
CM\866788LT.doc PE458.719v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

6.5.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0804/2010 dėl Mestrės aplinkkelio (A4), kurią pateikė Italijos 
piliečiai Adone Doni ir Mattia Donadel Coordinamento Comitati Ambiente e 
Territorio della Riviera Brenta e del Miranese vardu

1. Peticijos santrauka

Mestrės apylinkės kenčia nuo itin intensyvaus eismo, keliančio didelį su aplinka susijusį 
pavojų gyventojams, tad 1992 m. buvo nuspręsta skubiai tiesti aplinkkelį su daugybe 
išvažiuojamųjų kelių ir mokesčių rinkimo punktų. Projektas daug kartų buvo stabdomas, todėl 
2003 m. paskirtas specialusis įgaliotinis, turėjęs paspartinti projekto įgyvendinimą. Nuspręsta 
šiek tiek pakeisti projektą (į kitą vietą perkelti mokesčių rinkimo punktą, prie išvažiuojamųjų 
kelių esančias stovėjimo aikšteles, kuriomis gali naudotis viešasis transportas) siekiant 
palengvinti apylinkių bendruomenėms tenkančią eismo naštą. Pagaliau 2009 m. sausio mėn. 
kelias buvo iškilmingai atidarytas, tačiau jame įrengta naujų išvažiuojamųjų kelių ir mokesčių 
rinkimo punktų, kurie nebuvo numatyti pirminiame projekte. Peticijos pateikėjai tvirtina, kad 
pirminio projekto poveikio aplinkai vertinimas nebegalioja galutiniam rezultatui. Be to, 
paskirtas įgaliotinis nebuvo įgaliotas išleisti papildomų lėšų galutiniam projektui, kurios, 
pasak peticijos pateikėjų, yra ES skirtos lėšos. Peticijos pateikėjai prašo ištirti šį atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Pagal iš dalies pakeistą Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
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projektų poveikio aplinkai vertinimo1 (Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva), prieš 
duodant sutikimą projektams, galintiems daryti didelį poveikį aplinkai, inter alia, dėl savo 
pobūdžio, masto ar vietos, turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.  Direktyva 
papildyta dviem priedais, kuriuose nurodyta, kokių rūšių projektams vertinimas privalomas 
(vadinamieji I priedo projektai) ir kokiems projektams valstybės narės turi atlikti vadinamąją 
patikros procedūrą, kad nustatytų, ar projektai gali daryti didelį poveikį aplinkai (vadinamieji 
II priedo projektai).  Be to, II priedo 13 dalis taikoma bet kokiam I ir II prieduose išvardytų –
jau patvirtintų, įgyvendinamų ar dar tik nagrinėjamų – projektų pakeitimui ar išplėtimui, 
galinčiam daryti didelį neigiamą poveikį aplinkai.

Peticijoje nurodyti Mestrės aplinkkelio pakeitimai (į kitą vietą perkeltas mokesčių rinkimo 
punktas, prie išvažiuojamųjų kelių esančios stovėjimo aikštelės, kuriomis gali naudotis 
viešasis transportas) nėra išvardyti nei I, nei II PAV direktyvos prieduose.  Tačiau tokiems 
pakeitimams gali būti taikytina II priedo 13 dalis, jei manoma, kad jie daro didelį neigiamą 
poveikį aplinkai ir dėl to reikia atlikti PAV patikros procedūrą.

Bet koks bendras numatomų projektų „Veneto City“ ir „Romea Commerciale“ poveikis turėtų 
būti tiriamas atliekant šiems projektams taikytinas PAV procedūras. „Miesto plėtros projektai, 
tarp jų prekybos centrų ir automobilių stovėjimo aikštelių statybos“ nurodyti PAV direktyvos 
II priedo 10 punkto b papunktyje, todėl jiems taikytina patikros procedūra.

Komisija kreipsis į Italijos valdžios institucijas, norėdama išsiaiškinti, ar Mestrės aplinkkelio 
pakeitimams taikyta PAV direktyvoje nustatyta patikros procedūra, ir paklausti, kaip bus 
tiriamas bendras siūlomų projektų „Veneto City“ ir „Romea Commerciale“ pakeitimų ar 
išplėtimų poveikis. 

