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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1263/2009 af Giorgio De Cola, italiensk statsborger, for Triestes 
Internationale Frihandelssammenslutning, om Triestes kommunale myndigheders 
påståede overtrædelse af direktiv 85/337/EØF og 2001/42/EF

1. Sammendrag

Andrageren er bekymret over, at der ikke gennemføres en miljøkonsekvensvurdering eller en 
strategisk miljøvurdering i forbindelse med den planlagte fornyelse af området omkring den 
gamle havn i Trieste (Porto vecchio) og ønsker derfor, at der indledes en 
overtrædelsesprocedure mod Italien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Kommissionen anmodede de italienske myndigheder om at fremlægge oplysninger om 
anvendelsen af direktiv 85/337/EØF som ændret1 (også kaldet direktivet om vurdering af 
indvirkning på miljøet eller VVM-direktivet) og direktiv 2001/42/EF2 (også kaldet direktivet 
om strategisk miljøvurdering eller SMV-direktivet) i forhold til ændring nr. 93 (Porto 
Vecchio) af den generelle lokale byplan fra Triestes kommunale myndigheder og ændringen 
af havneudviklingsplanen. Kommissionen anmodede endvidere om yderligere oplysninger om 
VVM- og SMV-procedurer vedrørende efterfølgende generelle ændringer af den generelle 

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40, EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5, EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17, EUT L 140 af 
5.6.2009, s. 114.
2 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
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lokale byplan og havneudviklingsplanen og om, hvorvidt der var foretaget relevante 
procedurer i henhold til italiensk lovgivning.

De italienske myndigheder fremsendte et detaljeret svar den 1. marts 2010, som 
Kommissionen modtog den 3. marts 2010.

Ændring nr. 93 (Porto Vecchio) af den generelle lokale byplan fra Triestes kommunale 
myndigheder

o VVM-direktivet - ændringen skulle ikke underkastes en VVM, da ændringen havde 
karakter af en byplan og ikke et projekt og derfor ikke hørte under direktivets 
anvendelsesområde. Kommissionen finder, at denne vurdering er korrekt, da VVM-
direktivet finder anvendelse på projekter og SMV-direktivet på planer og programmer.

o SMV-direktivet - ændringen skulle heller ikke nødvendigvis underkastes en SMV, da 
den første formelle administrative handling blev foretaget af Triestes kommunalråd 
den 16. april 2003 og vedtaget den 28. november 2005, som er inden for 24 måneder 
efter ikrafttrædelse af SMV-direktivet den 21. juli 2004. Kommissionen noterer sig, at 
dette er tilladt i henhold til artikel 13, stk. 3, i SMV-direktivet. I de italienske 
myndigheders svar af 1. marts 2010 anføres det imidlertid, at den generelle ændring af 
den generelle lokale byplan i øjeblikket underkastes en SMV-procedure samt en 
passende vurdering som påkrævet i henhold til habitatdirektivet 92/43/EØF1.

Ændring af havneudviklingsplanen

o VVM-direktivet - i henhold til italiensk lovgivning skal havneplaner underkastes 
nationale VVM-procedurer i henhold til national retsakt 84/1994 frem for SMV-
procedurer. Miljøministeriet afgav den 29. januar 2007 en udtalelse om, hvorvidt 
ændringen skulle underkastes en national VVM-procedure. Miljøministeriet noterede 
sig, at ændringen af havneudviklingsplanen fra Triestes havnemyndighed var 
begrænset til eksisterende funktioner inden for Porto Vecchio. Ministeriet tilføjede 
imidlertid, at en generel ændring af Porto Franco Vecchio i Trieste skulle underkastes 
en national VVM-procedure. I de italienske myndigheders svar af 1. marts 2010 
oplyses det, at den nye havneudviklingsplan i øjeblikket underkastes en national 
VVM-procedure, hvor ændringen af Porto Vecchio indgår. Det er efter 
Kommissionens opfattelse tilfredsstillende.

o SMV-direktivet - Triestes havnemyndighed afviste ændringen den 5. juni 2007 på 
grundlag af en miljørapport dateret 15. juni 2005. Kommissionen kan acceptere denne 
beslutning, da VVM- og SMV-direktiverne har et lignende formål, og da en havneplan 
kan have karakter af et projekt, som det forekommer at være tilfældet her. 

De italienske myndigheder bemærkede, at en national retlig procedure - til dels relateret til 
den påståede manglende miljøundersøgelse i havneudviklingsplanen - blev erklæret irrelevant 
og afvist af Lazios regionale forvaltningsdomstol den 26. november 2008.

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
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På grundlag af svaret fra de italienske myndigheder, som Kommissionen er enig i, kan der 
ikke påvises overtrædelser af EU's miljølovgivning."


