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Lūgumrakstu komiteja

13.01.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0672/2007, ko Rīcības komitejas pret plānoto jauno 
ziemas sporta būvju izveidi Mellau un Damüls Forarlbergā (Austrija) 
vārdā iesniedza Austrijas valstspiederīgais Lothar Petter un kam pievienoti 
26 paraksti, par plānotajiem slēpošanas pacēlājiem un gaisa tramvajiem 
Mellau un Damüls apvidū

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par paredzētajiem slēpošanas pacēlājiem un trošu ceļiem, 
kuri tiek projektēti saistībā ar Mellau un Damüls ziemas sporta bāzu apvienošanu, kam jau ir 
izsniegta atļauja. Viņš apgalvo, ka nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums attiecībā uz šo 
projektu un ka tas ir pretrunā ar Alpu konvencijas protokolu par augsnes aizsardzību. Viņš arī 
apgalvo, ka projekts postoši ietekmēs savvaļas putnu un zīdītāju dzīvotnes un ka ies bojā trīs 
nozīmīgi biotopi. Tāpēc viņš lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties šajā lietā, lai nepieļautu šīs 
unikālās savvaļas teritorijas iznīcināšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 4. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā.

Bregenzer Wald (Brēgencas mežu masīva) kalnu apvidus, kas pieder Mellau un Damüls
pašvaldībām Austrijas Forarlbergas federālajā zemē, ilgus gadus ir bijis slavens ar saviem 
tūrisma maršrutiem un ziemas sporta centriem.

Lai uzturētu un turpmāk attīstītu šī apvidus pievilcību ziemas tūrismam, īpaši attiecībā uz 
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Mellau, kurā pašlaik vērojams apmeklētāju skaita kritums, Mellau un Damüls slēpošanas 
pacēlāju uzņēmumi vienojās sadarboties, inter alia savienojot savas līdz šim atsevišķās 
slēpošanas zonas kalna Mittagsspitze apkārtnē un paplašinot pacēlāju sistēmas uz augstākiem 
kalnu rajoniem. Ir arī veikti vai ieplānoti vairāki citi pasākumi, lai uzlabotu ziemas sporta 
tūrisma apstākļus šajā apkārtnē, piemēram: darbi ūdens uzkrāšanai, kas nepieciešams 
mākslīgā sniega ražošanai (jauni ezeri kā rezervuāri), ar to saistītās būves; esošo slēpošanas 
nobrauktuvju uzlabojumi un jaunu nobrauktuvju izveide.

Pirmajā celtniecības posmā divi1 no plānotajiem četriem pacēlājiem 2007./2008. gada ziemas 
sezonā jau ir nodoti ekspluatācijā. Tā kā nepastāv oficiāli apstiprināta un saistoša šīs 
apkārtnes attīstības koncepcija (2006. gadā iepriekšējā, 1992. gada tūrisma koncepcija, kura 
nebija labvēlīga slēpošanas zonu paplašināšanai, atradās pārskatīšanas procesā), slēpošanas 
pacēlāju ekspluatācijas uzņēmumi paši iesniedza pieteikumus attīstības saskaņošanai 
paredzētajiem pacēlājiem un slēpošanas nobrauktuvēm. Lai nezaudētu konsekvenci un 
pieturētos pie 1992. gada koncepcijā noteiktajām vadlīnijām, varas iestādes veicināja 
ievērojamu ekonomisku interesi par šo jautājumu, lai varētu akceptēt plānotos zonu 
paplašinājumus.