Europos kraštovaizdžio konvencija nėra ES teisės aktas, todėl Komisija negali jos aiškinti.

Galiausiai, remiantis Komisijos turima informacija, šio kelio projektas ar poveikio aplinkai 
mažinimo darbai („Passante Verde“) nebuvo bendrai finansuoti ES lėšomis.

Išvados

Komisija kreipsis į Italijos valdžios institucijas informacijos ir, įvertinusi jų atsakymą, savo 
išvadas vėl praneš Peticijų komitetui.“

4. (Patikslintas) Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Komisija paprašė Italijos valdžios institucijų pateikti informaciją dėl iš dalies pakeistos 
Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo2 (Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva) taikymo. Iš Italijos valdžios 
institucijų gauta informacija išnagrinėta. 

Specialusis įgaliotinis, atsakingas už eismo ir judumo sektoriaus socialinio, ekonominio ir 
aplinkos pobūdžio ekstremaliąją padėtį Mestrės teritorijoje3, Aplinkos ministerijai nusiuntė 
                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40, OL L 73, 1997 3 14, p. 5, OL L 156, 2003 6 25, p 17, OL L 140, 2009 6 5, p. 114.
2 OL L 175, 1985 7 5, p. 40, OL L 73, 1997 3 14, p. 5, OL L 156, 2003 6 25, p 17, OL L 140, 2009 6 5, p. 114.
3 Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel settore del traffico e della mobilità 



CM\866788LT.doc 3/4 PE458.719v02-00

LT

Mestrės aplinkkelio galutinį projektą, kad būtų patikrinta, ar šis projektas atitinka 
aplinkosaugos teisės aktų reikalavimus. 2005 m. rugsėjo 6 d. techninė Aplinkos ministerijos 
Poveikio aplinkai vertinimo komisija paskelbė, kad galutinis projektas nelabai skiriasi nuo 
2003 m. išankstinio projekto ir kad buvo įrodytas galutinio projekto suderinamumas su 
atitikties aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams, pateiktiems 2003 m. lapkričio 7 d. 
Tarpžinybinio ekonominio planavimo komiteto sprendime Nr. 80, nuostatomis. Be to, 
komisijos nariai pridūrė, kad vykdomojo planavimo etapu reikia toliau plėtoti kai kurias šių 
nuostatų, visų pirma susijusias su Bendrijos svarbos teritorija ex cave Villetta di Salzano, 
kurioje kelią reikėjo perkelti į rytinę Bendrijos svarbos teritorijos dalį, ir nuostatas, susijusias 
su Dolo–Venecijos kelio atkarpos klausimais. 2005 m. lapkričio 5 d. Aplinkos ministerija 
nusiuntė specialiajam įgaliotiniui patvirtinimą. 

Gavus Aplinkos ministerijos nurodymus dėl Bendrijos svarbos teritorijos ex cave Villetta di 
Salzano, reikėjo parengti naują galutinį projektą, kurį specialusis įgaliotinis patvirtino 
2006 m. spalio 21 d. dekretu Nr. 140 ir 2006 m. lapkričio 10 d. dekretu Nr. 150. Parengus 
naują projektą, rinkti mokesčių Martelago teritorijoje, kaip patvirtinta išankstiniame ir 
galutiniame projektuose, jau nebuvo techniškai įmanoma, taigi įrengtas naujas punktas 
vietovėje Cappella di Scorzè, į šiaurę nuo Desės upės. 

Dėl pirmiau minėtų klausimų specialusis įgaliotinis parengė naują išankstinį mokesčių 
rinkimo teritorijose Martelagas–Skorzė ir Dolas–Pianiga–Riviera del Brenta projektą, o 
2009 m. liepos 20 d. buvo pradėta nauja poveikio aplinkai vertinimo procedūra. Procedūra 
tebevyksta.

