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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1263/2009, внесена от Giorgio De Cola, с италианско гражданство, 
от името на Асоциацията на Независимото международно пристанище на 
Триест, относно предполагаемо неспазване от страна на общинския орган на 
Триест на Директива 85/337/ЕИО и Директива 2001/42/ЕО

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява безпокойство от липсата на оценка за въздействието 
върху околната среда или стратегическа екологична оценка по отношение на 
планираното обновяване на района около старото пристанище на Триест (Porto vecchio) 
и съответно иска откриването на процедура за установяване на нарушение срещу 
Италия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Комисията поиска от италианските органи да предоставят информация относно 
прилагането на изменената Директива 85/337/ЕИО1 (известна като Директива за оценка 
на въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС) и Директива
2001/42/ЕО2 (известна като Директива за стратегическа екологична оценка или 
Директива за СЕО) във връзка с Изменение номер 93 (Porto Vecchio) на местния общ
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устройствен план (PRGC) на общинския орган на Триест и изменението на плана за 
развитие на пристанището (PRP). Комисията също така поиска допълнителна 
информация относно процедурите за ОВОС и СЕО на последващите изменения на 
PRGC и PRP и дали са проведени съответни процедури съгласно италианското 
законодателство.

На 1.03.2010 г. италианските органи изпратиха подробен отговор, получен от 
Комисията на 3.03.2010 г.

Изменение номер 93 (Porto Vecchio) на местния общ устройствен план (PRGC) на 
общинския орган на Триест

o Директива за ОВОС – изменението не подлежи на ОВОС, тъй като има характер 
на градоустройствен план, а не на проект, то не попада в приложното поле на 
директивата. Тази обосновка е правилна според Комисията, тъй като 
Директивата за ОВОС се прилага за проекти, а Директивата за СЕО – за планове 
и програми;

o Директива за СЕО – изменението не подлежи непременно и на СЕО, тъй като 
първият формален административен акт на общинския орган на Триест е от 
16.04.2003 г. и е приет на 28.11.2005 г., което е в рамките на 24 месеца от 
влизането в сила на Директивата за СЕО на 21.07.2004 г. Комисията отбелязва, 
че това е позволено съгласно член 13, параграф 3 от Директивата за СЕО. 
Отговорът на италианските органи от 1.03.2010 г. гласи, че въпреки това в 
момента е в ход процедура за СЕО относно общото изменение на PRGC, както и 
подходяща оценка, съгласно изискванията на Директивата за местообитанията 
92/43/ЕИО1.

Изменение на плана за развитие на пристанището (PRP).

o Директива за ОВОС – съгласно италианското законодателство пристанищните 
планове подлежат по-скоро на процедури за ОВОС на национално равнище
съгласно национален закон 84/1994, а не на процедури за СЕО. На 29.01.2007 г.
министерството на околната среда е изразило становище дали изменението 
следва да подлежи на процедура за ОВОС на национално равнище. В него се 
отбелязва, че изменението на PRP, представено от пристанищния орган на 
Триест, е ограничено до съществуващите функции в рамките на Porto Vecchio. 
Въпреки това министерството на околната среда допълва, че общото изменение 
на Porto Franco Vecchio на Триест следва да бъде подложено на процедура за 
ОВОС на национално равнище. В отговора на италианските органи от 1.03.2010 
г. се посочва, че новият PRP понастоящем е подложен на процедура за ОВОС на 
национално равнище и това включва изменението във връзка с Porto Vecchio. 
Това удовлетворява Комисията;

o Директива за СЕО – пристанищният орган на Триест е изключил изменението на 
05.06.2007 г. въз основа на екологичен доклад от 15.06.2005 г. Комисията е 
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склонна да приеме този подход, тъй като директивите за ОВОС и СЕО имат 
сходна цел и пристанищните планове могат да бъдат с мащабите на проект, 
което изглежда е така в настоящия случай.

Италианските органи отбелязват, че съдебно производство, заведено на национално 
равнище, отчасти свързано с твърдението за липса на екологична оценка на PRP, е било 
обявено за недопустимо и разглеждането му е отказано от регионалния 
административен съд на Лацио на 26.11.2008 г.

Въз основа на отговора, получен от италианските органи, с който Комисията е 
съгласна, не може да бъде установено нарушение на законодателството на ЕС в 
областта на околната среда.


