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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1263/2009, adresată de Giorgio De Cola, de cetăţenie italiană, în 
numele asociaţiei „Porto Franco Internazionale di Trieste” (Asociaţia 
internaţională a porturilor libere din Trieste), privind presupusa nerespectare a 
Directivelor 85/337/CEE şi 2001/42/CE de către conducerea municipalităţii din 
Trieste (Italia)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că planurile pentru reamenajarea zonei vechiului port din Trieste (Porto 
vecchio) nu conţin nicio evaluare a impactului asupra mediului, respectiv nicio evaluare 
strategică de mediu şi, în consecinţă, solicită iniţierea unei proceduri privind încălcarea 
dreptului comunitar împotriva Italiei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Comisia a solicitat autorităţilor italiene să furnizeze informaţii privind aplicarea Directivei 
85/337/CEE, astfel cum a fost modificată1 (cunoscută sub denumirea de Directiva privind 
evaluarea impactului asupra mediului sau Directiva EIA), şi a Directivei 2001/42/CE2

(cunoscută sub denumirea de Directiva privind evaluarea strategică de mediu sau Directiva 
SEA), la numărul de modificare 93 (Porto Vecchio) al Planului general de reglementare locală 

                                               
1 JO L 175, 05.07.1985, p. 40; JO L 73, 14.03.1997, p. 5; JO L 156, 25.06.2003, p. 17; JO L 140, 05.06.09, p. 
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2 JO L 197, 21.07.2001, p. 30.
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(PRCG) al conducerii municipalităţii din Trieste şi la modificarea Planului de dezvoltare
portuară (PRP). De asemenea, Comisia a solicitat informaţii suplimentare referitoare la
procedurile EIA şi SEA cu privire la modificările generale ulterioare ale PRGC şi PRP,
precum şi cu privire la desfăşurarea procedurilor relevante prevăzute de legislaţia italiană.

Autorităţile italiene au furnizat un răspuns detaliat, datat 01.03.2010, primit de Comisie la 
03.03.2010.

Numărul de modificare 93 (Porto Vecchio) al Planului general de reglementare locală 
(PRGC) al autorităţii municipale din Trieste

o Directiva EIA – modificarea nu a făcut obiectul unei proceduri EIA deoarece, având în 
vedere caracterul de plan urban şi nu de proiect, aceasta nu a intrat sub incidenţa
domeniului de aplicare al acestei directive. Acest raţionament este corect din 
perspectiva Comisiei întrucât Directiva EIA se aplică proiectelor, iar Directiva SEA se 
aplică planurilor şi programelor;

o Directiva SEA – modificarea nu făcea neapărat nici obiectul unei proceduri SEA
întrucât primul act administrativ oficial a fost iniţiat de Consiliul Municipal din Trieste 
la data de 16.04.2003 şi a fost adoptat la 28.11.2005, lucru efectuat în decurs de 24 de 
luni de la intrarea în vigoare a Directivei SEA la 21.07.2004. Comisia constată că 
acest lucru este permis în temeiul articolului 13.3 din Directiva SEA. Răspunsul din 
partea autorităţilor italiene din 01.03.2010 afirmă că, cu toate acestea, în prezent se 
desfăşoară o procedură SEA privind modificarea generală a PRGC, precum şi o 
evaluare adecvată, astfel cum se stabileşte în Directiva „Habitate” 92/43/CEE1.

Modificarea Planului de dezvoltare portuară (PRP).

o Directiva EIA – conform legislaţiei italiene, planurile portuare fac mai degrabă 
obiectul procedurilor EIA naţionale în temeiul legii naţionale 84/1994 decât al 
procedurilor SEA. Ministerul Mediului a emis un aviz la data de 29.01.2007 cu privire 
la necesitatea ca modificarea să facă obiectul unei proceduri EIA naţionale. Aceştia au 
reţinut că modificarea adusă PRP prezentată de Autoritatea portuară din Trieste s-a 
limitat la funcţiile existente în cadrul portului vechi (Porto Vecchio). Cu toate acestea, 
Ministerul Mediului a adăugat că o modificare generală a Porto Franco Vecchio din 
Trieste ar trebui să facă obiectul unei proceduri EIA naţionale. În răspunsul 
autorităţilor italiene din 01.03.2010 se preciza că noul PRP face în prezent obiectul 
unei proceduri EIA naţionale şi aceasta include modificarea portului vechi (Porto 
Vecchio). Acest lucru este satisfăcător pentru Comisie;

o Directiva SEA - Autoritatea portuară din Trieste a blocat modificarea la data de 
05.06.2007 în temeiul raportului de mediu din 15.06.2005. Comisia poate accepta 
această abordare deoarece Directivele EIA şi SEA au un scop similar, iar un plan 
portuar poate fi de mărimea unui proiect, după cum pare să fie cazul aici.

Autorităţile italiene au subliniat faptul că o procedură judiciară naţională, referitoare parţial la 
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presupusa lipsă a evaluării impactului asupra mediului a PRP, a fost declarată inadmisibilă şi 
respinsă de către Tribunalul administrativ regional din Lazio la 26.11.2008.

În temeiul răspunsului primit din partea autorităţilor italiene cu care Comisia este de acord, nu 
se poate identifica nicio încălcare a legislaţiei comunitare în materie de mediu. 


