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Ref.: Petiția nr. 0353/2009, adresată de Luigi di Marino, de cetățenie italiană, în numele 
Associazione Assobalneari Campania, privind dreptul la consultarea documentelor 
legate de proiectul Porto Turistico di Pinetamare în Castel Volturno (Italia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul transmite comisiei pentru petiții copia unei adrese. Clientul petiționarului, autor al 
petiției nr. 0893/2003 (închisă) și președinte al asociației solicită re-examinarea de către 
autoritățile responsabile a deciziei privind consultarea documentelor aferente proiectului Porto 
Turistico di Pinetamare de Assobalneari. Potrivit acestei asociații, dreptul de monitorizare și 
consultarea documentelor sunt necesare în cadrul procedurii de studiere a impactului asupra 
mediului înconjurător al proiectului. Petiționarul afirmă că o altă persoană interesată a obținut 
dreptul de monitorizare. Acesta afirmă că procedura urmată de autorități contravine legislației 
italiene și europene în ceea ce privește studiile efectelor asupra mediului înconjurător. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură)].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiția

Petiționarul, acționând în calitate de mandatar al Associazione Assobalneari Campania, a 
transmis Comisiei pentru petiții, pentru informare, copia unei scrisori în cuprinsul căreia 
solicită autorităților competente re-examinarea cererilor prezentate de clientul său pentru a 
putea lua la cunoștință documentele aferente proiectului privind portul turistic Pinetamare, 
care urmează să fie realizat în orașul Castelvolturno, localitatea Pinetamare și, dacă este cazul, 
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pentru a putea transmite observații. În scrisoarea sa adresată autorităților competente, 
petiționarul menționează neconformitatea comportamentului acestor autorități cu legile 
italiene și cu legislația comunitară în materie de evaluare a impactului asupra mediului 
înconjurător (EIM).

Observațiile Comisiei privind petiția 

Înainte de toate, este important să se constate faptul că EIM este reglementată în dreptul
comunitar prin Directiva 85/337/CEE, modificată prin Directivele 97/11/CE și 2003/35/CE1. 
Legislația italiană care transpune această directivă, aplicabilă la momentul faptelor, este 
reprezentată de Decretul legislativ (D. Lgs) din 3 aprilie 2006 nr. 152, astfel cum a fost 
modificat prin D. Lgs din 16 ianuarie 2008 nr 4.

Pe baza informațiilor cuprinse în scrisoare, s-ar părea că cererile adresate autorităților
competente de către Associazione Assobalneari Campania se referă la etapa denumită în mod 
obișnuit „screening”, și anume cazurile avute în vedere la articolul 4 alineatele (2) - (4) din 
directiva EIM. Această constatare este susținută de trimiterea la articolul 20 din D. Lgs nr.
152/2006. 

În etapa denumită „screening”, directiva nu prevede existența unei proceduri de participare a 
publicului. Singura obligație care revine statelor membre, în conformitate cu dispozițiile 
alineatului (4), este aceea de „a garanta că deciziile luate de autoritățile competente în 
conformitate cu alineatul (2) sunt puse la dispoziția publicului”. Pe de altă parte, urmând 
exemplul altor legislații naționale, legislația italiană prevede participarea publicului, de 
asemenea, în această etapă. Această abordare, care are drept scop favorizarea dialogului și 
cooperării între publicul vizat și autoritățile competente, este, fără îndoială, conformă cu 
spiritul directivei, fără a putea fi considerată drept o obligație rezultată din directiva propriu-
zisă. 

În consecință, în cazul în care, într-o situație concretă, participarea publicului în etapa de 
„screening” nu s-ar fi realizat sau nu ar fi fost efectuată conform reglementărilor naționale, s-
ar pune problema unei eventuale încălcări a legislației naționale, însă nu și a directivei. 
Competența de a se pronunța în această privință, pe baza legislației naționale, le revine
instanțelor naționale. Comisia și instanțele jurisdicționale comunitare nu dispun de nicio 
competență în această materie. 

În plus, prin scrisoarea petiționarului se solicită autorităților competente să acționeze „in 
autotutela”, un instrument care există în dreptul administrativ italian și care permite anularea 
unui act de către administrația însăși, în cazul în care acesta prezintă neregularități. Luând în 
considerare data scrisorii (2 martie 2009), autoritatea competentă a avut posibilitatea să re-
examineze și, după caz, să anuleze actele sale. În plus, petiționarul are posibilitatea să 
introducă o acțiune administrativă în fața tribunalului de contencios administrativ regional, 
aspect pe care acesta îl cunoaște și îl menționează în mod expres în scrisoarea sa.

                                               
1 Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului (85/337/CEE), publicată în JO L 175 din 05.07.1985, pagina 40; Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 
martie 1997, publicată în JO L 73 din 14.03.1997, pagina 5 și Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 26 mai 2003, publicată în JO L 156 din 25.06.2003, pagina 17.
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Concluzii

Pe baza informațiilor cuprinse în petiție, nu rezultă că autoritățile competente italiene nu ar fi
respectat dispozițiile privind participarea publicului, prevăzute de Directiva 85/337/CEE, 
astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE și 2003/35/CE.


