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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0804/2010, ko Coordinamento Comitati Ambiente e 
Territorio della Riviera Brenta e del Miranese vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgie Adone Doni un Mattia Donadel, par Mestres apvedceļu (A4)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Teritorija Mestres apkaimē ir smagi noslogota ar satiksmi, kas rada nopietnu vides 
apdraudējumu iedzīvotājiem, un 1992. gadā tika pieņemts lēmums steidzami uzbūvēt 
apvedceļu ar vairākām izejām un ceļa nodevu iekasēšanas barjerām. Projekts tika vairākkārt 
aizkavēts, un 2003. gadā tika iecelta īpaša pilnvarotā persona, lai paātrinātu tā pabeigšanu. Lai 
likvidētu satiksmes radīto slogu apkārtējiem mikrorajoniem, tika nolemts veikt dažas izmaiņas 
(ceļa nodevu iekasēšanas barjeras pārcelšana, stāvvietas pie izejām, kas pieejamas ar 
sabiedrisko transportu). Ceļš tika atklāts 2009. gada janvārī, bet ar vairākām jaunām izejām 
un ceļa nodevu iekasēšanas barjerām, kas nebija paredzētas sākotnējā projektā. Lūgumraksta 
iesniedzēji apgalvo, ka ietekmes uz vidi novērtējums, kas tika apstiprināts sākotnējam 
projektam, attiecībā uz galīgo projektu vairs nav derīgs. Turklāt pilnvarotajai personai nebija 
tiesību tērēt papildu līdzekļus, kas tika izlietoti galīgajam projektam, kuram saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēju teikto tika izmantots Eiropas finansējums. Viņi lūdz veikt 
izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 10. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī.
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Saskaņā ar grozīto Padomes Direktīvu 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN direktīva) projektiem, kuriem var būt būtiska ietekme uz 
vidi, inter alia, to rakstura, izmēra vai atrašanās vietas dēļ, pirms attīstības saskaņošanas 
jāveic to ietekmes uz vidi novērtējums. Direktīvai ir divi pielikumi — projekti, kam 
novērtējums jāveic obligāti (tā dēvētie „I pielikuma projekti”), un projekti, attiecībā uz kuriem 
dalībvalstu varas iestādēm pārbaudes procedūrā jānosaka, vai tiem var būt nopietna 
ekoloģiskā ietekme (tā dēvētie „II pielikuma projekti”). II pielikuma 13. punkts attiecas arī uz 
„jebkādām izmaiņām vai papildinājumiem projektos, kas uzskaitīti I vai II pielikumā, kas jau 
ir apstiprināti, paveikti vai ir veikšanas procesā un kam var būt būtiska nelabvēlīga ekoloģiska 
ietekme”.

Lūgumrakstā minētās Mestres apvedceļa izmaiņas — ceļa nodevu iekasēšanas barjeras 
pārcelšana, stāvvietas pie izejām, kas pieejamas ar sabiedrisko transportu, — nav minētas ne 
direktīvas I, ne arī II pielikumā. Tomēr uz šādām izmaiņām varētu attiekties II pielikuma 
13. punkts, ja ir atzīts, ka tām var būt būtiska nelabvēlīga ekoloģiska ietekme; tādā gadījumā 
šīm izmaiņām būtu jāveic IVN.

IVN procedūrās būtu jāizvērtē jebkāda plānoto Veneto City un Romea Commerciale projektu 
iespējamā kumulatīvā ietekme. „Pilsētu attīstības projekti, to skaitā tirdzniecības centru un 
autostāvvietu būve” uzskaitīti IVN direktīvas II pielikuma 10.b punktā, tādēļ tiem jāveic 
pārbaude.

Komisija sazināsies ar Itālijas varas iestādēm, lai noskaidrotu, vai Mestres apvedceļa izmaiņu 
projektam tika veikta IVN pārbaude, un lai noskaidrotu, kāda varētu būt ierosināto Veneto 
City un Romea Commerciale attīstības projektu kumulatīvā ietekme. 