Slēpošanas pacēlāju uzņēmumi savos investīciju plānos pamatojās uz 2003. gadā veiktu 
attīstības pētījumu. Šajā attīstības pētījumā (t. s. Bregenzerwald pētījumā) bija apskatīts tādu 
pasākumu kopums, kuri būtu vērsti uz plašāku reģiona pievilcības uzlabošanu kā uz vienu
galveno projektu, kas būtu veidots no vairākiem apakšprojektiem, piemēram, slēpošanas zonu 
infrastruktūras paplašināšanas un modernizācijas vai vasaras tūrisma būvju uzlabošanas. Lai 
izvairītos no jaunas ad-hoc paplašināšanas vai attīstības iniciatīvas no individuālu investoru 
puses, pētījumā bija izteikts aicinājums izstrādāt integrētu vispārēju attīstības koncepciju, lai 
varētu caurskatāmā veidā noteikt laika ietvaru un tālākās attīstības virzienus.2 Šis 
priekšlikums tika iekļauts tikai jaunajā 2007. gada tūrisma attīstības koncepcijā.3

Pacēlāju attīstības saskaņošana tika izsniegta 2006. gada 24. februārī, un tajā minēti daudzi 
noteikumi, kuru mērķis ir mazināt šī projekta būtisko ietekmi uz vidi. Šajos noteikumos inter 
alia ietilpst arī neatkarīga darbu ekoloģiskā kontrole, kā arī samaksa EUR 1,1 miljona apmērā 
Forarlbergas Dabas aizsardzības fondam kompensācijas pasākumu vietā. Tiek minēts, ka šī 
summa ir viena no lielākajām kompensācijām, kas jebkad izmaksāta Forarlbergas federālajā 
zemē.

Slēpošanas pacēlāju un slēpošanas nobrauktuvju projekts tika apstiprināts tādas procedūras 
kontekstā, kurā ietilpa vairāki ietekmes novērtējumi, piemēram, „par dabas un ainavu 

                                               
1 Slēpošanas pacēlājs Hohe Wacht (2000 m augstumā) un slēpošanas pacēlājs Elsenkopf
(1850 m augstumā).
2 Sal. „Bregenzerwald pētījuma” 6.1. nodaļu „Dabas un ainavu aizsardzība un slēpošanas 
zonu izbūve”.
3 Attiecībā uz jaunu slēpošanas zonu attīstību 2007. gada tūrisma attīstības koncepcijā runāts par celtspēju un 
aicināts maksimāli vispusīgi izvērtēt paredzamo ietekmi. Šajā novērtējumā jāiekļauj slēpošanas pacēlāju un 
slēpošanas nobrauktuvju uzlabošana, iedzīvotāju blīvuma rādītāji, ietekme uz transportu, dabu un vidi, 
autostāvvietas, kā arī sabiedriskās ēdināšanas un viesnīcu iespējas. Šādu novērtējumu pamatā jābūt tā virzītāja 
attīstības koncepcijai un tam pievienotajam ziņojumam.
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aizsardzību” un „savvaļas biotopu bioloģiju”. Šajos pētījumos secināts, ka atsevišķas šī 
projekta daļas ievērojami kaitēs dabai un ainavai un izraisīs būtiskus vai daļēji smagus 
postījumus.1

Tā kā projektā iekļautās zonas, attiecībā uz kurām nepieciešams veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kopā aizņem precīzi 184 298 m2 lielu platību, šis projekts nesasniedz 20 ha 
slieksni, kāds noteikts Austrijas 2002. gada likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu attiecībā 
uz slēpošanas pacēlāju būvniecību.2Tāpēc atbildīgās iestādes nolēma, ka šim projektam nav 
nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN).

Atbildot uz Forarlbergas pašvaldības „vides pārstāvja” (ombuda) noformulēto tiesisko 
opozīciju, reģiona administrācija un administratīvā tiesa apstiprināja savu pozīciju attiecībā uz 
projekta neatbilstību ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai.

Saskaņā ar ziņojumu datiem tūristu skaits jau ir sācis pieaugt un tiek plānotas papildu 
investīcijas infrastruktūrā, piemēram, viesnīcu un citu būvju paplašināšana.

Ietekmes uz vidi novērtējums3

Lūgumraksta iesniedzēji pauž bažas par plānoto četru jauno slēpošanas pacēlāju būvniecību, 
neveicot ietekmes uz vidi novērtējumu, ņemot vērā saņemto atļauju savienot Damüls un 
Mellau slēpošanas zonas. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka šīm projekta skartajām zonām 
aprēķinātie dati bijuši nepilnīgi, lai izvairītos no ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas.

