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Temats: Lūgumraksts Nr. 0265/2011, ko Comitato per la Vita del Friuli rurale vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgais ldevis Tibaldi, par Venēcijas–Triestes 
dzelzceļa līnijas būves atbilstību Kopienas tiesību aktu noteikumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka jaunās Venēcijas–Triestes ātrgaitas dzelzceļa līnijas 
(Eiropas transporta tīkla 5. koridors) būve, ko Itālijas dzelzceļa tīkla vārdā veic uzņēmums 
ITALFER, ir pretrunā Kopienas noteikumiem.

Proti, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ITALFER 2010. gada 30. decembrī laikrakstā 
Messaggero Veneto paziņojis, ka sākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, taču viņš 
IVN dokumenta tekstu neesot varējis atrast attiecīgās ministrijas nodaļās.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 6. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

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 veic 
novērtējumu attiecībā uz to ietekmi uz vidi.

                                               
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.
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Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto un Komisijai no citiem avotiem pieejamo 
informāciju1, var secināt, ka šai piedāvātajai dzelzceļa līnijai šobrīd tiek veiktas IVN 
procedūras.

IVN direktīvas 6. panta 5. punktā ir noteikts, ka „dalībvalstis paredz sīki izstrādātus 
noteikumus sabiedrības informēšanai (piemēram, izsūtot informāciju pa pastu noteiktā 
teritorijā vai publicējot to vietējā laikrakstā) un attiecīgās sabiedrības daļas viedokļa 
apzināšanai (piemēram, aicinot iedzīvotājus izteikties rakstiski vai veicot sabiedrības 
aptauju)”.

Itālija ir transponējusi šo rīkojumu 24. panta 1. punktā 2006. gada 3. aprīļa grozītajā 
Likumdošanas dekrētā Nr. 152. Tajā noteikts, ka par projektu ir jāpaziņo presē un 
kompetentās varas iestādes tīmekļa vietnē2.

Komisija uzskata, ka IVN procedūras paziņošana tīmekļa vietnē, kurā norādīti nosacījumi 
sabiedrības piekļuvei sīkākai dokumentācijai, nav IVN direktīvas pārkāpums.

Komisija vēlas arī norādīt, ka piedāvātā projekta sadalīšana trīs atsevišķās iedaļās ar trīs 
atsevišķām IVN procedūrām nav pretrunā IVN direktīvai, ja vien tiek ņemta vērā visu šo 
iedaļu kumulatīvā ietekme. Ekonomiskā un sociālā izmaksu un ieguvumu analīze neietilpst 
IVN direktīvas darbības jomā.

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto un Komisijai no citiem avotiem pieejamo 
informāciju, var secināt, ka šai piedāvātajai dzelzceļa līnijai šobrīd tiek veiktas IVN 
procedūras. Šajā posmā nav iespējams konstatēt IVN direktīvas pārkāpumu.

                                               
1 Citas protesta vēstules un sarakste ar Vides ministriju saistībā ar šo piedāvāto projektu.
2 2006. gada 3. aprīļa Likumdošanas dekrēts Nr. 152, kurā grozījumi izdarīti ar 2008. gada 16. janvāra 
Likumdošanas dekrētu Nr. 4 un 2010. gada 29. jūnija Likumdošanas dekrētu Nr. 128, („Consultazione”), kurā 
projekts „... deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente”.


