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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1263/2009, του Giorgio De Cola, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Associazione Porto Franco Internazionale di Trieste, σχετικά με υποτιθέμενη μη 
τήρηση των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 2001/42/ΕΚ από τη δημοτική αρχή της 
Τεργέστης (Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων σημειώνει ότι τα σχέδια για την αποκατάσταση του παλαιού αερολιμένα της 
Τεργέστης (Porto vecchio) δεν υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ούτε σε 
στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο αναφέρων ζητά να κινηθεί διαδικασία 
επί παραβάσει κατά της Ιταλίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Η Επιτροπή ζήτησε από τις ιταλικές αρχές να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 85/337/EΟΚ όπως τροποποιήθηκε1 (γνωστή ως οδηγία για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ), καθώς και της οδηγίας 
2001/42/EΚ2 (γνωστή ως οδηγία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ή οδηγία ΣΠΕ), επί 
της τροποποίησης αριθ. 93 (Porto Vecchio) του γενικού τοπικού ρυθμιστικού σχεδίου 
(PRGC) της δημοτικής αρχής της Τεργέστης και επί της τροποποίησης του σχεδίου 

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40· ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5· ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17· ΕΕ L 140 της 
05.06.09, σ. 114.
2 ΕΕ L 197 της 21.07.2001, σ. 30.
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ανάπτυξης του λιμένος (PRP). Η Επιτροπή ζήτησε επίσης πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με 
διαδικασίες ΕΠΕ και ΣΠΕ όσον αφορά μεταγενέστερες γενικές τροποποιήσεις των PRGC και 
PRP και σχετικά με το αν έλαβαν χώρα τυχόν συναφείς διαδικασίες βάσει του ιταλικού 
δικαίου.

Οι ιταλικές αρχές παρείχαν λεπτομερή απάντηση, με ημερομηνία 1.03.10, η οποία ελήφθη 
από την Επιτροπή στις 3.03.10.

Τροποποίηση αριθ. 93 (Porto Vecchio) του γενικού τοπικού ρυθμιστικού σχεδίου (PRGC) της 
δημοτικής αρχής της Τεργέστης

o Οδηγία ΕΠΕ – η τροποποίηση δεν υπεβλήθη σε ΕΠΕ καθώς, εφόσον είχε τον 
χαρακτήρα αστικού σχεδίου και όχι έργου, δεν ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής της εν 
λόγω οδηγίας. Αυτή η λογική είναι ορθή για την Επιτροπή καθώς η οδηγία ΕΠΕ 
ισχύει για έργα και η οδηγία ΣΠΕ για σχέδια και προγράμματα·

o Οδηγία ΣΠΕ – η τροποποίηση δεν ήταν απαραίτητο να υποβληθεί σε ΣΠΕ εφόσον η 
πρώτη επίσημη διοικητική πράξη είχε ημερομηνία 16.04.03 από το δημοτικό 
συμβούλιο της Τεργέστης και εγκρίθηκε στις 28.11.05, δηλαδή εντός 24 μηνών 
αφότου τέθηκε σε ισχύ η οδηγία ΣΠΕ στις 21.07.04. Η Επιτροπή σημειώνει ότι αυτό 
επιτρέπεται βάσει του άρθρου 13, παράγραφος 3, της οδηγίας ΣΠΕ. Η απάντηση από 
τις ιταλικές αρχές της 1.03.10 ορίζει ότι η διαδικασία ΣΠΕ ισχύει, ωστόσο, επί του 
παρόντος για τη γενική τροποποίηση του PRGC, ενώ απαιτείται και κατάλληλη 
εκτίμηση στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ1.

Τροποποίηση του σχεδίου ανάπτυξης του λιμένος (PRP)

o Οδηγία ΕΠΕ – βάσει του ιταλικού δικαίου, τα σχέδια λιμένος υπόκεινται στις 
διαδικασίες ΕΠΕ σύμφωνα με τον εθνικό νόμο 84/1994 και όχι σε διαδικασίες ΣΠΕ.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε γνωμοδότηση στις 29.01.07 ως προς το αν η 
τροποποίηση πρέπει να υποβληθεί σε εθνική διαδικασία ΕΠΕ. Σημειώθηκε ότι οι 
τροποποιήσεις επί του PRP που παρουσίασε η λιμενική αρχή της Τεργέστης 
περιορίστηκαν σε υφιστάμενες λειτουργίες εντός του Porto Vecchio. Ωστόσο, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος πρόσθεσε ότι μια γενική τροποποίηση του Porto Franco 
Vecchio της Τεργέστης θα πρέπει να υποβληθεί σε εθνική διαδικασία ΕΠΕ. Στην 
απάντηση των ιταλικών αρχών τής 1.03.10 αναφέρθηκε ότι το νέο PRP υποβάλλεται 
επί του παρόντος σε εθνική διαδικασία ΕΠΕ, και αυτή περιλαμβάνει την τροποποίηση 
για το Porto Vecchio. Αυτό ικανοποιεί την Επιτροπή·

o Οδηγία ΣΠΕ – η λιμενική αρχή της Τεργέστης έλεγξε την τροποποίηση της 05.06.07 
βάσει της περιβαλλοντικής έκθεσης με ημερομηνία 15.06.05. Η Επιτροπή μπορεί να 
δεχθεί αυτήν την προσέγγιση καθώς η οδηγία ΕΠΕ και η οδηγία ΣΠΕ έχουν παρόμοιο 
σκοπό και ένα λιμενικό έργο μπορεί να έχει το μέγεθος σχεδίου, όπως φαίνεται να 
ισχύει εδώ.

Οι ιταλικές αρχές επεσήμαναν ότι μία εθνική νομική διαδικασία, εν μέρει συνδεόμενη με την 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.



CM\814429EL.doc 3/3 PE441.100v01-00

EL

επιβεβαιωμένη έλλειψη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του PRP, κηρύχθηκε μη 
παραδεκτή και δεν έγινε δεκτή από το περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο του Lazio στις 
26.11.08.

Βάσει της απάντησης που ελήφθη από τις ιταλικές αρχές με την οποία συμφωνεί η Επιτροπή, 
δεν μπορεί να διαπιστωθεί παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.