Eiropas Ainavu konvencija nav ES tiesību akts, tādēļ Komisija nevar paust viedokli par šo 
dokumentu.

Visbeidzot, ņemot vērā Komisijas rīcībā esošo informāciju, līdz šim ES līdzfinansējums nav 
piešķirts ne šim autoceļa projektam, ne arī ietekmi uz vidi mazinošiem pasākumiem (Passante 
Verde).

Secinājumi

Komisija sazināsies ar Itālijas varas iestādēm un pēc saņemto atbilžu izvērtēšanas sniegs 
ziņojumu Lūgumrakstu komitejai.

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Komisija Itālijas varas iestādēm pieprasīja informāciju par grozītās Padomes 
Direktīvas 85/337/EEK2 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva) piemērošanu. No Itālijas varas 

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp., OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp., OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp., 
OV L 140, 5.6.2009., 114. lpp.
2 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp., OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp., OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp., 
OV L 140, 5.6.2009., 114. lpp.
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iestādēm saņemtā informācija ir izanalizēta. 

Mestres apvedceļa galīgais projekts no Mestres reģiona pilnvarotās personas, kas atbildīga par 
ar satiksmi un mobilitāti saistītiem ārkārtas gadījumiem sociālajā, ekonomikas un vides jomā1, 
tika nosūtīts Vides ministrijai izvērtēšanai, vai tajā ir ievēroti vides noteikumi. 2005. gada 
6. septembrī Vides ministrijas Tehniskā IVN komisija paziņoja, ka galīgajā projekta versijā 
nav būtisku atšķirību no 2003. gada sākotnējā projekta un ka ir pierādīta galīgā projekta 
atbilstība vides noteikumiem, kas ietverti Starpministriju ekonomiskās plānošanas komitejas 
(CIPE) 2003. gada 7. novembra lēmumā Nr. 80. Tā arī piebilda, ka atsevišķi nosacījumi 
administratīvās plānošanas posmā ir jāizstrādā sīkāk, jo īpaši attiecībā uz Kopienas nozīmes 
teritoriju ex cave Villetta di Salzano, kurā ceļa maršruts bija jāpārvieto uz šīs KNT austrumu 
pusi, kā arī attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar Dolo-Venēcija posmu. Vides ministrija 
2005. gada 24. novembrī pilnvarotajai personai paziņoja par apstiprinājuma sniegšanu. 

Saskaņā ar Vides ministrijas norādījumiem attiecībā uz Kopienas nozīmes teritoriju ex cave 
Villetta di Salzano bija jāsagatavo jauns galīgais projekta variants, kuru pilnvarotā persona 
apstiprināja attiecīgi ar 2006. gada 21. oktobra lēmumu Nr. 140 un 2006. gada 10. novembra 
lēmumu Nr. 150. Saskaņā ar šo jauno projektu sākotnējā un galīgajā projekta variantā 
apstiprinātā ceļa nodevu iekasēšanas barjeras uzstādīšana pie Martellago vairs nebija tehniski 
īstenojama, tādēļ tika noteikta jauna tās atrašanās vieta uz ziemeļiem no Dese upes Cappella 
di Scorzè tuvumā. 

Iepriekš minēto apsvērumu dēļ pilnvarotā persona izstrādāja jaunu sākotnējo projektu ceļa 
nodevu iekasēšanas barjerām Martellago-Scorzè posmā un Dolo-Pianiga-Riviera del Brenta
posmā un 2009. gada 20. jūlijā tika uzsākta jauna IVN procedūra. Minētā procedūra joprojām 
nav pabeigta.

