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6.9.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0265/2011 dėl geležinkelio linijos Venecija–Triestas tiesimo 
atitikties ES teisės aktams, kurią pateikė Italijos pilietis Aldevis Tibaldi 
„Comitato per la Vita del Friuli rurale“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad bendrovės Rete Ferroviaria italiana vardu bendrovės 
ITALFER vykdomas naujos greitojo geležinkelio linijos Venecija–Triestas (Transeuropinio 
tinklo 5 transporto koridorius) tiesimas prieštarauja ES teisės aktams.

Konkrečiai peticijos pateikėjas teigia, kad 2001 m. gruodžio 30 d. bendrovė ITALFER 
leidinyje „Messaggero Veneto“ paskelbė poveikio aplinkai vertinimo procedūros pradžią ir 
kad jis neturėjo galimybės atitinkamose ministerijose patikrinti PAV rezultatų. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Pagal iš dalies pakeistą Tarybos direktyvą 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo (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 jų poveikio aplinkai vertinimas.  

                                               
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.



PE472.158v01-00 2/2 CM\876886LT.doc

LT

Iš peticijos pateikėjo suteiktos ir Komisijos iš kitų šaltinių1 gautos informacijos atrodo, kad 
šios siūlomos geležinkelio linijos PAV procedūros vykdomos. 

PAV direktyvos 6 straipsnio 5 dalyje teigiama, kad: „Išsamias visuomenės informavimo 
(pavyzdžiui, informavimą skelbimais tam tikru spinduliu ar skelbimais vietiniuose 
laikraščiuose) ir konsultavimosi su suinteresuota visuomene (pavyzdžiui, rašytiniais teikimais 
ar visuomenės apklausos būdu) priemones nustato valstybės narės“.

Italija šį sprendimą perkėlė į nacionalinę teisę 2006 m. balandžio 3 d. iš dalies pakeisto 
Įstatymo galios dekreto Nr. 152 24 straipsnio 1 dalimi.  Joje teigiama, kad apie projektą turi 
būti paskelbta spaudoje ir kompetentingos institucijos tinklalapyje2.

Komisijos nuomone, paskelbus apie PAV procedūrą interneto svetainėje, kurioje nurodytos 
visuomenės galimybės susipažinti su papildomais dokumentas sąlygos, PAV direktyva 
nepažeidžiama.

Komisija taip pat norėtų pabrėžti, kad siūlomo projekto suskirstymas į tris atskiras dalis, 
atliekant atskirą kiekvienos jų PAV procedūrą, neprieštarauja PAV direktyvai, jeigu 
atsižvelgiama į bendrą visų šių dalių poveikį. Ekonominė ir socialinė ekonominės naudos 
analizė nepatenka į PAV direktyvos taikymo sritį. 

Išvada

Iš peticijos pateikėjo suteiktos ir Komisijos iš kitų šaltinių gautos informacijos atrodo, kad 
šios siūlomos geležinkelio linijos PAV procedūros šiuo metu vykdomos.  Šiame etape 
negalima nustatyti jokio PAV direktyvos pažeidimo.“

                                               
1 Kitų protesto laiškų ir korespondencijos su Aplinkos ministerija, susijusios su siūlomu projektu.
2 2006 m. balandžio 3 d. Decreto Legislativo (DLgs) Nr. 152, iš dalies pakeistas 2008 m. sausio 16 d. DLgs Nr. 4 
ir 2010 m. birželio 29 d. DLgs Nr. 128, kuriame projektas „deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web 
dell'autorita competente“.


