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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1263/2009 ingediend door Giorgio De Cola (Italiaanse 
nationaliteit), namens de Associazione Porto Franco Internazionale di Trieste, 
over vermeende niet-naleving van de richtlijnen 85/337/EEG en 2001/42/EG door 
het gemeentebestuur van Triëst (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de plannen voor de herinrichting van het oude havengebied van Triëst (Porto 
vecchio) niet zijn onderworpen aan een milieueffectbeoordeling resp. strategische 
milieubeoordeling. Indiener verzoekt om de opening van een inbreukprocedure tegen Italië.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

De Commissie heeft de Italiaanse autoriteiten verzocht informatie te verstekken over de 
toepassing van Richtlijn 85/337/EEG zoals gewijzigd1 (de richtlijn milieueffectbeoordeling of 
MEB-richtlijn genoemd), en Richtlijn 2001/42/EG2 (de richtlijn strategische 
milieubeoordeling of SMB-richlijn genoemd), op wijziging nummer 93 (Porto Vecchio) van 
het algemene plan voor gemeentelijke ontwikkeling (PRGC) van het gemeentebestuur van 
Triëst en de wijziging van het ontwikkelingsplan voor de haven (PRP). De Commissie heeft 
eveneens om aanvullende informatie verzocht over de procedures betreffende de MEB en de 

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40; PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5; PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17; PB L 140 van 
5.6.2009, blz. 114.
2 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
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SMB, over latere algemene wijzigingen van het PRGC en het PRP en of er relevante 
procedures naar de Italiaanse wetgeving zijn gevolgd.

De Italiaanse autoriteiten hebben op 1 maart 2010 een gedetailleerd antwoord gestuurd, dat op 
3 maart 2010 door de Commissie is ontvangen.

Wijziging nummer 93 (Porto Vecchio) van het algemene plan voor gemeentelijke ontwikkeling
(PRGC) van het gemeentebestuur van Triëst

o MEB-richtlijn – de wijziging was niet onderworpen aan een MEB, omdat het hier een 
stedenbouwkundig plan en geen project betreft, en het plan derhalve niet binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt. Deze redenering is correct volgens de 
Commissie, omdat de MEB-richtlijn van toepassing is op projecten, en de SMB-
richtlijn op plannen en programma’s;

o SMB-richtlijn – deze richtlijn was ook niet noodzakelijkerwijs van toepassing op de 
wijziging, aangezien de eerste formele bestuurshandeling van de gemeenteraad van 
Triëst op 16 april 2003 plaatsvond en het plan op 28 november 2005 werd 
aangenomen. Dit is binnen 24 maanden na de inwerkingtreding van de SMB-richtlijn 
op 21 juli 2004. De Commissie merkt op dat dit in overeenstemming is met artikel 13, 
lid 3, van de SMB-richtlijn. In het antwoord van de Italiaanse autoriteiten van 1 maart 
2010 staat dat er momenteel evenwel een SMB-procedure loopt over de algemene 
wijziging van het PRGC, alsmede een ‘passende beoordeling’, zoals vereist op grond 
van de habitatrichtlijn 92/43/EEG1.

Wijziging van het ontwikkelingsplan voor de haven (PRP).

o MEB-richtlijn – naar Italiaans recht moeten havenplannen onderworpen worden aan 
nationale MEB-procedures, in overeenstemming met de nationale wet 84/1994, in 
plaats van aan SMB-procedures. Het ministerie van milieu heeft op 29 januari 2007 
zijn mening geuit over het al dan niet onderwerpen van de wijziging aan een nationale 
MEB-procedure. Het ministerie heeft opgemerkt dat de door de havenautoriteit van 
Triëst ingediende wijziging van het PRP beperkt bleef tot bestaande functies binnen de 
Porto Vecchio. Het ministerie van milieu voegde daar echter aan toe dat een algemene 
wijziging van de Porto Franco Vecchio van Triëst onderworpen zou moeten worden 
aan een nationale MEB-procedure. In het antwoord van de Italiaanse autoriteiten van 1 
maart 2010 staat dat het nieuwe PRP momenteel onderworpen wordt aan een nationale 
MEB-procedure en dat de wijziging voor Porto Vecchio hierin is opgenomen. De 
Commissie acht dit bevredigend;

o SMB-richtlijn – de havenautoriteit van Triëst heeft de wijziging op 5 juni 2007 aan 
een onderzoek onderworpen op basis van een milieurapport van 15 juni 2006. De 
Commissie vindt deze werkwijze aanvaardbaar, aangezien de MEB- en SMB-
richtlijnen een vergelijkbaar doel hebben en een havenplan de omvang van een project 
kan hebben, zoals hier het geval lijkt te zijn.

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz.7.



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

NL

De Italiaanse autoriteiten merkten op dat een juridische procedure, die gedeeltelijk verband 
hield met het vermeende gebrek aan een milieubeoordeling van het PRP, door de regionale 
administratieve rechtbank van Lazio op 26 november 2008 niet-ontvankelijk is verklaard en is 
afgewezen.

Op basis van het door de Commissie ontvangen antwoord van de Italiaanse autoriteiten, waar 
de Commissie mee instemt, kan er geen overtreding van de EU-milieuwetgeving worden 
vastgesteld.