Pēc Mestres apvedceļa atklāšanas 2009. gada 8. februārī saskaņā ar sākotnējo un galīgo 
projektu tika atvērti papildu ceļa nodevu iekasēšanas punkti, barjeras2 un starpsavienojumi, 
kas ļāva izvērtēt Dolo-Venēcija posma dzīvotspēju. Tika izveidotas arī ceļa nodevu 
iekasēšanas barjeras Mira-Oriago un Mirano-Dolo posmos, kā arī precizēti satiksmes modeļi. 
Divu iepriekš minēto ceļa nodevu iekasēšanas barjeru izveide tika izvērtēta 2003. gada IVN 
procedūras laikā, un tādēļ uz tām attiecas CIPE 2003. gada 7. novembra lēmums Nr. 80.

Tika arī izskatīts jautājums par izmaksām, kādas radīs pašreizējās barjeras pie Villabona
pārcelšana uz Dolo (Roncoduro), paredzēto satiksmes sastrēgumu dēļ. Rezultātā par ārkārtas 
gadījumiem atbildīgā pilnvarotā persona 2007. gada 5. novembrī nolēma apturēt jaunās 
barjeras izveides darbus un saglabāt jau esošo barjeru pie Villabona, kas nozīmē, ka 
vairāklīmeņu krustojums Mirano-Dolo posmā tiktu izveidots par pagaidu ceļa nodevu 
iekasēšanas punktu.

Attiecībā uz CIPE 2003. gada norādījumiem par automašīnu un sabiedriskā transporta 
stāvvietām jānorāda, ka šādas stāvvietas ir paredzētas pie četriem ceļa nodevu iekasēšanas 
punktiem/barjerām (Barriera di Venezia-Est, Barriera di Venezia-Nord, Casello di 
                                               
1 Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel settore del traffico 
e della mobilità nella località di Mestre del Comune di Venezia.
2 Barjeras ir ceļa nodevu iekasēšanas punkti, kas atrodas tieši uz ceļa.
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Preganziol, Casello di Spinea). Turklāt Dolo-Pianiga-Riviera del Brenta posma ceļa nodevu 
iekasēšanas barjeras sākotnējā projektā arī ir paredzēta automašīnu un sabiedriskā transporta 
stāvvieta; līdz tās izveidei tiek izmantota jau esošā stāvvieta Roncoduro. Lai gan CIPE
lēmumā ir paredzētas automašīnu un sabiedriskā transporta stāvvietas, nosacījums par 
sabiedrisko transportu vēl ir jāizvērtē un pēc izvērtēšanas jāīsteno šādu pakalpojumu 
sniedzējiem.

Ierosinātā Romea Commerciale projekta attīstīšana ir daļa no lielāka autoceļu projekta 
„Maģistrālā autoceļa koridors Čivitavekija-Orte-Mestre, sadaļa E45-E55 Orte-Mestre”1. 
Konkrētāk, projektā Romea Commerciale ir paredzēta jaunas satiksmes artērijas būvniecība 
maršrutā E55 starp Venēciju/Mestri un Ravennu/Čezēnu. Patlaban tiek veikta IVN procedūra, 
kurā tiek vērtēta šī projekta un Mestres apvedceļa projekta kumulatīvā ietekme.

Veneto City ir plānošanas līgums (accordo di programma). Tajā ir paredzēta virkne Dolo un 
Pianiga pašvaldībās veicamu pasākumu. Patlaban tiek veikta plānošanas līguma izvērtēšanas 
procedūra atbilstoši Direktīvas 2001/42/EK2 (Stratēģiskā vides novērtējuma jeb SVN 
direktīva) noteikumiem. 

Secinājums

Šajā gadījumā ir veikta viena IVN procedūra un attīstība ir saskaņota. Vēl viena IVN 
procedūra joprojām nav pabeigta. Komisija nevar konstatēt ES vides tiesību aktu pārkāpumus. 

                                               
1 Corridoio Dorsale di Viabilità Autostradale Civitavecchia-Orte-Mestre: tratta E45-E55 
Orte-Mestre.
2 OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.


