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Temats: Lūgumraksts Nr. 1079/2003, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Carlo 
Oldani koordinējošās komitejas vārdā, kura protestē pret Ticino parka un 
Milānas dienvidu daļas lauksaimniecības parka apvedceļa izbūvi, un kam 
pievienoti pieci paraksti, par iebildumiem pret plānoto automaģistrāles 
infrastruktūru, kas ir pretrunā Eiropas tiesību aktiem par ietekmi uz vidi un 
sabiedrisko darbu pārredzamību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž iebildumus Eiropas Parlamentam par liela mēroga ceļa 
infrastruktūras projekta (Malpensa–Milāna) izbūvi, kam būs neizmērojama ietekme uz vidi un 
katastrofālas sekas (atmosfēras un trokšņa piesārņojums) blakus diviem parkiem (Ticino
ielejai – pasaules biosfēras rezervātam – un Milānas dienvidu daļas lauksaimniecības 
parkam). Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka autostrādes būvniecības uzņēmums ANAS  ir 
izmantojis savā labā Legge Obiettivo (Likumu Nr. 443/01) un īstenošanas dekrētu (190/02) 
par stratēģiskas nozīmes infrastruktūrām, lai izvairītos no valsts un Eiropas vides ietekmes 
tiesību aktiem un tādiem tiesību aktiem, kas nosaka, ka jānoskaidro sabiedrības un vietējo 
iestāžu viedoklis. Kritika tiek pausta arī par valsts pakalpojumu līgumu pārredzamību 
(Direktīva 92/50/EK) un izvēlēto transporta sistēmu, kas ir pretrunā noteikumiem Baltajā 
grāmatā „Eiropas transporta politika līdz 2010. gadam” (kurā priekšroka dota pašreizējiem 
dzelzceļa savienojumiem, nevis autoceļiem). Lūgumraksta iesniedzēji aicina dalībvalstu 
iestādes sākt konsultāciju procedūru ar Ticino parka organizāciju, lai paredzētu alternatīvus 
risinājumus, un aicina nepiešķirt šim projektam Kopienas finansējumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2004. gada 30. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2005. gada 21. aprīlī

„Padomes Direktīvā 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (IVN direktīva), kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK1, ir paredzēts, ka 
dalībvalstīm ir jānodrošina, ka, pirms tiek dota piekrišana, tos projektus, kuriem var būt 
būtiska ekoloģiskā ietekme inter alia to rakstura, izmēra vai atrašanās vietas dēļ, pakļauj 
novērtējumam attiecībā uz to ietekmi. Šie projekti ir noteikti šīs direktīvas I un II pielikumā. 
Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) ir obligāti jāveic projektiem, kas uzskaitīti I pielikumā. 
Dalībvalstīm ir jānosaka (procedūrā, ko dēvē par izpēti), vai II pielikumā uzskaitītajiem 
projektiem var būt būtiska ekoloģiskā ietekme. Ja tāda var būt, ir jāveic IVN. 
Priekšlikumi attiecībā uz automaģistrālēm un ātrgaitas šosejām vai četrjoslu ceļiem, kas ir 
vairāk nekā desmit kilometru gari, ietilpst I pielikumā, tāpēc tiem automātiski ir jāveic IVN.
Citi ceļi ietilpst II pielikumā, tāpēc tiem ir jāveic izpēte.

Pamatojoties uz sniegto informāciju, var noprast, ka lūgumrakstā minētajam projektam ir 
veikts IVN saskaņā ar IVN direktīvas noteikumiem. Turklāt ir pārbaudīts, vai Legge Obiettivo
(2001. gada 21. decembra Likums Nr. 443) un 2002. gada 20. augusta Normatīvais 
dekrēts 190 atbilst attiecīgajām IVN direktīvas prasībām par sabiedrisko apspriešanu, un ir 
noteikts, ka no šī aspekta tie ir atbilstīgi. Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja minētajā lietā nevar 
konstatēt nekādus pierādījumus par IVN direktīvas pārkāpumu. 

Saistībā ar Direktīvu 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu2 (t.s. SVN direktīva) ir jāuzsver, ka šī direktīva vienmēr attiecas tikai uz 
plāniem un programmām, kurām pirmais formālais provizoriskais akts ir sastādīts pēc 
2004. gada 21. jūlija. Tāpēc SVN direktīvas prasības uz šo gadījumu neattiecas. 