Viņi uzskata, ka šī tipa projektiem noteiktais 20 ha slieksnis, kas paredzēts Austrijas likumā 
par ietekmes uz vidi novērtējumu, šī projekta gadījumā būtu ievērojami pārsniegts, ja būtu 
pienācīgi ņemti vērā citi darbi, piemēram, ūdenskrātuves un ar to saistīto būvju celtniecība 
(ūdenim, kas izmantojams mākslīgā sniega gatavošanas iekārtām), autostāvvietu un citu būvju 
celtniecība, kas veikti pēdējo 5 gadu laikā. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka šim 
projektam būtu bijis jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.

Par attīstības saskaņošanu atbildīgās varas iestādes apgalvo, ka paredzēto slēpošanas pacēlāju 
projekta kopplatība jebkurā gadījumā nepārsniedz 20 ha slieksni un tādēļ ietekmes uz vidi 
novērtējums nav vajadzīgs. Ņemot vērā šos apstākļus, lūgumraksta iesniedzēji lūdz pārskatīt 
veikto IVN procedūru.

Alpu konvencija — Protokola par augsnes aizsardzību neievērošana

Lūgumraksta iesniedzēji sūdzas, ka nav pietiekami ievēroti būtiski Eiropas Kopienas tiesību 
aktu noteikumi, it īpaši Alpu konvencijas Protokolā par augsnes aizsardzību iekļautie 
noteikumi. Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka attīstības projekta platība nav nemainīga un 
                                               
1 Brēgencas reģionālās varas iestādes izsniegtā Būvniecības atļauja (Bezirkshauptmannschaft 
Bregenz) ar 2006. gada 24. februāra lēmumu, 56.-57. lpp.
2 Austrijas 2002. gada likuma par ietekmes uz vidi novērtējumu I pielikums, Z 12, sleja 1 (b).
3 Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK un 2003/35/EK.
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ka tāpēc nevajadzējis izdot atļauju slēpošanas trašu „būvei un izlīdzināšanai”. Balstoties uz 
ģeoloģijas eksperta veikto novērtējumu, reģionālās iestādes apgalvo, ka pastāvošie 
ģeoloģiskie apstākļi pamatā ir stabili un ka šīs zonas tādējādi ir pietiekami piemērotas 
paredzētajai būvniecībai.

Lūgumraksta iesniedzēji lūdz, lai tiktu veikta neatkarīga ekspertīze un tiktu pārskatīta 
pieņemtā lēmuma kompetence.   

Zonas papildu apzīmēšana par Natura 2000 zonu

Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzēji, atsaucoties uz administrācijas veikto ekoloģisko 
pētījumu, apkopo slēpošanas pacēlāju būvju nelabvēlīgās ietekmes uz dzīvo dabu un raksta, 
ka viņi apsver iespēju lūgt papildus piešķirt attiecīgajām zonām Natura 2000 zonas statusu.

Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija uzskata, ka šis projekts varētu atstāt būtisku 
ietekmi uz vidi un ka tādā gadījumā būtu vajadzējis veikt novērtējumu attiecībā uz tā 
paredzamo ietekmi saskaņā ar IVN direktīvas 2. panta 1. punktu.

Atsevišķi komentāri par sliekšņu piemērošanu, kā arī par termina „projekts” izpratni rada 
nepieciešamību pēc sīkākiem paskaidrojumiem:

Sliekšņu ierobežojošais izmantojums:

Uz Damüls-Mellau ziemas sporta būvju projektu attiecas IVN direktīvas II pielikuma 
12. panta a) apakšpunkts. „Tūrisms un atpūta — slēpotāju pacēlāji, lifti un bugeļi un ar tiem 
saistīti uzlabojumi”. Projektiem, uz kuriem attiecas IVN direktīvas II pielikums, dalībvalstīm, 
vai nu veicot individuālu izpēti, vai arī nosakot sliekšņus vai kritērijus, jānosaka, vai ir 
nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu (sal. IVN direktīvas 4. panta 2. punkts).
Austrijas likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu ir noteikts 20 ha slieksnis attiecībā uz
jaunu slēpošanas nobrauktuvju vai slēpošanas pacēlāju ceļu pārveidi un/vai būvniecību ar 
papildu noteikumu, ka šiem 20 hektāriem jāatbilst virsmas izmantojumam.

