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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

22.4.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1263/2009 dėl įtarimo, kad Italijos miesto Triesto savivaldybė 
nesilaikė direktyvų 85/337/EEB ir 2001/42/EB, kurią pateikė Italijos pilietis 
Giorgio De Cola asociacijos „Associazione Porto Franco Internazionale di 
Trieste“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia rūpestį dėl to, kad nebuvo atlikta jokio senojo Triesto uosto (it. 
Porto vecchio) teritorijos atnaujinimo projektų poveikio aplinkai vertinimo nei strateginio
aplinkos vertinimo. Todėl jis prašo pradėti pažeidimo procedūrą prieš Italiją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Komisija paprašė, kad Italijos valdžios institucijos pateiktų informacijos apie iš dalies 
pakeistos Direktyvos 85/337/EEB1 (žinomos kaip Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV 
direktyvos) ir Direktyvos 2001/42/EB2 (žinomos kaip Strateginio aplinkos vertinimo arba 
SAV direktyvos) taikymą vykdant Triesto savivaldybės bendro vietos reguliavimo plano
(angl. General Local Regulatory Plan – PRGC) pakeitimą Nr. 93 (Porto Vecchio) ir keičiant 
uosto plėtros planą (angl. Port Development Plan – PRP). Taip pat Komisija paprašė 
papildomos informacijos apie PAV ir SAV procedūrų taikymą vėlesniems bendriems PRGC 
ir PRP pakeitimams ir domėjosi, ar pagal Italijos teisę buvo pradėta kokių nors atitinkamų 
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procesinių veiksmų.

2010 m. kovo 1 d. Italijos valdžios institucijos pateikė išsamų atsakymą, kurį Komisija gavo
2010 m. kovo 3 d.

Triesto savivaldybės bendro vietos reguliavimo plano (PRGC) pakeitimas Nr. 93 (Porto 
Vecchio)

o PAV direktyva. PAV procedūra pakeitimui nebuvo taikoma, nes, atsižvelgiant į tai, 
kad tai miesto planas, o ne projektas, jis nepateko į šios direktyvos taikymo sritį. 
Komisija mano, kad šis argumentas teisingas, nes PAV direktyva taikoma projektams, 
o SAV direktyva – planams ir programoms;

o SAV direktyva. SAV procedūros pakeitimui taip pat nebuvo būtina taikyti, nes Triesto 
savivaldybės taryba priėmė pirmąjį oficialų administracinį aktą 2003 m. balandžio 
16 d., kuris buvo patvirtintas 2005 m. lapkričio 28 d., t. y. per 24 mėnesius nuo 
SAV direktyvos taikymo pradžios – 2004 m. liepos 21 d. Komisija pažymi, kad pagal 
SAV direktyvos 13 straipsnio 3 dalį tai leidžiama. 2010 m. kovo 1 d. Italijos valdžios 
institucijų atsakyme teigiama, kad šiuo metu bendro PRGC pakeitimo SAV procedūra 
vis dėlto atliekama, taip pat atliekamas tinkamas vertinimas, kaip to reikalaujama 
Buveinių direktyvoje 92/43/EEB1.

Uosto plėtros plano (PRP) pakeitimas

o PAV direktyva. Pagal Italijos teisę uostų planams taikomos nacionalinės 
PAV procedūros pagal nacionalinį įstatymą Nr. 84/1994, o ne SAV procedūros. 
2007 m. sausio 29 d. Aplinkos ministerija pareiškė nuomonę apie tai, ar pakeitimui
turėtų būti taikoma nacionalinė PAV procedūra. Ministerija pažymėjo, kad Triesto 
uosto administracijos pateiktas PRP pakeitimas susijęs tik su esamomis funkcijomis 
Porto Vecchio. Tačiau ji pridūrė, kad apskritai bendram Triesto Porto Franco Vecchio
pakeitimui turėtų būti taikoma nacionalinė PAV procedūra. 2010 m. kovo 1 d. Italijos 
valdžios institucijos atsakyme teigiama, kad šiuo metu nacionalinė PAV procedūra 
taikoma naujajam PRP, taip pat Porto Vecchio pakeitimui. Tai Komisijai priimtina;

o SAV direktyva. Remdamasi 2007 m. birželio 15 d. aplinkos apsaugos ataskaita, 
2007 m. birželio 5 d. Triesto uosto administracija patikrino pakeitimą. Komisija gali 
sutikti su tokiu požiūriu, nes PAV ir SAV direktyvos yra panašios paskirties, o uosto
planas gali būti projekto masto, kaip, atrodo, šiuo atveju ir yra.

Italijos valdžios institucijos pažymėjo, kad nacionalinė teisinė procedūra, kuri iš dalies 
susijusi su tariamai nepakankamu PRP poveikio aplinkai vertinimu, pripažinta nepriimtina, ir 
2008 m. lapkričio 26 d. Lacijaus regiono administracinis teismas ją atmetė.

Remiantis iš Italijos valdžios institucijų gautu atsakymu, su kuriuo Komisija sutinka, 
nenustatyta jokio ES aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo.“
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