Attiecībā uz trokšņa piesārņojumu Direktīvā 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un 
pārvaldību3 ir noteikts, ka kompetentajām iestādēm dalībvalstīs ir jāizveido stratēģiskas 
trokšņu kartes lielākajām aglomerācijām un rajoniem galveno transporta infrastruktūru 
tuvumā, tostarp, autoceļu tuvumā, lai informētu sabiedrību par pakļautību trokšņa iedarbībai
un tā ietekmi un lai sastādītu rīcības plānus, kā samazināt troksni vietās, kur tas nepieciešams, 
un saglabātu vides trokšņa kvalitāti vietās, kur tā ir laba. Dalībvalstīm šī direktīva jātransponē 
savos tiesību aktos līdz vēlākais 2004. gada 18. jūlijam. Ceļiem, pa kuriem gadā brauc vairāk 
nekā 6 miljoni automobiļu, pirmās trokšņu kartes un rīcības plāni ir jāizveido attiecīgi līdz 
vēlākais 2007. un 2008. gadam. Tomēr šī direktīva nenosaka, kādiem pasākumiem jābūt 
paredzētiem rīcības plānā, to atstājot kompetento iestāžu ziņā. 

Attiecībā uz atbilstību Kopienas noteikumiem par publiskiem iepirkumiem ir jāatzīmē, ka pēc 
sūdzības saņemšanas Komisija jau pārbaudīja Itālijas tiesību aktus, kurus lūgumraksta 
iesniedzēji minēja, proti, 2002. gada 20. augusta Normatīvo dekrētu Nr. 190 un 2001. gada 
21. decembra Likumu Nr. 443 (Legge Obiettivo), un ka tajā laikā Komisija neuzskatīja, ka šie 
tiesību akti neatbilst minētajiem Kopienas noteikumiem, sevišķi Direktīvai 93/37/EEK4 par 
to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas procedūru.

                                               
1 OV L 73, 14.3.1997.
2 OV L 197, 21.7.2001.
3 OV L 189, 18.7.2002.
4 OV L 199, 9.8.1993.
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Turklāt lūgumrakstā nav nekādu norāžu, kas radītu šaubas par minēto tiesību aktu atbilstību 
Kopienas noteikumiem attiecībā uz publiskiem iepirkumiem. Tas vien, ka līgums projektam, 
kas ir lūgumraksta temats, tika piešķirts vienam uzņēmumam, nav direktīvas pārkāpums, jo 
uzņēmumu izvēlējās procedūrā, kas atbilda šai direktīvai.

Attiecībā uz Kopienas noteikumu pārkāpumu saistībā ar minēto būvdarbu pārredzamību 
lūgumraksta iesniedzēji nesniedz konkrētus iemeslus, kāpēc viņi uzskata, ka minētie Itālijas 
tiesību akti ir pretrunā šiem noteikumiem. Ja lūgumraksta iesniedzēji atsaucas uz iesaistīto 
iedzīvotāju un grupu līdzdalību valsts iestāžu īstenotajā lēmumu pieņemšanas procesā par 
projektiem, kuriem ir ietekme uz vidi un sabiedrības veselību, un līdzdalību mehānismos, 
kuriem jānodrošina, ka šādu lēmumu pieņemšanā tiek ņemta vērā projekta ietekme uz vidi, ir 
jāatzīmē, ka uz šīm lietām neattiecas Kopienas noteikumi par publiskajiem iepirkumiem. 

Attiecībā uz transporta politikas aspektiem, pat ja Baltajā grāmatā ir uzsvērta dzelzceļa 
transporta atdzīvināšanas nozīme, liela uzmanība ir pievērsta kvalitātes uzlabošanai autoceļu 
nozarē. Pilnīgi noteikti ir neiespējams visus ceļu projektus uzskatīt par negatīviem a priori. 
Tik lielā mērā, cik konkrētais projekts uzlabo piekļuvi Malpensas lidostai, kas līdz šim ir 
cietusi nepietiekamu autoceļu savienojumu dēļ, šo projektu var uzskatīt par jauktas 
transportsistēmas daļu. Tomēr ir jāuzsver, ka šis ceļa projekts ir pilnīgi Itālijas valdības 
atbildībā un uzraudzībā un tas nekad nav saņēmis TEN-T atbalstu.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 28. martā

