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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0353/2009, którą złożył Luigi di Marino (Włochy) w imieniu 
Associazione Assobalneari Campania, w sprawie dostępu do dokumentacji 
dotyczącej przedsięwzięcia „Porto Turistico di Pinetamare” w Castel 
Volturno (Włochy)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przesyła Komisji Petycji kopię pisma, w którym jego klient, który złożył 
petycję 0893/2003 (zamknięta) i który jest przewodniczącym stowarzyszenia Assobalneari 
Campania, domaga się, by właściwe władze administracyjne zmieniły decyzję w sprawie 
skontrolowania przez to stowarzyszenie dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia „Porto 
Turistico di Pinetamare”. Według Assobalneari kontrola dokumentów stanowi niezbędny 
element konsultacji prowadzonych w ramach procedury oceny oddziaływania tego 
przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Składający petycję stwierdza, że innej narażonej 
stronie udzielono dostępu do tej dokumentacji. Uważa on, że podejście władz jest sprzeczne
z włoskim i europejskim prawodawstwem dotyczącym ocen oddziaływania na środowisko.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Petycja

Składający petycję, działający jako pełnomocnik Associazione Assobalneari Campania, 
przekazał Komisji Petycji w celach informacyjnych kopię pisma, w którym zwraca się do 
właściwych władz o ponowne rozpatrzenie wniosków złożonych przez jego klienta w celu 
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zapoznania się z dokumentami dotyczącymi przedsięwzięcia budowy portu turystycznego 
Pinetamare, które ma zostać zrealizowane w Pinetamare, w miejscowości Castel Volturno,
i, w stosownym przypadku, przedstawienia uwag. W swoim piśmie do właściwych władz
składający petycję wskazuje, że ich postępowanie jest niezgodne z prawem włoskim
i prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ).

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Przede wszystkim należy stwierdzić, że w prawie wspólnotowym kwestie dotyczące OOŚ 
reguluje dyrektywa 85/337/EWG, zmieniona dyrektywami 97/11/WE i 2003/35/WE1.
W prawie włoskim przepisy transponujące tę dyrektywę, mające zastosowanie w czasie 
wydarzeń, o których mowa, zawarte są w dekrecie legislacyjnym (D. Lgs) nr 152 z dnia 
3 kwietnia 2006 r., zmienionym dekretem legislacyjnym nr 4 z dnia 16 stycznia 2008 r.

Na podstawie informacji zawartych w piśmie można wywnioskować, że wnioski 
Associazione Assobalneari Campania skierowane do właściwych władz dotyczą etapu 
tzw. screeningu, to jest przypadków, o których mowa w art. 4 ust. 2–4 dyrektywy OOŚ. 
Stwierdzenie to jest poparte odniesieniem do art. 20 D. Lgs nr 152/2006.

W dyrektywie nie przewiduje się przeprowadzania procedury udziału społeczeństwa na etapie 
screeningu. Zgodnie z ust. 4 państwa członkowskie mają jedynie obowiązek zapewnić, „że 
ustalenie dokonane przez właściwe władze zgodnie z ust. 2 udostępniane jest opinii 
publicznej”. Tymczasem, podobnie jak w innych ustawodawstwach krajowych, w prawie
włoskim przewidziano udział społeczeństwa także na tym etapie. Rozwiązanie to, mające na
celu wspieranie dialogu i współpracy między zainteresowanymi członkami społeczeństwa
a właściwymi władzami, jest bez wątpienia zgodne z duchem dyrektywy, nie może jednak 
być traktowane jak obowiązek wynikający z samej dyrektywy.

W związku z tym gdyby w konkretnym przypadku udział społeczeństwa na etapie screeningu
nie został zapewniony lub został zapewniony z naruszeniem przepisów krajowych, 
mielibyśmy do czynienia z ewentualnym naruszeniem ustawodawstwa krajowego, ale nie 
dyrektywy. Orzekanie w tym przypadku, na podstawie ustawodawstwa krajowego, należałoby 
do sądów krajowych. Komisja i wspólnotowe organy sądowe nie mają żadnych kompetencji
w tej dziedzinie.

Ponadto składający petycję zwraca się w swoim piśmie do właściwych władz o działanie 
„in autotutela” – jest to instrument w administracyjnym prawie włoskim umożliwiający samej 
administracji unieważnienie aktu, w przypadku którego doszło do nieprawidłowości. Biorąc 
pod uwagę datę pisma (2 marca 2009 r.), właściwe władze mogły ponownie rozpatrzyć swoje 
akty i, w stosownym przypadku, unieważnić je. Ponadto składający petycję ma możliwość 
wszczęcia administracyjnej procedury odwoławczej w regionalnym sądzie administracyjnym, 
czego jest świadom i o czym wspomina wyraźnie w swoim piśmie.

                                               
1 Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (85/337/EWG), opublikowana w Dz.U. L 175 
z 5.7.1985, s. 40; dyrektywa 97/11/WE Rady z dnia 3 marca 1997 r., opublikowana w Dz.U. L 73 z 14.3.1997, 
s. 5, i dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r., opublikowana 
w Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.
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Wnioski

Na podstawie informacji zawartych w petycji nie można stwierdzić, że właściwe władze
włoskie naruszyły przepisy dotyczące udziału społeczeństwa zawarte w dyrektywie 
85/337/EWG, zmienionej dyrektywami 97/11/WE i 2003/35/WE.


