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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0353/2009, ingediend door Luigi di Marino (Italiaanse 
nationaliteit), namens de Associazione Assobalneari Campania, over inzage in 
documenten met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot 
het project Porto Turistico di Pinetamare in Castel Volturno (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener doet de Commissie verzoekschriften een kopie van een brief toekomen. Hierin 
verzoekt indieners cliënt, indiener van verzoekschrift 893/2003 (gesloten) en voorzitter van 
Assobalneari Campania, om heroverweging door de verantwoordelijke bestuurlijke 
autoriteiten van het besluit met betrekking tot inzage door Assobalneari in documenten met 
betrekking tot het project Porto Turistico di Pinetamare. Volgens Assobalneari is inzage in de 
documenten en raadpleging noodzakelijk in het kader van de procedure voor een 
milieueffectbeoordeling van het project. Indiener stelt dat een andere betrokkene wel inzage 
heeft gekregen. Indiener is van opvatting dat de door de autoriteiten gevolgde werkwijze in 
strijd is met de Italiaanse en Europese wetgeving betreffende milieueffectbeoordelingen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Het verzoekschrift

Indiener, die optreedt namens de Associazione Assobalneari Campania, heeft de Commissie 
verzoekschriften ter informatie een kopie van de brief verzonden waarin hij de bevoegde 
autoriteiten verzoekt om heroverweging van de door zijn cliënt ingediende verzoeken om 
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kennis te kunnen nemen van de documenten met betrekking tot het project voor de 
toeristische haven van Pinetamare, in de stad Castel Volturno, Pinetamare en, indien nodig, 
commentaar te leveren. In zijn brief aan de bevoegde autoriteiten wijst indiener erop dat de 
handelwijze van deze autoriteiten niet strookt met de Italiaanse en Europese wetgeving 
betreffende milieueffectbeoordelingen.

De opmerkingen van de Commissie over de argumenten in het verzoekschrift

In de eerste plaats dienen we vast te stellen dat de milieueffectbeoordeling geregeld wordt in 
het communautair recht, meer bepaald in Richtlijn 85/337/EEG, zoals gewijzigd bij 
Richtlijnen 97/11/EG en 2003/35/EG1. De Italiaanse wetgeving waarin deze wordt omgezet 
en die van toepassing is op het ogenblik van de feiten, is wetgevend decreet nr. 152 van 3 
april 2006, dat gewijzigd werd door wetgevend decreet nr. 4 van 16 januari 2008.

Op basis van de informatie in de brief lijkt het verzoek van de Associazione Assobalneari 
Campania aan de bevoegde autoriteiten betrekking te hebben op de zogenaamde ‘screening’, 
dat wil zeggen de in artikel 4, leden 2 tot 4 van de milieueffectbeoordelingsrichtlijn bedoelde 
gevallen. Deze vaststelling wordt gestaafd door de verwijzing naar artikel 20 van wetgevend 
decreet nr. 152/2006. 

Tijdens de zogenaamde ‘screening’ voorziet de richtlijn geen inspraak van het publiek. In de 
zin van lid 4 zijn de lidstaten enkel verplicht ervoor te zorgen ‘dat de overeenkomstig lid 2 
door de bevoegde instanties verrichte bepalingen ter beschikking van het publiek worden 
gesteld’. Maar, zoals andere nationale wetgevingen, voorziet de Italiaanse wet ook in die fase 
inspraak van het publiek. Die aanpak, die ertoe strekt de dialoog en de samenwerking te 
bevorderen tussen het betrokken publiek en de bevoegde autoriteiten, spoort 
ontegensprekelijk met de geest van de wet, maar kan niet beschouwd worden als een 
verplichting uit hoofde van de richtlijn zelf. 

Wanneer er dus in een concreet geval tijdens de ‘screening’ geen inspraak is geweest van het 
publiek of de nationale regels op het gebied van inspraak niet zijn nageleefd, is dat eventueel 
een schending van de nationale wetgeving, maar niet van de richtlijn. In dat geval moeten de 
nationale rechtbanken zich uitspreken, op basis van de nationale wetgeving. De Commissie en 
de gerechtelijke instanties van de Gemeenschap zijn in dezen niet bevoegd.

In de brief van indiener wordt de bevoegde autoriteiten trouwens verzocht om 'in autotutela', 
op te treden, een instrument uit het Italiaans bestuursrecht waarmee een administratie zelf een 
handeling kan annuleren als er sprake zou zijn van onregelmatigheden. Gelet op de datum van 
de brief (2 maart 2009) heeft de bevoegde autoriteit de handelingen kunnen heroverwegen en 
zo nodig annuleren. Bovendien kan indiener administratief beroep aantekenen bij de 
Regionale Administratieve Rechtbank. Indiener is op de hoogte van deze mogelijkheid en 
verwijst daar ook uitdrukkelijk naar in zijn brief.

                                               
1 Richtlijn van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten (85/337/EEG), PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40; Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 
maart 1997, PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5 en Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
26 mei 2003, PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
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Conclusie

Op basis van de informatie in het verzoekschrift blijkt niet dat de bevoegde Italiaanse 
autoriteiten de in Richtlijn 85/337/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG en 
2003/35/EG, vervatte bepalingen met betrekking tot inspraak van het publiek niet hebben 
nageleefd.


