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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1263/2009, ko Triestes Starptautiskās Brīvostas asociācijas 
vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giorgio De Cola, par iespējamu Triestes 
pašvaldības iestādes darbības neatbilstību Direktīvai 85/337/EEK un 2001/42/EK

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par ietekmes uz vidi vai stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma trūkumu attiecībā uz teritorijas ap veco Triestes ostu (Porto vecchio) plānoto 
rekonstrukciju un attiecīgi lūdz uzsākt pārkāpuma procedūru pret Itāliju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 11. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Komisija lūdza Itālijas varas iestādes sniegt informāciju par grozītās Direktīvas 85/337/EEK1

(zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva) un Direktīvas 2001/42/EK2

(zināma kā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma jeb SIVN direktīva) piemērošanu 
Triestes pašvaldības varas iestādes Vispārējā vietējā reglamentējošā plāna (PRGC) 
grozījumam Nr. 93 (Porto Vecchio) un Ostas attīstības plāna (PRP) grozījumam. Komisija arī 
lūdza papildu informāciju par IVN un SIVN procedūrām saistībā ar vēlākiem vispārējiem 
PRGC un PRP grozījumiem un par to, vai saistībā ar šiem jautājumiem ir notikusi kāda 
tiesvedība saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem.

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.; OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.; OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.; OV L 140, 
5.6.2009., 114. lpp.
2 OV L 197, 21.07.2001., 30. lpp.
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Itālijas varas iestādes sniedza detalizētu atbildi, kas bija datēta ar 1.3.10. un ko Komisija 
saņēma 3.3.10.

Triestes pašvaldības varas iestādes Vispārējā vietējā reglamentējošā plāna (PRGC) 
grozījums Nr. 93 (Porto Vecchio)

o IVN direktīva — grozījumam nebija jāveic IVN, jo, tā kā tas ir pilsētas plāns nevis 
projekts, tas neietilpa šīs direktīvas darbības jomā. Komisija šos apsvērumus uzskata 
par pareiziem, jo IVN direktīva jāpiemēro uz projektiem, bet SIVN direktīva —
plāniem un programmām.

o SIVN direktīva — grozījumam nebija obligāti jāveic SIVN, jo pamata oficiālo 
administratīvo dokumentu Triestes pašvaldības padome pieņēma 2003. gada 16. aprīlī, 
bet grozījumu pieņēma 2005. gada 28. novembrī, kas ir 24 mēnešu laikā pēc SIVN 
direktīvas stāšanās spēkā 2004. gada 21. jūlijā. Komisija norāda, ka to atļauj SIVN 
direktīvas 13. panta 3. punkts. Savā 2010. gada 1. marta atbildē Itālijas varas iestādes 
apgalvoja, ka pašreiz tomēr tiek veikta SIVN procedūra PRGC vispārējam 
grozījumam, kā arī atbilstošs novērtējums, kā to nosaka Dzīvotņu 
direktīva 92/43/EEK1.

Ostas attīstības plāna (PRP) grozījums

o IVN direktīva — Itālijas normatīvie akti nosaka, ka uz ostas plāniem attiecas 
nacionālās IVN procedūras saskaņā ar valsts likumu 84/1994, nevis SIVN procedūras. 
Vides Ministrija 2007. gada 29. janvārī izteica viedokli par to, vai uz grozījumu 
jāattiecina nacionālā IVN procedūra. Tā norādīja, ka Triestes ostas pārvaldes 
iesniegtais PRP grozījums attiecās tikai uz jau esošajām funkcijām Porto Vecchio
teritorijā. Tomēr Vides Ministrija noteica, ka Triestes Porto Franco Vecchio
vispārējas izmaiņas būtu jāpakļauj nacionālai IVN procedūrai. Itālijas varas iestāžu 
2010. gada 1. marta atbilde liecina, ka jaunais PRP pašreiz ir pakļauts nacionālā IVN 
procedūrai, un tā attiecas arī uz grozījumu par Porto Vecchio. Komisiju tas apmierina.

o SIVN direktīva — Triestes ostas pārvalde 2007. gada 5. jūnijā izvērtēja grozījumu, 
pamatojoties uz vides ietekmes ziņojumu, kurš datēts ar 2005. gada 15. jūniju. 
Komisija var šādu pieeju atzīt par pieņemamu, jo IVN un SIVN direktīvām ir līdzīgs 
mērķis un ostas plāns var būt projekta mērogā; šķiet, ka šis ir tāds gadījums.

Itālijas varas iestādes norādīja, ka valsts līmenī ierosinātu lietu, daļēji saistītu ar PRP ietekmes 
uz vidi novērtējuma it kā neesamību, Lacio Reģionālā administratīvā tiesa 2008. gada 
26. novembrī pasludināja par nepieņemamu un atteicās to izskatīt.

Pamatojoties uz Itālijas varas iestāžu sniegtajām atbildēm, kurām Komisija piekrīt, nav 
iespējams konstatēt nekādus ES tiesību aktu vides jomā pārkāpumus.”

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.


