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Comisia pentru petiții
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0515/2008, adresată de Giancarlo Albera, de cetățenie italiană, în 
numele Coordinamento dei Comitati Cittadini, cu privire la baza militară 
SUA din Vicenza (Italia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul îți exprimă îngrijorarea legată de planurile de întemeiere a unei noi baze militare 
americane în Vicenza (Italia). În numele Coordinamento dei Comitati Cittadini, el atrage 
atenția asupra posibilelor efecte negative pentru Vicenza, oraș al cărui centru a fost înscris pe 
lista patrimoniului cultural mondial UNESCO și protestează împotriva noii baze militare. El 
indică faptul că aceste planuri nu respectă Politica externă și de securitate comună (PESC) și 
legislația europeană. Petiționarul se referă în special la Directiva 90/313/CEE privind accesul 
liber la informația de mediu, Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului și Directiva 92/43/CEE privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiționarul susține, în special, că transformarea aeroportului Del Molin din Vicenza într-o 
nouă bază militară americană ar fi trebuit să constituie obiectul unei proceduri EIM (evaluarea 
impactului asupra mediului), considerând că acest plan intră în categoria unui proiect de 
dezvoltare urbană (Anexa II, 10b) din Directiva EIM. Petiționarul susține că proiectul nu
poate fi exclus din Directiva EIM, nici în conformitate cu articolul 1 alineatul (4), ca proiect 
pentru apărarea națională din moment ce este destinat pentru armata americană, nici în 
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conformitate cu articolul 5, ca proiect adoptat printr-un act al legislației naționale, pentru că 
nu există un astfel de act. 
Propunerea inițială de proiect a constituit obiectul unei evaluări adecvate în cadrul Directivei 
Habitate. Totuși, petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul proiectului asupra 
pânzei freatice localizate sub baza proiectată.
Comisia a răspuns deja unei întrebări cu solicitare de răspuns scris privind baza propusă la 
16 decembrie 2008, (WQ E-5794/2008).
Comentariile Comisiei în ceea ce privește petiția

Petiția conține mai multe informații decât întrebarea cu solicitare de răspuns scris 
E-5794/2008. Ulterior, Comisia a contactat autoritățile italiene pentru a obține mai multe 
informații privind procedurile de autorizare aplicate în cazul acestui proiect, pentru a 
determina dacă Directiva EIM, Directiva Habitate și directiva de stabilire a unui cadru de 
politică comunitară în domeniul apei au fost aplicate corect în acest caz. 

Concluzie

Comisia va trimite un raport Comisiei pentru petiții imediat ce va avea posibilitatea să 
evalueze răspunsul din partea autorităților italiene.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

În răspunsul său anterior, Comisia s-a angajat să contacteze autoritățile italiene pentru a stabili 
dacă Directiva EIM, Directiva privind habitatele1 și Directiva-cadru privind apa2 au fost 
aplicate în mod corect în acest caz. Acest lucru s-a realizat prin programul PILOT, iar 
răspunsurile autorităților italiene la întrebările ulterioare adresate de Comisie au fost primite 
la 25 mai 2009 și 31 iulie 2009. 

Acestea indică faptul că procedura privind acordarea autorizației pentru proiectul în cauză a 
fost începută la 15 iunie 2005. Această dată este anterioară intrării în vigoare a modificării din 
2003 a Directivei EIM (25 iunie 2005) care asigură participarea publicului și accesul la 
justiție; prin urmare, la momentul respectiv, era în vigoare modificarea din 1997.

Autoritățile italiene declară că proiectul se înscrie, în scopuri de apărare națională, în sensul 
aplicării Tratatului NATO și a unui Memorandum de înțelegere bilateral din 
20 octombrie 1954 dintre Italia și SUA.

Se precizează că, deși finanțarea pentru baza militară este asigurată de SUA, gestionarea 
proiectului se asigură printr-o „Commissione mista costruzioni” (Comisie mixtă pentru 
construcții) a Ministerului Apărării și este reglementată de legislația italiană.

Directiva EIM aplicabilă la 15 iunie 2005 prevedea, la articolul 1 alineatul (4), că „prezenta 
directivă nu se aplică proiectelor de apărare națională”. 

Comisia consideră că autoritățile italiene au fost îndreptățite să nu aplice Directiva EIM în 

                                               
1 Directiva 92/43/CE; JO L 206, 22.7.1992, p. 7
2 Directiva 2000/60/CE; JO L 327, 22.12.2000, p.1
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acest caz.

Directiva privind habitatele nu prevede excepții pentru proiectele de apărare națională.
Autoritățile italiene au furnizat Comisiei detalii cu privire la evaluarea corespunzătoare 
întreprinsă în temeiul articolului 6 alineatul (3), care demonstrează că a vizat partea vestică a 
sitului și, prin urmare, este aceeași ca cea autorizată de Ministerul Apărării la 4 ianuarie 2008. 

În cele din urmă, autoritățile italiene afirmă că posibilele efecte asupra apelor utilizate pentru 
obținerea apei de băut, vizate de articolul 7 din Directiva-cadru privind apa, au fost excluse 
după efectuarea unei analize adecvate. Cu toate acestea, întrucât regiunea Veneto a afirmat că 
răul Bacchiglione va fi inclus în registrul apelor protejate prevăzut la articolul 6, se va asigura 
o monitorizare în conformitate cu directiva.

Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate de autoritățile italiene, Comisia declară că nu poate stabili 
existența unui caz de încălcare a legislației comunitare în domeniul mediului.


