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Lūgumrakstu komiteja

2.9.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1770/2009, ko asociācijas „Salvaguardia idraulica del territorio 
padovano e veneziano” vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Carlo Crotti, par 
iespējamu Direktīvas 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību 
pārkāpumu autoceļa no Venēcijas uz Paduju būvniecībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Veneto reģionā kanāla ūdensceļa krastos tiek plānots būvēt autoceļu no Padujas uz Venēciju.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tas ir ļoti riskanti, jo ceļš ir pakļauts iespējamai 
applūšanai. Lai arī Direktīva 2007/60/EK stāsies spēkā tikai 2011. gadā, viņš uzskata, ka 
varas iestādēm vajadzētu veikt ietekmes uz vidi novērtējumu. Turklāt Veneto reģions ir 
pakļauts pārkāpuma procedūrai par Direktīvas 1999/30/EK par gaisa piesārņojumu, ko radītu 
jaunais ceļš, neievērošanu. Visbeidzot, Itālija ir apņēmusies attīstīt kanālu no Padujas līdz 
Venēcijai kā daļu no jūras autoceļa tīkla un kā posmu līdz piekrastes terminālam ārpus Porto 
Levante, kas jau tiek īstenots. Visu šo iemeslu dēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas varas 
iestādes izmeklēt autoceļa projektu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 16. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija ir izvērtējusi lūgumraksta iesniedzēja sūdzības par iespējamiem ES vides tiesību 
aktu pārkāpumiem.
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Attiecībā uz iespējamo plūdu risku Komisija vēlētos uzsvērt, ka Direktīvā 2007/60/EK (Plūdu 
direktīva)1 paredzēto galveno pasākumu īstenošanas termiņš vēl nav pagājis. Šie pasākumi ir 
sākotnējā plūdu riska novērtēšana un iespējamo būtisko plūdu riska zonu noteikšana, kas 
jāveic līdz 2011. gada beigām, iespējamo plūdu postījumu vietu karšu un plūdu riska karšu 
sagatavošana, kas jāveic līdz 2013. gada beigām, un plūdu riska pārvaldības plānu 
sagatavošana, kas jāpabeidz līdz 2015. gada beigām. Direktīvā nav nekādu īpašu prasību 
attiecībā uz jaunas infrastruktūras būvniecību. Taču gadījumos, kad jauni ūdens objektu 
pārveidojumi var izraisīt ūdenstilpes stāvokļa pasliktināšanos, tiek piemērots 
Direktīvas 2000/60/EK2 4. panta 7. punkts. Gadījumā, ja dalībvalstis vēlas izmantot atkāpes 
saskaņā ar šo pantu, nepieciešamā informācija ir jāiekļauj upju baseinu apsaimniekošanas 
plānos. Komisija patlaban pārbauda šo plānu atbilstību direktīvas prasībām. Šobrīd Komisijai 
nav nekāda pamata uzskatīt, ka kāda no šīm direktīvām būtu pārkāpta.

Attiecībā uz apkārtējā gaisa kvalitāti Veneto reģionā Itālijā saskaņā ar jaunāko ikgadējo 
ziņojumu par apkārtējā gaisa kvalitāti, kuru Itālija iesniedza par 2008. gadu, sešās no 
septiņām šajā reģionā esošajām zonām un/vai aglomerācijām tika pārsniegta vai nu viena vai 
arī abas PM10 robežvērtības, un kompetentajām iestādēm tādēļ ir jāizstrādā un jāīsteno gaisa 
kvalitātes uzlabošanas plāni, lai tādējādi samazinātu piesārņojošo vielu koncentrācijas līmeni.
Šīs zonas un/vai aglomerācijas ir minētas starp tām zonām un aglomerācijām, saistībā ar 
kurām pret Itāliju ir uzsākta pārkāpuma procedūra par Direktīvā 1999/30/EK noteikto PM10
robežvērtību neievērošanu.

Tomēr ir svarīgi uzsvērt, ka ES tiesību aktos apkārtējā gaisa kvalitātes jomā ir noteiktas 
vairāku piesārņojošo vielu robežvērtības, taču dalībvalstis pašas var izlemt, kādus pasākumus 
pieņemt un īstenot, lai šīs robežvērtības netiktu pārsniegtas.

Padomes Direktīva 85/337/EEK3 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (pazīstama kā Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva) un tās grozījumi 
tiek piemēroti autoceļu projektiem. Saskaņā ar šo direktīvu pirms tiek dota piekrišana, tos 
projektus, kuriem var būt būtiska ekoloģiskā ietekme inter alia to rakstura, izmēra vai 
atrašanās vietas dēļ, ir jāpakļauj ietekmes uz vidi novērtējumam. IVN procedūru būtiska 
īpatnība ir sabiedriskā apspriešanās.

Gadījumos, kad notiek autoceļu un ātrgaitas šoseju būve, jaunu četru vai vairāk joslu ceļu 
būve vairāk nekā 10 km garumā vai arī ceļu pārveidošana un/vai paplašināšana līdz četrām 
vai vairāk joslām vairāk nekā 10 km garumā, obligāti ir jāveic IVN. Visu citu ceļu projekti ir 
iekļauti IVN direktīvas II pielikumā, kas nozīmē, ka dalībvalstu iestādēm tā saucamās 
„skrīninga” procedūras laikā, ņemot vērā direktīvas III pielikumā minētos kritērijus, ir 
jānosaka, vai projekti var būtiski ietekmēt vidi. Ja tie var ietekmēt vidi, ir jāveic IVN.
Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka kompetento iestāžu veiktā skrīninga laikā konstatētie fakti ir 
pieejami sabiedrībai.

Lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis nekādu informāciju par IVN direktīvas piemērošanu 
saistībā ar ieplānoto autoceļu no Padujas uz Venēciju. Komisija nav saņēmusi nekādu 
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informāciju, kas norādītu, ka IVN direktīvas nosacījumi šajā gadījumā nebūtu pareizi ievēroti.

Secinājumi

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija šajā gadījumā nevar 
konstatēt nekādus iespējamos ES vides tiesību aktu pārkāpumus.”


