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Tema: Peticija Nr. 0353/2009 dėl teisės susipažinti su Kastel Volturne (Italija) 
vykdomo projekto Porto Turistico di Pinetamare dokumentais, kurią pateikė 
Italijos pilietis Luigi di Marino Associazione Assobalneari Campania vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas perduoda Peticijų komitetui laiško kopiją. Peticijos pateikėjo klientas –
Assobalneari Campania prezidentas, pateikęs peticiją Nr. 0893/2003 (baigta nagrinėti) –
reikalauja, kad atsakingos valdžios institucijos persvarstytų sprendimą dėl galimybės 
asociacijai Assobalneari susipažinti su projekto Porto Turistico di Pinetamare dokumentais. 
Šios asociacijos teigimu, būtina suteikti teisę peržiūrėti dokumentus ir susipažinti su jais 
vykdant projekto poveikio aplinkai tyrimą. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad kitam 
suinteresuotajam asmeniui teisė peržiūrėti dokumentus suteikta. Jis teigia, kad vykdydamos 
procedūrą institucijos pažeidė Italijos ir Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su poveikio 
aplinkai tyrimais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009. m. birželio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas, veikdamas kaip įgaliotas Associazione Assobalneari Campania asmuo ir 
siekdamas informuoti, Peticijų komitetui atsiuntė laiško kopiją – šiame laiške jis prašo 
kompetentingų institucijų persvarstyti prašymus, kuriuos jo klientė pateikė norėdama 
susipažinti su projekto dėl Pinetamaro turizmo uosto, kuris turi būti įgyvendintas Kastel 
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Volturno mieste (Pinetamaro vietovė), dokumentais ir prireikus pateikti savo pastabas. Savo 
laiške kompetentingoms institucijoms peticijos pateikėjas nurodo, kad šių institucijų elgesys 
neatitinka Italijos ir Bendrijos teisės aktų dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV).

Komisijos pastabos dėl peticijos

Visų pirma reikia pažymėti, kad Bendrijos teisėje PAV reglamentuojamas Direktyva 
85/337/EEB, iš dalies pakeista direktyvomis 97/11/EB ir 2003/35/EB1. Į Italijos teisę ši 
direktyva perkelta 2006 m. balandžio 3 d. Įstatyminiu dekretu Nr. 152 (toliau – Įst. d.), iš 
dalies pakeistu 2008 m. sausio 16 d. Įstatyminiu dekretu Nr. 4 ir taikytu įvykių metu.

Remiantis laiške pateikta informacija atrodo, kad Associazione Assobalneari Campania
prašymai kompetentingoms institucijoms pateikti tuo etapu, kuris paprastai vadinamas 
screening (tikrinimo), t. y. PAV direktyvos 4 straipsnio 2–4 dalyse nurodytais atvejais. Šis 
teiginys pagrindžiamas remiantis Įst. d. Nr. 152/2006 20 straipsniu.

Direktyvoje nenustatyta, kad vadinamuoju screening etapu dalyvauja visuomenė. Pagal 4 dalį 
valstybės narės įpareigojamos tik „užtikrinti, kad visuomenė būtų informuojama apie 
kompetentingos institucijos sprendimą, priimtą pagal 2 dalį“. Tačiau, remiantis kitais 
nacionaliniais teisės aktais, Italijos teisės akte nustatyta, kad visuomenė dalyvauja taip pat ir 
šiuo etapu. Be abejo, šis požiūris, kuriuo siekiama skatinti suinteresuotos visuomenės ir 
kompetentingų institucijų dialogą ir bendradarbiavimą, atitinka direktyvos nuostatas, tačiau jo 
negalima vertinti kaip pačioje direktyvoje nustatyto įpareigojimo.

Todėl jei konkrečioje byloje screening etapu visuomenė nedalyvautų arba dalyvavimas 
nebūtų vykdomas pagal nacionalines taisykles, būtų keliamas klausimas dėl galimo 
nacionalinių teisės aktų pažeidimo, bet ne dėl direktyvos pažeidimo. Nacionaliniai teismai 
turėtų priimti sprendimą šiuo klausimu, remdamiesi nacionaliniais teisės aktais. Komisija ir 
Bendrijos teismai šioje srityje neturi jokios kompetencijos.

Be to, peticijos pateikėjo laiške kompetentingų institucijų prašoma veikti in autotutela –
taikyti Italijos administracinėje teisėje nustatytą priemonę, leidžiančią pačiai institucijai 
panaikinti dokumentą, jei jame būtų pažeidimų. Atsižvelgiant į laiško datą (2009 m. kovo 
2 d.), kompetentingoje institucijoje jos dokumentai galėjo būti persvarstyti ir prireikus 
panaikinti. Be to, regioniniame administraciniame teisme iškeltas administracinis ieškinys 
peticijos pateikėjui, kuris apie jį žino ir aiškiai nurodo laiške.

Išvados

Remiantis peticijoje pateikta informacija neatrodo, kad Italijos kompetentingos institucijos 
pažeidė Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos direktyvomis 97/11/EB ir 2003/35/EB, 
nuostatas dėl visuomenės dalyvavimo.“

                                               
1 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (85/337/EEB), paskelbta OL L 175, 1985 7 5, p. 40; 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB, 
paskelbta OL L 73, 1997 3 14, p. 5, ir 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/35/EB, paskelbta OL L 156, 2003 6 25, p.17.


