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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Giorgio De Cola, olasz állampolgár által az „Associazione Porto Franco 
Internazionale di Trieste” nevében benyújtott, 1263/2009. számú petíció a 
85/337/EGK és a 2001/42/EK irányelveknek a trieszti városvezetés által történő 
állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a régi trieszti kikötő (porto vecchio) újbóli 
használatbavételének terveire vonatkozóan nem végeztek környezeti hatásvizsgálatot, illetve 
stratégiai környezetvédelmi vizsgálatot. A petíció benyújtója jogsértési eljárás megindítását 
kéri Olaszország ellen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A Bizottság felkérte az olasz hatóságokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást arra vonatkozóan, 
hogyan alkalmazták a módosított 85/337/EGK irányelvet1 (más néven a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-irányelvet) és a 2001/42/EK irányelvet2 (más néven a 
stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy SEA-irányelvet) a trieszti helyi 

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.; HL L 73., 1997.3.14., 5. o.; HL L 156., 2003.6.25., 17. o.; HL L 140., 2009.6.5., 
114. o.
2 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
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önkormányzat általános városrendezési tervének (PRGC) 93. sz. módosítása (régi kikötő) és a 
kikötői fejlesztési terv (PRP) módosítása esetében. A Bizottság ezenfelül további 
információkat kért az általános városrendezési terv és a kikötői fejlesztési terv ezt követő 
általános módosításaival kapcsolatos KHV- és SEA-eljárásokról, valamint arról, hogy az 
olasz törvények alapján folytattak-e ezzel kapcsolatban eljárásokat.

Az olasz hatóságok 2010.03.01-jén részletes választ küldtek, amely 2010.03.03-án érkezett 
meg a Bizottsághoz.

A trieszti helyi önkormányzat általános városrendezési tervének (PRGC) 93. sz. módosítása 
(régi kikötő) 

o KHV-irányelv – a módosítással kapcsolatban nem végeztek környezeti 
hatásvizsgálatot, mivel az városi tervként és nem projektként jellemezhető, így nem 
tartozik az irányelv hatálya alá. Ez az érvelés a Bizottság számára elfogadható, mivel a 
KHV-irányelv a projektekre, a SEA-irányelv pedig a tervekre és a programokra 
vonatkozik;

o SEA-irányelv – a módosítással kapcsolatban a stratégiai környezeti vizsgálatot sem 
kellett feltétlenül elvégezni, mivel az első hivatalos közigazgatási törvényt a trieszti 
városi tanács 2003.04.16-án hozta meg, majd 2005.11.28-án, tehát a SEA-irányelv 
2004.07.21-i hatálybalépését követő 24 hónapon belül fogadták el. A Bizottság 
megjegyzi, hogy erre a SEA-irányelv 13. cikkének (3) bekezdése lehetőséget ad. Az 
olasz hatóságok 2010.03.01-jén kelt válaszukban azt állítják, hogy ennek ellenére az 
általános városrendezési terv általános módosításával kapcsolatban jelenleg folyik a 
SEA-eljárás, valamint a természetes élőhelyekről szóló 92/43/EGK irányelv1 által 
előírt megfelelő vizsgálat.

A kikötői fejlesztési terv (PRP) módosítása

o KHV-irányelv – az olasz törvények értelmében a kikötői tervek a 84/1994. sz. nemzeti 
törvény szerint a KHV-eljárások, nem pedig a SEA-eljárások hatálya alá tartoznak. A 
Környezetvédelmi Minisztérium 2007.01.29-én véleményt fogalmazott meg arra 
vonatkozóan, hogy a módosítást nemzeti KHV-eljárásnak kellene-e alávetni. 
Megjegyezték, hogy a kikötői fejlesztési terv Trieszti Kikötői Hatóság által benyújtott 
módosítása a régi kikötőre vonatkozó tervben már meglévő célokra korlátozódott. 
Hozzátették ugyanakkor, hogy a trieszti Porto Franco Vecchio kikötő általános 
módosítását nemzeti KHV-eljárásnak kell alávetni. Az olasz hatóságok 2010.03.01-jén 
kelt válaszukban azt állították, hogy az új kikötői fejlesztési tervvel kapcsolatban 
jelenleg nemzeti KHV-eljárás folyik, amely a régi kikötő módosítására is kiterjed.  A 
Bizottság számára ez a válasz kielégítő;

o SEA-irányelv – a Trieszti Kikötői Hatóság egy 2005.06.15-én kelt környezeti jelentés 
alapján 2007.06.05-én kizárta a módosítást. A Bizottság elfogadja ezt a megközelítést, 
mivel a KHV- és a SEA-irányelv céljai hasonlók, egy kikötői terv pedig lehet 
projektméretű, mint a jelek szerint a szóban forgó ügyben is. 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
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Az olasz hatóságok megjegyezték, hogy a nemzeti jogi eljárást, részben a kikötői fejlesztési 
terv környezeti értékelésének megállapított hiánya miatt a laziói Regionális Közigazgatási 
Bíróság 2008.11.26-án elfogadhatatlannak nyilvánította és elutasította.

Az olasz hatóságoktól kapott válasz alapján, amellyel a Bizottság egyetért, nem lehet 
megállapítani az EU környezetvédelmi szabályozásának megsértését. 