Aprēķins, ka Damüls-Mellau ziemas būvju attīstības projektā tiks izmantota virsma, kuras 
platība būs mazāka par 20 hektāriem, tika izmantots kā vienīgais arguments, lai šo projektu 
a priori izslēgtu no ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas IVN direktīvas izpratnē. Šāda 
prakse ir pretrunā ar Komisijas viedokli, kuru vairākkārt apstiprinājusi Eiropas Kopienu 
Tiesa, par to, ka sliekšņi ir paredzēti, lai atvieglotu konkrētā projekta izvērtēšanu, nosakot, vai 
uz to attiecas prasība par ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu. Šis noteiktais slieksnis nav 
domāts, lai jau iepriekš atbrīvotu visus projektus, kuru platība nesasniedz attiecīgo vērtību, no 
nepieciešamības veikt ietekmes uz vidi novērtējumu neatkarīgi no projekta rakstura vai 
objekta atrašanās vietas.

IVN direktīvas 2. panta 1. punktā noteiktā prasība, ka projektiem, kuri, iespējams, inter alia
sava rakstura, izmēru, atrašanās vietas dēļ būtiski ietekmēs vidi, ir jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums, attiecas arī uz projektiem, kuru platība nesasniedz noteiktu slieksni.

Jau pirms attīstības saskaņošanas bija skaidrs, ka Damüls-Mellau ziemas sporta būvju 
projektam, visticamāk, būs ievērojama negatīva ietekme uz vidi. Šīs ietekmes iespējamību 
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apstiprināja pētījumi un vairāki oficiāli paziņojumi. Šīs ietekmes iespējamība atspoguļojas arī 
attīstības saskaņošanā iekļautajos noteikumos, kur bija minēta arī samērā liela summa, kas 
būtu jāmaksā, lai kompensētu radušos zaudējumus.

Jau pati projekta atrašanās jutīgā kalnu zonā būtu bijusi pietiekama, lai attaisnotu specifisku 
izpēti. Tas ir ļoti būtiski, jo Austrija ir uzņēmusies saistības ievērot Alpu konvenciju un jo 
īpaši šīs konvencijas Protokolu par augsnes aizsardzību, kurš stājās spēkā 2002. gada 
18. februārī. Sakarā ar novērtējuma procedūru būtu vajadzējis apskatīt jautājumu par projekta 
atbilstību šī Protokola ieteikumiem un tā uzliktajām saistībām, kā arī, nepieciešamības 
gadījumā, citu Alpu konvencijas protokolu prasībām.

Termina „projekts” izpratne:

Austrijas likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu1, ar kuru IVN direktīva 
(Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK un 2003/35/EK) tiek transponēta valsts 
tiesību aktos, noteikts, ka ar jēdzienu „projekts” var apzīmēt vairākas būves vai dabas vidē 
iebūvētus objektus, ja tie ir ģeogrāfiski un tematiski saistīti. Termini „būve” vai „iejaukšanās, 
kas ietekmē dabu un ainavu”, ietver sevī visus pasākumus, kuri ir ģeogrāfiski un tematiski 
saistīti ar konkrēto projektu. Tāpat IVN direktīvā runāts par projektu kā par būvdarbu 
veikšanu vai par citu būvju vai plānu īstenošanu, kā arī par cita veida iejaukšanos dabas vidē 
un ainavā.2

