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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1005/2019, ko komitejas Comitato Basta ampliamenti centri 
commerciali Carugate vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais E. V. P. un 
kam pievienots 91 paraksts, protestējot pret Itālijā esošā tirdzniecības centra 
Carosello di Carugate paplašināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Lūgumrakstu komitejai sniegt atzinumu par Itālijā esoša 
tirdzniecības centra Carosello di Carugate paplašināšanas pieteikumu, ko 2018. gada 
27. decembrī iesniedza uzņēmums, kuram pieder attiecīgais tirdzniecības centrs. Pieteikums 
tika iesniegts sakarā ar to, ka Karugates pašvaldības padome sāka īstenot savu vispārējo 
teritoriālās attīstības plānu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 15. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz projektu, kura īstenošanas mērķis ir paplašināt esošo 
tirdzniecības centru, kas atrodas Karugatē, Lombardijas reģionā. Projekta pieteikums tika 
iesniegts 2018. gada decembrī spēkā esoša zemes izmantošanas plāna grozīšanas procedūras 
ietvaros1. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka projekts, ja tas tiks apstiprināts, izraisīs satiksmes 
pieaugumu teritorijā, kas jau tā ir ļoti piesārņota, ka iepriekš tika iesniegti līdzīgi projekta 
pieteikumi un izraisīja vietēja līmeņa pretestību un ka sabiedrība šajā jautājumā pietiekami 
iesaistīta nav, un lūdz Eiropas Parlamentu sniegt savu viedokli par šo projektu. 

1 Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) Karugates pašvaldības vārdā. 
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Komisijas apsvērumi

Komisija ir informēta par pašreizējām gaisa piesārņojuma problēmām Lombardijas reģionā un 
ir uzsākusi divas pārkāpuma procedūras, uz kurām atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, cita starpā 
attiecībā uz daļiņu (PM10) un slāpekļa dioksīda (NO2) koncentrāciju apkārtējā gaisā šajā 
reģionā. Saistībā ar šīm procedūrām Komisija ir vērsusies Eiropas Savienības Tiesā, kuras 
lēmums vēl pieņemts nav2. 

Autotransports ir uzskatāms par vienu no galvenajiem gaisa kvalitātes pasliktināšanas 
faktoriem. Atbilstība robežvērtībām, kas ir noteiktas Direktīvā 2008/50/EK3 par gaisa kvalitāti, 
un atbilstošu pasākumu trūkums attiecībā uz reģionā esošajiem gaisa piesārņojuma avotiem ir 
jautājumi, kas jau ir risināti iepriekš minētajās pārkāpuma procedūrās. 

Tomēr ir jāatceras, ka Direktīvā 2008/50/EK ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jāpanāk atbilstība 
robežvērtībām neatkarīgi no piesārņojuma avota. Tas, kā šo rezultāta sasniegšanas pienākumu 
izpildīt un kādus konkrētus pasākumus veikt, lai nodrošinātu atbilstību ES gaisa kvalitātes 
standartiem, ir atstāts dalībvalsts kompetento iestāžu ziņā. 

Īpašas prasības sabiedrības iesaistīšanai lēmumu pieņemšanas procedūrās saskaņā ar ES tiesību 
aktiem ir noteiktas Stratēģiskā vides novērtējuma (SVN) direktīvā4 un Ietekmes uz vidi 
novērtējuma (IVN) direktīvā5.

Saskaņā ar stratēģiskā vides novērtējuma direktīvu6, īstenojot plānus un programmas, ar kuriem 
nosaka nelielu teritoriju izmantošanu vietējā līmenī, vides novērtējums vajadzīgs tikai tad, ja 
dalībvalstis konstatē, ka tie var būtiski ietekmēt vidi. 

Iepirkšanās centri pieder pie IVN direktīvas tvērumā esošo objektu klāsta, jo tie ir iekļauti 
II pielikuma 10. punkta b) apakšpunktā. Direktīvas II pielikumā ir minētas arī tādu projektu 
izmaiņas vai to papildinājumi, kas ir uzskaitīti II pielikumā un kam var būt būtiska negatīva 
ietekme uz vidi. Saskaņā ar Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvu7 dalībvalstis, izskatot katru 
gadījumu atsevišķi un/vai piemērojot robežvērtības vai kritērijus, kas ir paredzēti valsts līmenī, 
nosaka, vai II pielikuma projekti ir jānovērtē.

Pieejamā informācija nav pietiekama, lai secinātu, vai lūgumraksta iesniedzēja minētajā 
gadījumā būtu nepieciešams novērtējums saskaņā ar Stratēģiskā vides novērtējuma un/vai 
Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvu. Katrā ziņā šķiet, ka vietējā plāna grozīšanas procedūras 
un tirdzniecības centra paplašināšanas atļaujas piešķiršanas procedūras vēl pabeigtas nav, un 
šajā sakarā ES tiesību aktu pārkāpumu konstatēt nevar. 

Noslēgumā ir jāteic, ka lūgumraksts ir par atsevišķu projektu, attiecībā uz kuru Komisija 
uzskata, ka valsts iestādes faktisko situāciju var novērtēt labāk un vajadzības gadījumā arī 

2 Skatīt lietas C-644/18 un C-573/19. 
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2008. gada 21. maijs) 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu 
Eiropai, OV L 152, 11.6.2008., 1.–44. lpp.
4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/42/EK (2001. gada 27. jūnijs) par noteiktu plānu un programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumu, OV L 197, 21.7.2001., 30.–37. lpp.
5 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES (2011. gada 13. decembris) par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 26, 28.1.2012., 1. lpp.).
6 3. panta 3. punkts 
7 4. panta 2. punkts 
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iejaukties8. 

Secinājumi 

Ņemot vērā visus iepriekš minētos apsvērumus, Komisija aicina lūgumraksta iesniedzēju savas 
bažas darīt zināmas valsts iestādēm. 

Komisija turpinās risināt gaisa piesārņojuma problēmas lūgumraksta iesniedzēja minētajā 
teritorijā, izskatot ierosinātās horizontālās lietas  par PM10 un NO2.

8 Paziņojums “ES tiesību akti: labāki rezultāti līdz ar labāku piemērošanu” C(2016)8600. 