2009 m. vasario 8 d. atidarius Mestrės aplinkkelį, remiantis išankstiniu ir galutiniu projektais, 
buvo atidarytos papildomos mokesčių rinkimo vietos, mokesčių rinkimo užkardos1 ir 
jungiamieji keliai, o tai suteikė galimybę ištirti Dolo–Venecijos kelio atkarpos projekto 
įvykdomumą. Į tai įėjo naujų mokesčių rinkimo vietų teritorijose Myra–Oriagas ir Miranas–
Dolas atidarymas ir eismo plano atnaujinimas; šios dvi mokesčių rinkimo vietos apsvarstytos 
2003 m. atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūrą ir nuo tada joms taikytas 2003 m. 
lapkričio 7 d. Tarpžinybinio ekonominio planavimo komiteto sprendimas Nr. 80.

Atsižvelgiant į numatomas spūstis, buvo svarstoma, ar verta dabartinę mokesčių rinkimo 
užkardą Vilabonos teritorijoje perkelti į Dolo (Ronkodūro) teritoriją, kaip numatyta 
išankstiniame ir galutiniame projektuose. Taigi už ekstremaliąją padėtį atsakingas įgaliotinis 
2007 m. lapkričio 5 d. nutarė sustabdyti naujosios mokesčių rinkimo užkardos darbus ir 
palikti esamą mokesčių rinkimo užkardą Vilabonos teritorijoje, o tai reiškė, kad Mirano–Dolo 
kelių susikirtimo vietoje būtų laikina mokesčių rinkimo vieta.

Kalbant apie 2003 m. Tarpžinybinio ekonominio planavimo komiteto nuostatas dėl 
automobilių ir viešojo transporto priemonių stovėjimo aikštelių, tokias paslaugas numatyta 
teikti keturiose mokesčių rinkimo vietose ir (arba) mokesčių rinkimo užkardose (Barriera di 
Venezia-Est; Barriera di Venezia-Nord; Casello di Preganziol; Casello di Spinea). Be to, 
išankstiniame mokesčių rinkimo teritorijoje Dolas–Pianiga–Riviera del Brenta projekte 
numatytos automobilių ir viešojo transporto stovėjimo aikštelės; kol kas naudojama esama 

                                                                                                                                                  
nella località di Mestre del Comune di Venezia.
1 Mokesčių rinkimo užkardos yra mokesčių rinkimo punktai tiesiog ant kelio.
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automobilių stovėjimo aikštelė Ronkodūro automagistralėje. Nors Tarpžinybinio ekonominio 
planavimo komiteto sprendime numatytos automobilių ir viešojo transporto priemonių 
stovėjimo aikštelės, dar reikia vertinti viešojo transporto paslaugų teikimą ir galiausiai tokių 
paslaugų teikėjai turi jas pradėti teikti.

Siūloma projekto „Romea Commerciale“ plėtra yra didesnio greitkelio projekto „Dorsalinio 
koridoriaus – greitkelio Čivitavekija–Ortė–Mestrė kelio atkarpa E45–E55 Ortė–Mestrė“1

dalis. Tiksliau projektas „Romea Commerciale“ apima naujos eismo magistralės tarp 
Venecijos–Mestrės ir Ravenos–Čezenos tiesimą palei kelią E55. Dabar atliekama poveikio 
aplinkai vertinimo procedūra ir svarstomas bendras šios magistralės ir Meistrės aplinkkelio 
poveikis.

„Veneto City“ yra susitarimas dėl programos (it. accordo di programma). Jį sudaro keletas 
veiksmų, kurių imtasi Dolo ir Pianigos miestų savivaldybėse. Šiuo metu susitarimui dėl 
programos taikoma patikros procedūra pagal Direktyvą 2001/42/EB2 (žinoma kaip Strateginio 
poveikio aplinkai vertinimo direktyva). 

Išvada

Šiuo atveju taikyta viena poveikio aplinkai vertinimo procedūra ir suteiktas sutikimas vykdyti 
planuojamą veiklą. Vyksta kita poveikio aplinkai vertinimo procedūra. Komisija nenustato 
jokių ES aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimų.“ 

                                               
1 „Corridoio Dorsale di Viabilità Autostradale Civitavecchia-Orte-Mestre: tratta E45-E55 Orte-Mestre.“
2 OL L 197, 2001 7 21, p 30.