Komisija uzskata, ka četru atsevišķu slēpošanas pacēlāju būvniecība nav uzskatāma par 
atsevišķu, patstāvīgu projektu. Šie pacēlāji ir daļa no plašākā Damüls-Mellau ziemas sporta 
būvju projekta, kura mērķis ir veicināt Damüls-Mellau reģiona ekonomisko attīstību, 
uzlabojot un modernizējot slēpošanas bāzes. Šajā plānā ietilpst vesela virkne citu pasākumu, 
kuri cits citu papildina vai mijiedarbojas cits ar citu, tādējādi radot zināmas ietekmes. Šāda 
izpratne par Damüls-Mellau projektu izpaužas ne tikai attīstības pētījumā, („Bregenzerwald 
Studie”, kurā Damüls un Mellau slēpošanas zonu apvienošana ir viens no trim atsevišķiem 
būvprojektiem Bregenzerwald reģionā), bet arī vairākos oficiālos paziņojumos.

Tādējādi, ja šis darba projekts būtu aplūkots kā vienots projekts, nesadalot to atsevišķās 
sastāvdaļās, kuras būtībā nespēj funkcionēt atsevišķi cita no citas (piemēram, jauni slēpošanas 
pacēlāji augstu kalnos var darboties tikai tad, ja tie ir integrēti esošajās pacēlāju sistēmās) un 
kurām saskaņā ar IVN direktīvu nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, tomēr 
būtu bijis nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu. Vienotā attīstības projekta 
sadalīšana mazākos savstarpēji atkarīgos elementos ir ietekmes uz vidi novērtējuma tiesiskā 
regulējuma patiesā mērķa apiešana.  Nav arī izvērtētas visas iespējamās ietekmes (piemēram, 
veiksmīgs tūristu skaita pieaugums saasina neatrisinātās transporta problēmas un rada 
nepieciešamību pēc jaunām būvēm un darbiem, piemēram, sabiedriskās ēdināšanas un 
viesnīcu jomā, u.tml.), un nav izanalizētas projekta paredzamās summārās, netiešās, 
pastāvīgās un ilgtermiņa ietekmes.

                                               
1 Sal. likuma UVP-G 2000 2.2. pants.
2 IVN direktīvas (Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK un 2003/35/EK) 1. pants.
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Secinājums

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēju sniegtajām ziņām un ņemot vērā aprakstīto 
kontekstu un tiesiskās izpratnes, Komisija sazināsies ar atbildīgajām valsts varas iestādēm, lai 
iegūtu sīkāku informāciju un paskaidrojumus, kas nepieciešami, lai detalizētāk izvērtētu šo 
gadījumu, lai veicinātu pilnīgu Eiropas Kopienas tiesību aktu vides jomā ievērošanu, ieskaitot 
saistības attiecīgo Alpu konvencijas protokolu ietvaros.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par veiktās izpētes rezultātiem.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī.

Papildus tās 2008. gada 17. jūlija paziņojumam Komisija vēlas informēt, ka lūgumraksta 
iesniedzēja izvirzītais jautājums ir iekļauts „ES izmēģinājuma projektā”. Šī jaunā problēmu 
risināšanas mehānisma mērķis ir uzlabot starp dalībvalstīm veiktās informācijas apmaiņas 
ātrumu un efektivitāti. Lieta reģistrēta ar numuru 210/08/ENVI, un Austrijai būs jāsniedz 
atbilde 10 nedēļu laikā.

Pēc Austrijas sniegtās atbildes analīzes Komisija pieņems lēmumu par to, vai uzsākt 
pārkāpuma procedūru, ja jautājums nebūs atrisināts un tiks konstatēts Kopienas tiesību aktu 
pārkāpums.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par veiktās analīzes rezultātiem un turpmākajiem 
pasākumiem.

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī.

No Austrijas saņemtā atbilde uz Komisijas vēstuli „ES izmēģinājuma projekta” kontekstā 
neatrisināja problēmu. Komisija aizstāv savu novērojumu, ka divu slēpošanas vietu, Mellau
un Damüls, apvienošana kopā ar jaunas infrastruktūras izveidi pārsniedz 20 ha slieksni, kas 
noteikts likuma UVP-G 2000 I pielikuma 12. punkta 1. iedaļas b) apakšpunktā, tādējādi 
nosakot IVN par obligātu.

