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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr 129/2008, ko L'Altrainformazione, Comitato „No al Civis 
Mazzini – Savena” un Comitato Palsport Riva Reno - Lame - San Felice -
Marconi vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgā Veronica Dini, par sabiedriskā 
transporta projektu Boloņā un Sanlacaro di Savenā (San Lazzaro di Savena) 
(Itālijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Trīs vietējo komiteju vārdā lūgumraksta iesniedzēja protestē pret sabiedriskā transporta 
projektu Boloņā un Sanlacaro di Savenā. Viņa apgalvo, ka projekta plānošanā nav ievēroti 
tiesību akti, kas attiecas uz šādiem projektiem, vai vismaz šie tiesību akti nav ievēroti 
pietiekamā līmenī. Viņa arī norāda, ka projekts it sevišķi ir pretrunā noteikumiem, kas saistīti 
ar ietekmes uz vidi novērtējumu un apspriedēm ar ieinteresētajām pusēm.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 26. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja trīs vietējo komiteju vārdā protestē pret sabiedriskā transporta 
projektu Boloņā un Sanlacaro di Savenā, kas pazīstams arī kā CIVIS tīkls. Viņa apgalvo, ka 
projekta plānošanā nav ievēroti tiesību akti, kas attiecas uz šādiem projektiem vai arī šie 
tiesību akti nav ievēroti pietiekamā līmenī. Viņa min arī to, ka projekts jo īpaši pārkāpj 
noteikumus par ietekmes uz vidi novērtējumu atbilstīgi grozītajai Padomes 
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Direktīvai 85/337/EEK1 un konsultācijām ar ieinteresētajiem pusēm atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/35/EK2. 

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka 2002. gadā veiktais ietekmes uz vidi novērtējums būtu 
jākoriģē, un apgalvo, ka 2006. gada jūlija Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums atklāj 
būtiskas izmaiņas oriģinālajā projektā un ka Boloņas provinces 2006. gada 1. augusta lēmums 
par turpmāku ietekmes uz vidi novērtējuma neveikšanu nebija pareizs. 

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Saskaņā ar Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvu tiem projektiem, kuriem varētu būt 
nozīmīga ietekme uz vidi inter alia to rakstura, izmēra vai atrašanās vietas dēļ, pirms 
attīstības saskaņošanas ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.  Ietekmes uz vidi novērtējuma 
direktīva izšķir tādus projektus, kuriem ietekmes uz vidi novērtējums ir jāveic obligāti (tā 
saucamie I pielikuma projekti) un tādi projekti, attiecībā uz kuriem dalībvalstīm, izmantojot tā 
saucamo izvērtēšanas procedūru, ir jānosaka, vai šie projekti varētu radīt būtisku ietekmi, 
ņemot vērā direktīvas III pielikumā minētos kritērijus (tā saucamie II pielikuma projekti). Ja 
šie projekti tādi ir, tiem jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. Sabiedriskā apspriešana ir 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru galvenā iezīme.

Direktīva 85/337 piešķir dalībvalstīm lielu rīcības brīvību attiecībā uz to, kādus projektus 
noteikt par II pielikuma projektiem, kuriem ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, un 
izstrādājot kritērijus šī lēmuma pieņemšanai. Ierobežojumi rīcības brīvībā ir ietverti direktīvas 
2. panta 1. punktā minētajā pienākumā, saskaņā ar kuru projektiem, kuriem varētu būt 
nopietna ietekme uz vidi inter alia tā rakstura, izmēra vai atrašanās vietas dēļ ir jāveic 
attīstības saskaņošana un novērtējums par to ietekmi uz vidi. 

Lai konstatētu Ietekmes uz vidi direktīvas pārkāpumu attiecībā uz II pielikuma projektiem, ir 
jāpierāda, ka attiecīgā dalībvalsts ir pārkāpusi tās rīcības brīvību, nepieprasot veikt ietekmes 
uz vidi novērtējumu, vai arī attiecīgā dalībvalsts ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, 
saskaņojot attīstības projektu3.

Turklāt Komisija vēlas uzsvērt, ka Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva nosaka būtiskas 
procedūras prasības, lēmumus par nepieciešamību veikt projektam vai tā lokalizācijai un 
satura pārbaudei (piem., mainot transporta maršrutu) ietekmes uz vidi novērtējumu vai 
ietekmes uz vidi izvērtēšanu un atbilstošu nozīmi visiem uzliktajiem vides nosacījumiem, kas 
ietilpst kompetento valsts varas iestāžu atbildībā. Precīzāk, dalībvalstis ir atbildīgas par 
ietekmes uz vidi novērtējumā vai ietekmes uz vidi izvērtējumā iekļauto datu un informācijas 
kvalitāti un atbilstību.  

Attiecībā CIVIS tīkla lietu Komisija nekonstatē pierādījumu tam, ka būtu pieļauta 

                                               
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.
2 OV L 156, 25.6.2003, 17. lpp.
3 Piemēram, skatīt Lietu C-117/02, Komisija pret Portugāli, OV C 118, 30.4.2004., 20. lpp;
un Lieta C-508/03, Komisija pret Lielbritāniju, OV C 165, 15.7.2006., 3. lpp. Jāatgādina, ka 
šajā sakarā atbilstīgi Eiropas Kopienu Tiesas praksei pierādīšanas pienākums gulstas uz 
Komisiju.
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acīmredzama kļūda saistībā ar 2006. gada jūlija ietekmes uz vidi ziņojumu vai tam sekojošo 
Boloņas provinces 2006. gada 1. augusta lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma 
neveikšanu.  

Komisija vēlas norādīt, ka tā ir izskatījusi citu lūgumrakstu saistībā ar CIVIS tīklu 
(0268/2008), kurā arī tika aktualizēti jautājumi par ietekmes uz vidi novērtējumu. 

Secinājums

Pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija nevar konstatēt EK vides tiesību aktu 
pārkāpumu.”


