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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0900/2007, ko Bagnaria Arsa komitejas „NO-TAV” un citu 
komiteju, kuras ir pret 5. koridora būvniecību, vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgais Giancarlo Pastorutti par iebildumu pret Eiropas 
finansējuma piešķiršanu dzelzceļa līnijas Trieste-Divača būvniecībai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Eiropas finansējuma piešķiršanu dzelzceļa līnijas Trieste-
Divača būvniecībai, īpaši uzsverot to, ka saistībā ar dzelzceļa līnijas posmu Portogruaro-
Ronchi dei Legionari ir pārkāpti Kopienas tiesību akti par sabiedrības informēšanu un vides 
jautājumu publisku apspriešanu (Direktīva 2003/4/EK un Orhūsas Konvencija) un nav veikti 
nekādi pētījumi par projekta infrastruktūras ietekmi uz Kopienā nozīmīgām teritorijām 
(Grado un Marano lagūnas Carso apgabalā), kā arī nav veikta projekta izmaksu un ieguvumu 
un sociālās ietekmes analīze uz blīvi apdzīvoto teritoriju, kura jau ir pārlieku noslogota ar 
esošiem transporta tīkliem. Nobeigumā lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par to, ka Friuli
vietējās iestādes plāno īstenot „mērķa likumu”, lai paātrinātu apstiprināšanas procedūru, un 
tādējādi izvairīties no precedenta saistībā ar Susa ielejas ātrgaitas dzelzceļa līniju, kuras 
Itālijas posmā Turīna-Liona valdība lēma nepiemērot „mērķa likumu”.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 18. jūnijā.

I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Eiropas finansējuma piešķiršanu dzelzceļa līnijas Trieste-
Divača būvniecībai, īpaši uzsverot to, ka saistībā ar dzelzceļa līnijas posmu Portogruaro-
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Ronchi dei Legionari ir pārkāpti Kopienas tiesību akti par sabiedrības informēšanu un vides 
jautājumu publisku apspriešanu (Direktīva 2003/4/EK1 un Orhūsas Konvencija) un nav veikti 
nekādi pētījumi par projekta infrastruktūras ietekmi uz Kopienā nozīmīgām teritorijām 
(Grado un Marano lagūnas Carso apgabalā), kā arī nav veikta projekta izmaksu un ieguvumu 
un sociālās ietekmes analīze uz blīvi apdzīvoto teritoriju, kura jau ir pārlieku noslogota ar 
esošiem transporta tīkliem. Nobeigumā lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par to, ka Friuli
vietējās iestādes plāno īstenot „mērķa likumu”, lai paātrinātu apstiprināšanas procedūru.  

Komisija ar šo lūgumrakstu saskārās jau 2007. gadā, kad to saņēma gan Komisijas 
priekšsēdētājs Barroso, gan komisāri Barrot un Dimas. 2007. gada 1. oktobrī Eiropas 
Komisijas Vides ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors lūgumraksta iesniedzējam nosūtīja 
atbildi.

II.  Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Saskaņā ar sniegto informāciju Itālijas un Slovēnijas kompetentās iestādes vēl nav devušas 
piekrišanu ātrgaitas dzelzceļa līnijas Portogruaro-Divača projekta attīstīšanai. Lūgumraksta
iesniedzējs vienīgi pamatojas uz kādas ministrijas 2005. gadā sniegto negatīvo atzinumu 
attiecībā uz IVN, ko veica vienam no trim dzelzceļa līnijas posmiem, un nevis uz atļaujas 
procedūras slēdzienu.

Saskaņā ar Direktīvu 85/337/EK (ar grozījumiem)2,3,4, lai īstenotu šo projektu, ir jāveic
ietekmes uz vidi novērtējums (IVN). Komisija uzskata, ka ir jāveic viens IVN vai vairāki 
saistīti IVN visā plānotās dzelzceļa līnijas garumā, ņemot vērā vairāku līnijas posmu kopējo 
ietekmi. Katrā ziņā jāatzīmē, ka IVN direktīva nenosaka atsevišķu projektu izmaksu un 
ieguvumu novērtējuma veikšanu, kā arī nepieprasa sociālās ietekmes novērtējumu, lai 
saņemtu attīstības atļauju. 

Turklāt saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK5 6. panta noteikumiem ir jāveic projekta 
ietekmes novērtējums tajās Natura 2000 teritorijās reģionā, kuras projekta īstenošanas 
rezultātā var tikt skartas.

Attiecībā uz „mērķa likumu” ir uzsākta pārkāpuma procedūra pret Itāliju saistībā ar to, ka 
viens tās īstenošanas noteikums neatbilst IVN direktīvai. Tomēr pati par sevi „mērķa likuma” 
piemērošana noteiktiem projektiem nav uzskatāma par EK likuma pārkāpumu.

Komisijai ir ļoti svarīgi, lai Eiropas komunikāciju tīklu (TENs) līdzfinansējums ir saskaņā ar 
vides tiesību aktiem un politiku. 2007. gada martā Komisija izdeva paziņojumu „Eiropas 

                                               
1 OV L 41, 14.2.2003, 26.–32. lpp.

2 Padomes Direktīva 85/337/EEK, OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.

3 Grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 97/11/EK, OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.

4 Grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/35/EK, OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.

5 Padomes Direktīva 92/43/EEK, OV L 2006, 22.7.1992., 7. lpp.
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komunikāciju tīkli: uz integrētu pieeju”1, iekļaujot saistīto Komisijas dienesta darba 
dokumentu, kas ietver „Eiropas komunikāciju tīklu un galveno vides tiesību aktu 
rokasgrāmatu”.  

Līdzfinansējums no struktūrfondiem vai TENs budžeta šīs dzelzceļa līnijas izveides darbu 
veikšanai nav piešķirts. Tomēr iepriekš no TENs budžeta ir finansēti divi priekšizpētes 
pasākumi (EUR 600 000 piešķirti 1997. gadā un EUR 1 000 000 – 2000. gadā), kas ir pamatā 
tehniski ekonomiskajam pamatojuma pētījumam, ko finansēja no Kopienas iniciatīvas 
Interreg IIIA budžeta līdzekļiem un kurš beigsies 2008. gadā. Saskaņā ar Eiropas transporta 
tīklu (TEN-T) daudzgadu programmu 2007.–2013. gadam līdzfinansējumu ir paredzēts 
piešķirt diviem projektiem, kurus iesniedza Itālija un Slovēnija un ietver tehniski ekonomiskā 
pamatojuma izstrādi dzelzceļa līnijai Ronchi-Sud–Triste un Triste–Divača.

Ar jaunās Struktūrfondu darbības programmas 2007.–2013. gadam palīdzību ir paredzēts 
piešķirt līdzfinansējumu jauktā transporta infrastruktūras attīstīšanai Friuli-Venezia-Giulia 
reģionā, tai skaitā, lai uzlabotu dzelzceļa iespējas Ronchi dei Legionari.

Visām līdzfinansētajām darbībām, neatkarīgi no tā, vai tās ir ieguvušas struktūrfondu vai 
TENs budžeta atbalstu, ir jābūt saskaņā ar EK vides tiesību aktiem.

III.  Secinājumi

Tā kā projekta apstiprināšanas process joprojām turpinās, un Komisijai, pamatojoties uz šajā 
lūgumrakstā sniegtajām detaļām, nav pierādījumu tam, ka būtu pārkāpts EK vides likums, 
turpmāka rīcība šobrīd nav iespējama. 

                                               
1 COM (2007) 374, 21.3.2007