Tādēļ Komisija uzskata, ka nepieciešams veikt turpmākas darbības, un turpinās atbilstoši 
informēt Lūgumrakstu komiteju.

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Šis paziņojums apstiprinās Komisijas mutiski sniegto informāciju Lūgumrakstu komitejas 
2010. gada 26. oktobra sanāksmē.
Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) šim projektam netika veikts, pamatojoties uz to, ka 
skartās teritorijas kopējā platība nepārsniedza 20 ha slieksni, kā noteikts Austrijas tiesību 
aktos. 

Lēmuma, veikt vai neveikt IVN, pamatošana tikai uz projekta lielumu, neatbilst 1985. gada 
27. jūnija Direktīvas 85/337/EK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
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novērtējumu1 (turpmāk IVN direktīva) II pielikumam un EKT praksei šajā jautājumā. 
Līdz 2009. gada beigām Austrija bija informējusi Komisiju, ka:

 Austrijas tiesību akti IVN jomā ir grozīti;
 Projektam tika veikti būtiski grozījumi, kā rezultātā tika samazināts ne tikai projekta 

lielums, bet arī tā nelabvēlīgā ietekme uz vidi;
 Ir ieplānoti un tiks īstenoti vairāki pasākumi, kas labvēlīgāk ietekmēs vidi un sekmēs 

ainavas aizsardzību (izklāsts par saglabājamām kalnu drupām, atteikšanās no idejas 
par atkritumu izgāztuves būvniecību materiālu pārpalikumiem, ievērojami samazināta 
iejaukšanās vidē un ainavā).

2010. gadā šie grozījumi tika ieviesti projektā.

Turklāt tika panākta vienošanās par vairākām kompensācijām un papildu pasākumiem, kas 
tiks īstenoti desmit gadu finanšu programmas ietvaros līdz EUR 1,1 miljonu apmērā dzīves 
telpas radīšanai un biotopu aizsardzībai.

Juridiskās problēmas, ko Komisija konstatēja agrākos posmos, ir atrisinātas, un ES tiesību 
aktu pārkāpumi nav konstatējami, jo:

 veicot grozījumus Austrijas likumā par IVN, attiecībā uz slēpošanas projektu 
definēšanu ir ņemta vērā EKT prakse saistībā ar direktīvas II pielikumu;

 fakts, ka IVN nav veikts tāpēc, ka projekts nerada būtisku ietekmi uz vidi, ir 
attaisnojams, pamatojoties uz IVN direktīvu;

Tomēr faktiski joprojām saglabājas pretrunas lūgumrakstu iesniedzēju un varas iestāžu 
paziņojumos attiecībā uz projekta ietekmes uz vidi apjomu.

Atbildot uz šajā sanāksmē uzdotajiem jautājumiem par projekta teritorijas aprēķināšanu un 
termiņu, kas jāņem vērā, plānojot projektu, Komisijas pārstāvji atbildēja, ka:

 IVN direktīvā nav ietverts konkrēts, absolūts gadu skaits vai sīki noteikumi par platības 
aprēķināšanu, kas būtu jāņem vērā; 

 ir jāizmanto pieņemama interpretācija un jāpiemēro direktīvas noteikumi, kas nozīmē, ka 
projekta sadalīšana atbilstoši virsmai vai laikposmam, lai izvairītos no IVN direktīvas 
piemērošanas, būtu pretrunā ES tiesību aktiem;

 novērtējums jāveic, izvērtējot katru gadījumu un ņemot vērā attiecīgā gadījuma specifiku.

Komisija rūpīgi izvērtēs informāciju, ko EP nosūtīja pēc faktu vākšanas apmeklējuma, kas 
norisinājās no 2010. gada 30. septembra līdz 2010. gada 1. oktobrim, un izvērtēs turpmāk 
veicamos pasākumus.

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.


