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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1770/2009 dėl galimo Direktyvos 2007/60/EB dėl potvynių rizikos 
įvertinimo ir valdymo pažeidimo tiesiant greitkelį iš Venecijos į Paduvą, 
kurią pateikė Italijos pilietis Carlo Crotti Salvaguardia idraulica del territorio 
padovano e veneziano vardu

1. Peticijos santrauka

Veneto regione ant vandens kelio kanalo kranto tiesiamas naujas greitkelis iš Paduvos į 
Veneciją. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad tai labai pavojinga, nes gali kilti potvynio pavojus.
Nors Direktyva 2007/60/EB įsigalios tik 2011 m., jo nuomone, valdžios institucijos privalo 
atlikti joje numatytą poveikio vertinimą. Be to, dėl Veneto regiono pradėta pažeidimo 
nagrinėjimo procedūra pagal Direktyvą 1999/30/EB dėl oro taršos, kurio oro kokybei įtaką 
darys ir naujasis kelias. Galiausiai Italija įsipareigojo iškasti kanalą nuo Paduvos iki 
Venecijos, kuris yra laivybos kelių tinklo dalis ir jungtis su jau statomu jūros terminalu už 
Porto Levante. Dėl visų minėtų priežasčių peticijos pateikėjas prašo ES institucijas išnagrinėti 
greitkelio projektą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija įvertino peticijos pateikėjo teiginius dėl galimų ES aplinkos teisės pažeidimų.
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Dėl tariamos potvynio rizikos Komisija norėtų pabrėžti, kad pagrindinių veiksmų pagal 
Direktyvą 2007/60/EB (Potvynių direktyva)1 įgyvendinimo terminas dar nesibaigė. Šiuos 
veiksmus: atlikti preliminarų potvynių rizikos įvertimą ir nustatyti vietoves, kuriose galima 
didelė potvynių rizika, reikia užbaigti iki 2011 m. pabaigos, parengti potvynių grėsmės ir 
potvynių rizikos žemėlapius – iki 2013 m. pabaigos, o parengti potvynių rizikos valdymo 
planus – iki 2015 m. pabaigos. Šioje direktyvoje specialūs reikalavimai dėl naujos 
infrastruktūros įrengimo nenustatyti. Tačiau jeigu vandens telkinio keitimas gali pabloginti to 
vandens telkinio būklę, taikoma Direktyvos 2000/60/EB2 4 straipsnio 7 dalis. Jeigu valstybės 
narės nori taikyti išimtį pagal tą straipsnį, jame nurodyta informacija turi būti įtraukta į Upės 
baseino valdymo planus. Šiuo metu Komisija tikrina, kaip šie planai atitinka šios direktyvos 
reikalavimus. Tačiau šiame etape Komisija neturi pagrindo manyti, kad kuri nors iš šių 
direktyvų bus pažeista.

Dėl aplinkos oro kokybės Italijos Veneto regione, remiantis naujausia metine Italijos pateikta 
2008 m. ataskaita dėl aplinkos oro kokybės, šešiose iš septynių regiono zonų ir (arba) 
aglomeratų buvo viršyta viena arba abi PM10 ribinės vertės, todėl kompetentingos institucijos 
privalo parengti ir įgyvendinti oro kokybės planus, kad sumažintų taršos koncentracijos 
lygius. Šios zonos ir (arba) aglomeratai įeina į zonas ir aglomeratus, dėl kurių pradėtos 
pažeidimo procedūros prieš Italiją dėl PM10 ribinių verčių, nustatytų Direktyvoje 1999/30/EB, 
nesilaikymo.

Tačiau svarbu pabrėžti, kad ES teisės aktuose dėl aplinkos oro kokybės nustatomos tam tikrų 
teršalų ribinės vertės, tačiau būtent valstybės narės turi nuspręsti, kokias priemones taikyti ir 
įgyvendinti, kad šios ribinės vertės nebūtų viršytos. 

Tarybos direktyva 85/337/EEB, su pakeitimais3, dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikio aplinkai vertinimo (vadinama Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva), 
taikoma greitkelių projektams. Pagal šią direktyvą projektų, galinčių turėti reikšmingo 
poveikio aplinkai dėl, be kita ko, savo pobūdžio, masto arba vietos, poveikio aplinkai 
vertinimas atliekamas prieš duodant sutikimą juos įgyvendinti. Konsultacijos su visuomene 
yra svarbiausias PAV procedūrų aspektas. 

Greitkelių ir autostradų, naujų keturių arba daugiau juostų kelių, kurių ištisinis ilgis didesnis 
kaip 10 km, arba kelių, kurie pertvarkomi ir (arba) išplečiami iki keturių juostų ir kurių 
ištisinis ilgis didesnis kaip 10 km, tiesimui būtina atlikti privalomą PAV. Visiems kitiems 
keliams taikomas PAV direktyvos II priedas, o tai reiškia, kad valstybių narių valdžios 
institucijos, atsižvelgdamos į direktyvos III priedo kriterijus per vadinamąją patikros 
procedūrą, privalo nustatyti, ar tikėtinas didelis projektų poveikis. Jei taip, PVA yra būtinas.
Valstybės narės turi užtikrinti, kad kompetentingų institucijų atliktų patikrų rezultatai būtų 
paskelbti visuomenei.

Peticijos pateikėjas nepateikia jokių duomenų apie PAV direktyvos taikymą autostrados iš 
Venecijos į Paduvą tiesimo atveju. Tačiau Komisija negavo jokios informacijos, rodančios, 

                                               
1 OL L 288, 2007 11 06, p. 27–34.
2 OL L 163, 1999 6 29, p. 41–60.
3 OL L 175, 1985 7 5, p. 40; OL L 73, 1997 3 14, p. 5; OL L 156, 2003 6 25, p. 17.
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kad PAV direktyvos nuostatos būtų buvę neteisingai vykdomos.

Išvados

Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija, Komisija šiuo atveju negali nustatyti 
jokių galimų ES aplinkos teisės aktų pažeidimų.“


