniecību.
Par šo ierosināto autoceļu ir arī lūgumraksts Nr. 180/2011, tādēļ atbildes ir līdzīgas.

Direktīvā 2002/49/EK1 par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību ir prasība sagatavot 
stratēģiskas trokšņu kartes un rīcības plānus galvenajiem esošajiem ceļiem, pa kuriem brauc 
vairāk nekā seši miljoni transportlīdzekļu gadā.
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Itālijas varas iestāžu sniegtajā informācijā norādīts, ka Vides ministrija šobrīd veic ietekmes 
uz vidi novērtējuma (IVN) darbības jomas noteikšanas procedūru šim piedāvātajam 
projektam. Pēc šīs darbības jomas noteikšanas procedūras pirms attīstības atļaujas 
piešķiršanas saskaņā ar IVN direktīvu1 būs jāveic IVN, kas ir obligāts visiem jauniem 
autoceļu projektiem. IVN direktīvā ir noteikts, ka ir jānovērtē dažādas ietekmes, tai skaitā 
ietekme uz cilvēkiem, augsni, faunu un floru, un trokšņa ietekme.

Ja tiek uzskatīts, ka projektam var būt būtiska ietekme uz kādu Natura 2000 teritoriju, ir 
jāveic procedūra atbilstoši Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK2 6. panta 3. punktam un atbilstošs 
novērtējums par projekta ietekmi uz attiecīgajām teritorijām. Jāatzīmē, ka Itālijā Dzīvotņu 
direktīvā norādītais novērtējums ir integrēts IVN procedūrā, ja tas tik tiešām ir nepieciešams.

Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju un ņemot vērā, ka joprojām tiek veikta IVN 
procedūra, Eiropas Komisija nesaskata ES vides tiesību aktu pārkāpumu un nevar turpināt 
izskatīt šo lietu ar Itālijas varas iestādēm šajā posmā. Ja lūgumraksta iesniedzējs var sniegt 
pierādījumus, ka Itālijas varas iestādes nav izpildījušas savas saistības attiecībā uz IVN, vides 
aizsardzību un vides trokšņa direktīvām, Komisija var atkārtoti izskatīt šo lietu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 28. augustā

No Itālijas Vides ministrijas tīmekļa vietnē izvietotās informācijas Komisija secina, ka 
ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN)3 process attiecībā uz Cispadana reģionālo autoceļu 
joprojām notiek. Patlaban notiek tehniskā izmeklēšana, ko veic IVN tehniskās pārbaudes 
komiteja.  Tīmekļa vietnē arī ievietota 2013. gada 17. jūnija vēstule, kuru Vides ministrija 
nosūtīja projekta virzītājam, prasot sniegt papildu informāciju (tā dēvēto integrazioni)4 IVN 
tehniskās pārbaudes komitejai. Integrazioni ietver seismiskos riskus pēc 2012. gada maijā 
notikušās zemestrīces; seismiskie riski bija lūgumraksta iesniedzēja iesniegtās papildu 
informācijas temats. Integrazioni informācijai arī jābūt pieejamai sabiedrībai un 
kompetentajām iestādēm saskaņā ar Itālijas IVN likumu (Normatīvā dekrēta 152/2006 
24. pants ar grozījumiem).
Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija patlaban nesaskata ES vides tiesību aktu 
pārkāpumu.
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