„Šis lūgumraksts ir saistīts ar ierosināto ceļa projekta būvniecību Itālijas ziemeļu daļā, kas 
saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto pārkāptu dažādas Eiropas direktīvas, tostarp IVN 
direktīvu (Direktīva 85/337/EEK1, kas grozīta ar Direktīvām 97/11/EK23) un SVN direktīvu 
(Direktīva 2001/42/EK4). Komisija savā pirmajā 2005. gada 21. aprīļa paziņojumā par šo 
lūgumrakstu norādīja, ka, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju, nevar 
konstatēt nevienu ES tiesību aktu pārkāpumu. 

Šo lūgumrakstu pārrunāja Parlamentārās Lūgumrakstu komitejas sanāksmē, kas notika 
2005. gada 15. jūnijā lūgumraksta iesniedzēju klātbūtnē. Komisiju lūdza sniegt papildu 
paziņojumu.

Minētajā sanāksmē diskusijā galvenā uzmanība tika pievērsta transporta politikas aspektiem, 
šī projekta ietekmei uz vidi un tā novērtējumu no vides viedokļa. 

Saistībā ar pirmo punktu Komisija vēlas apstiprināt to, kas jau tika pateikts tās pirmajā 
paziņojumā, proti, ka šis projekts nekad nav saņēmis TEN-T atbalstu un ir pilnīgi Itālijas 
iestāžu atbildībā un pārvaldībā. 

Attiecībā uz šā projekta ietekmi uz vidi ir jāatzīmē, ka IVN direktīvā nav neviena noteikuma, 
kas neļautu būvēt projektu, kuram ir būtiska ietekme uz vidi. Saskaņā ar IVN direktīvu ir 
                                               
1 OV L 175, 5.7.1985.
2 OV L 73, 14.3.1997.
3 IVN direktīvas grozījumi, kas ieviesti ar Direktīvu 2003/35/EK stājās spēkā 2005. gada 25. jūnijā, tāpēc tie 

neattiecas uz šajā lūgumrakstā minētajiem apstākļiem. 
4 OV L 197, 21.7.2001.
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jānosaka un jāizvērtē iespējamā projekta ietekme uz vidi un jāierosina pasākumi, lai novērstu 
nelabvēlīgo ietekmi, samazinātu un, ja iespējams, risinātu to. Tomēr lēmums par būvniecības 
atļaujas piešķiršanu vai atteikšanu ir jāpieņem dalībvalstu iestādēm. It īpaši tas, ka šo projektu 
ierosināts īstenot teritorijā, kur, kā zināms, gaisa kvalitāte jau ir sliktāka, pats par sevi nav 
IVN direktīvas pārkāpums.

Diskusijā, kas notika 2005. gada 15. jūnijā, tika minēta iespēja veikt stratēģisko vides 
novērtējumu šim un citiem projektiem, ko plānots būvēt šajā teritorijā. Komisija piekrīt, ka 
vispārējs novērtējums, ko veiktu stratēģiskākā līmenī, parasti ļautu pienācīgāk novērtēt 
plašāku ietekmi. Tomēr lūgumraksta iesniedzēja minētā situācija ir notikusi, pirms stājās 
spēkā SEA direktīva, tāpēc SEA neesamība šajā gadījumā nav ES tiesību aktu pārkāpums.

Attiecībā uz vispārējo transporta novērtējuma kvalitāti, kurš veikts šajā gadījumā, 
lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka novērtējums netika balstīts uz bāzes līnijas pētījumiem 
par satiksmes plūsmām. Tomēr lūgumraksta iesniedzēju sniegtā informācija parāda, ka bāzes 
līnijas satiksmes dati šajā lietā tomēr tika izmantoti, un nav skaidrs, vai veiktais satiksmes 
novērtējums nebija atbilstīgs IVN direktīvas izpratnē. Šajā sakarā ir jāatzīmē, ka IVN 
direktīvā nav norādīts, kādas vērtēšanas metodes ir jāizmanto. Turklāt IVN direktīvā nav 
konkrētu noteikumu par to, kā vērtēt projekta ietekmi uz sastrēgumiem vietējā satiksmes tīklā. 

