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Komisja Petycji

22.4.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1263/2009, którą złożył Giorgio De Cola (Włochy) w imieniu 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolnego Portu Triest, w sprawie rzekomego 
nieprzestrzegania przez władze miejskie w Trieście dyrektyw 85/337/EWG
i 2001/42/WE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie brakiem oceny oddziaływania na środowisko lub 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do planowanej renowacji 
obszaru otaczającego stary port w Trieście (Porto Vecchio) i dlatego domaga się wszczęcia 
przeciwko Włochom postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Komisja zwróciła się do władz włoskich o przekazanie informacji na temat stosowania 
dyrektywy 85/337/EWG po zmianach1 (znanej jako dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ) oraz dyrektywy 2001/42/WE2 (znanej 
jako dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywa 
SEA) w odniesieniu do zmiany numer 93 (Porto Vecchio) w ogólnym planie rozwoju 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s.40; Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s.5; Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s.17; Dz.U. L 140 
z 5.6.2009, s.114.
2 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s.30.
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lokalnego gminy (PRGC) dokonanej przez władze miejskie w Trieście oraz zmiany planu 
rozbudowy portu (PRP). Komisja zwróciła się też o przekazanie dodatkowych informacji na 
temat procedur OOŚ i SEA w odniesieniu do kolejnych ogólnych zmian PRGC i PRP oraz 
tego, czy przeprowadzono właściwe postępowania na mocy praw włoskiego.

W dniu 3 marca 2010 r. Komisja otrzymała szczegółową odpowiedź władz włoskich, 
datowaną na 1 marca 2010 r.

Zmiana numer 93 (Porto Vecchio) w ogólnym planie rozwoju lokalnego gminy (PRGC) 
dokonana przez władze miejskie w Trieście

o Dyrektywa OOŚ – zmiana ta nie była przedmiotem OOŚ, ponieważ ma charakter 
planu miejskiego i nie jest przedsięwzięciem, nie wchodzi więc w zakres 
przedmiotowej dyrektywy. Z punktu widzenia Komisji rozumowanie to jest poprawne, 
ponieważ dyrektywa OOŚ ma zastosowanie wobec przedsięwzięć, a dyrektywa SEA
wobec planów i programów.

o Dyrektywa SEA – zmiana niekoniecznie podlegała SEA, ponieważ pierwszy formalny 
akt administracyjny został sporządzony przez radę miasta Triest w dniu 16 kwietnia 
2003 r. i przyjęty w dniu 28 listopada 2005 r., czyli w ciągu 24 miesięcy od wejścia
w życie dyrektywy SEA w dniu 21 lipca 2004 r. Komisja odnotowuje, że jest to 
dozwolone na mocy art. 13 ust. 3 dyrektywy SEA. W odpowiedzi władz włoskich
z dnia 1 marca 2010 r. stwierdza się, że mimo to procedura SEA obecnie trwa
w odniesieniu do zmiany ogólnej PRGC, jak również prowadzona jest odpowiednia 
ocena wymagana na mocy dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG1.

Zmiana planu rozbudowy portu (PRP)

o Dyrektywa OOŚ – na mocy prawa włoskiego plany portowe podlegają raczej 
krajowym procedurom OOŚ zgodnie z ustawą krajową 84/1994, nie zaś procedurom 
SEA. W dniu 29 stycznia 2007 r. Ministerstwo Środowiska wyraziło opinię na temat 
tego, czy przedmiotowa zmiana powinna być przedmiotem krajowej procedury OOŚ. 
Odnotowało ono, że zmiana w PRP przedstawiona przez władze portu w Trieście 
ogranicza się do obecnych działań na terenie Porto Vecchio. Jednak Ministerstwo 
Środowiska dodało, że ogólna zmiana dotycząca Porto Franco Vecchio w Trieście 
powinna być przedmiotem krajowej procedury OOŚ. W odpowiedzi władz włoskich
z dnia 1 marca 2010 r. stwierdzono, że nowy PRP jest obecnie przedmiotem krajowej 
procedury OOŚ. Obejmuje on zmianę dotyczącą Porto Vecchio. Takie rozwiązanie 
jest satysfakcjonujące dla Komisji.

o Dyrektywa SEA – w dniu 5 czerwca 2007 r. władze portu w Trieście przeanalizowały 
przedmiotową zmianę na podstawie sprawozdania środowiskowego datowanego na 
15 czerwca 2005 r. Komisja jest w stanie zaakceptować to podejście, ponieważ 
dyrektywy OOŚ i SEA mają podobny cel, a plan rozbudowy portu może mieć 
charakter przedsięwzięcia, co, jak się wydaje, ma miejsce w tym przypadku. 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s.7.
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Władze włoskie zauważyły, że w dniu 26 listopada 2008 r. okręgowy sąd administracyjny dla 
regionu Lacjum uznał za niedopuszczalną i oddalił krajową procedurę prawną w części 
dotyczącej zadeklarowanego braku oceny środowiskowej PRP.

Na podstawie odpowiedzi otrzymanej od władz włoskich, z którą Komisja się zgadza, nie 
można stwierdzić żadnego naruszenia prawodawstwa środowiskowego UE. 


