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Temats: Lūgumraksts Nr. 0538/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Cecilia De 
Bartholomeis, par notekūdeņu attīrīšanas iekārtas būvi Mandūrijā (Itālija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja protestē pret uzņēmuma Acquedotto Pugliese SPA pieņemto lēmumu 
saskaņā ar Apūlijas reģiona ūdens resursu aizsardzības plānu būvēt notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu Mandūrijā.

Minētā iekārta atrodas teritorijā, ko bieži apmeklē tūristi un peldētāji, un pastāv varbūtība, ka 
tā nodarīs kaitējumu videi. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka ietekmes uz vidi novērtējums 
ir nepareizs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 19. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Komisijas apsvērumi

Saskaņā ar grozīto Padomes Direktīvu 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu (Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva) pirms sniegt 
piekrišanu to projektu attīstīšanai, kuriem var būt būtiska ekoloģiskā ietekme inter alia to 
rakstura, izmēra vai atrašanās vietas dēļ, tie jāpakļauj novērtējumam attiecībā uz to ietekmi uz 
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vidi. 

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, jāsecina, ka IVN procedūra 
minētajai notekūdeņu attīrīšanas iekārtai jau ir pabeigta. 

Komisija vēlas norādīt, ka saskaņā ar IVN direktīvu izmaksu un ieguvumu analīze nav 
nepieciešama; šīs direktīvas mērķis drīzāk ir izvērtēt ietekmi uz vidi un nevis saimnieciskos 
un sociālos aspektus.

IVN direktīvas 8. pants paredz, ka konsultāciju rezultāti „attīstības saskaņošanas procedūrā 
jāņem vērā”. Tomēr gadījumā, ja konsultējamā struktūra izsaka negatīvu viedokli attiecībā uz 
piedāvāto projektu, un šis viedoklis tiek izskatīts un tomēr noraidīts, tas nenozīmē, ka IVN 
direktīva tiek pārkāpta.

Attiecībā uz ES tiesību aktiem par Natura 2000 teritorijām, Padomes Direktīvas 92/43/EEK1

par dabisko dzīvotņu un savvaļas faunas un floras aizsardzību (Dzīvotņu direktīva) 6. panta 3. 
un 4. punktā noteikta procedūra, kas valsts iestādēm jāveic pirms atļaujas piešķiršanas 
plāniem vai projektiem, kas varētu būtiski ietekmēt Natura 2000 teritoriju (Kopienā nozīmīga 
teritorija vai īpaši aizsargājama teritorija). Valsts iestādēm jāizvērtē, vai projekti varētu 
būtiski ietekmēt tās sugas un dzīvotnes, kuru dēļ teritorijai piešķirts attiecīgais statuss; ja šādu 
ietekmi konstatē, tad pirms projekta apstiprināšanas jāveic direktīvā noteiktā procedūra.

Itālijā attiecīgā pārbaude tiek veikta IVN procedūras ietvaros saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu.

Komisija nevar komentēt šajā lūgumrakstā minētos valsts tiesas procesus.

Secinājums

Šķiet, ka šajā gadījumā IVN procedūra ir pabeigta. Itālijā attiecīgā pārbaude saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvu ir iekļauta IVN procedūrā. Ņemot vērā faktu, ka lūgumrakstā sniegta 
nepilnīga informācija, ne IVN, ne Dzīvotņu direktīvas noteikumu pārkāpumus konstatēt nav 
iespējams.
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