2005. gada 15. jūnija diskusijā tika pieminēts arī jautājums par alternatīvām. Jāatzīmē, ka 
saskaņā ar IVN direktīvas 5. panta 3. punktu ir jāsniedz tikai „īss to galveno alternatīvu 
apraksts, kuras izpētījis attīstītājs”, kā arī „viņa izvēles galvenā iemesla norādījums, ņemot 
vērā ekoloģisko ietekmi”. Tas, ka IVN šajā gadījumā neietvēra visaptverošu novērtējumu visu 
iespējamo alternatīvu ietekmei uz vidi, kuras lūgumraksta iesniedzēji bija norādījuši, nav IVN 
direktīvas pārkāpums. 

Turklāt ir jāatzīmē, ka dokumenti1, ko Lūgumrakstu komitejas sanāksmē minēja lūgumraksta 
iesniedzēji, satur piezīmes par vietējo pārvalžu veiktā IVN saturu apspriešanas posmā. 
Saskaņā ar IVN direktīvu sabiedriskās apspriešanas rezultāti ir jāņem vērā, pieņemot lēmumu 
par būvniecības atļaujas piešķiršanu, taču pašlaik nav nekādu norāžu, ka šie novērojumi 
lēmumu pieņemšanas procesā tiek vai tiks ignorēti. 

Nobeigumā jāatzīmē, ka nav konstatēts IVN direktīvas pārkāpums saistībā ar kādu no iepriekš 
minētajiem punktiem. 

Tomēr pēc Lūgumrakstu komitejas 2005. gada 15. jūnija sanāksmes Komisijas uzmanība tika 
pievērsta papildu jautājumiem šajā lietā. Bažas rada jautājums par trokšņa novērtējumu, kas 
ietverts projektam veiktajā IVN, un par Dzīvotņu direktīvas (Direktīva 92/43/EEK2)
piemērošanu. 

Tāpēc Komisija sazināsies ar Itālijas iestādēm sakarā ar iepriekš minētajiem aspektiem un 
informēs Komiteju par savas sūdzības izskatīšanas iznākumu, tiklīdz tas būs iespējams.”

                                               
1 proti, piezīmes par plānoto projektu un attiecīgo IVN, ko iesniedza Albairate pašvaldība, Cassinetta di 

Lugagnano pašvaldība un Cisliano pašvaldība. Tās tika iesniegtas kā lūgumraksta pielikumi un minētas 
Komitejas 2005. gada 15. jūnija sanāksmē. 

2 OV L 206, 22.7.1992.
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5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. novembrī

„Komisija 2005. gada 18. novembrī pieprasīja informāciju no Itālijas iestādēm par ietekmes 
uz vidi novērtēšanas procesu, ko veic saistībā ar šo projektu, un papildu informāciju par 
pasākumiem, kas tiek veikti saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK (Dzīvotņu direktīva) saistībā ar 
iespējamo projekta ietekmi uz daudzām Natura 2000 teritorijām.

Lietu pārrunāja sanāksmē ar Itālijas iestādēm Romā 2006. gada 27. janvārī. Šajā sanāksmē 
Itālijas iestādes apgalvoja, ka vēl joprojām notiek ietekmes uz vidi vērtēšanas process. Šajā 
procesā Lombardijas reģiona iestādes ir sastādījušas dažas piezīmes, ko apstiprinājusi par 
IVN procesu atbildīgā valsts iestāde. Pašreiz tiek vērtēta iespējamā ietekme uz Natura 2000
teritorijām.

Papildu informāciju Komisijai Itālija sniedza 2006. gada februārī. Šo informāciju pašreiz 
vērtē Komisijas dienesti. Komisija informēs Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteju par 
šīs vērtēšanas rezultātu.”

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 5. maijā

„Pamatojoties uz informāciju, ko sniegušas Itālijas iestādes, kā arī lūgumraksta iesniedzējs, 
šķiet, ka vēl joprojām notiek atļaujas piešķiršanas process šim projektam.

Itālijas iestādes ir apstiprinājušas, ka procesa gaitā tās plāno novērst iepriekšējo IVN pētījumu 
nepilnības. 

Tāpēc šobrīd nevar konstatēt nevienu Kopienas tiesību aktu pārkāpumu.”


