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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1496/2009, внесена от Gian Valerio Sanna и Renato Soru, с 
италианско гражданство, относно законодателство за въвеждане на 
специални мерки за насърчаване на строителния сектор и икономическото 
развитие в Сардиния

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията считат, че новото законодателство, което има за цел да 
стимулира икономическата активност в строителния и други сектори в Сардиния, 
нарушава разпоредбите на Европейската конвенция за ландшафта, приета от Съвета на 
Европа, като посочват, че съгласно новото законодателство е възможно да се намалява 
територията на зони за опазване на ландшафта, както и да се застрояват незастроени 
крайбрежни зони. Поради това вносителите настояват Европейският парламент да 
разследва дали новото законодателство нарушава европейските разпоредби относно 
дивата природа и ландшафта.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Комисията не може да прави каквито и да било коментари относно Европейската 
конвенция за ландшафта, тъй като тя не съставлява част от достиженията на правото на 
ЕС.
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Въпреки това съгласно изменената Директива 85/337/ЕИО1 на Съвета относно оценката 
на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (известна 
като Директивата за ОВОС) проекти, които биха могли да окажат съществено 
въздействие върху околната среда, наред с другото, поради своя характер, мащаби или 
местоположение, трябва да бъдат обект на оценка на въздействието им върху околната 
среда преди да бъде издадено разрешение за осъществяване. Директивата за ОВОС 
посочва „ландшафта“ като един от аспектите, които следва да бъдат взети предвид при 
такава оценка.

Комисията ще се свърже с италианските органи, за да попита дали Директива 
2001/42/ЕО2 на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на последиците 
на някои планове и програми върху околната среда (известна като Директивата за 
стратегическа оценка на околната среда) е приложима за така наречения Piano Casa 
(план за застрояване) и свързания с него Закон за регионалното развитие на Сардиния 
от 16.10.2009 г.

След като анализира отговора на италианските органи, Комисията ще докладва на 
комисията по петиции.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Комисията се съгласи да провери с помощта на италианските органи дали Директива 
2001/42/ЕО3 относно оценката на последиците на някои планове и програми върху 
околната среда (известна като Директивата относно стратегическата оценка на 
въздействието върху околната среда или Директивата за СОВОС) се прилага за така 
наречения Piano Casa (план за застрояване) и свързания с него Закон за регионалното 
развитие на Сардиния от 16 октомври 2009 г.

Получените от италианските органи отговори показват, че така нареченият национален 
план за застрояване Piano Casa от 1 април 2009 г. има характеристиките на акт, съдържащ 
насоки („atto di indirizzo“), който представлява споразумение („intesa“) между държавата и 
регионите.  Това споразумение се ограничава до инициативи за даване на нов импулс на 
икономиката, включително чрез опростяване на процедурите в строителния сектор, и 
предоставя на регионите правомощието да изготвят съответното законодателство по 
прилагане.  Piano Casa не е бил подложен на национална процедура за СОВОС, тъй като 
в качеството си на акт, съдържащ насоки, той не попада в обхвата на Директивата за 
СОВОС като план или програма.
Италианските органи посочват в своите отговори, че Законът за регионалното развитие 
на Сардиния от 16 октомври 2009 г. не е бил подложен на процедура за СОВОС, тъй 
като става въпрос за закон, а не за план или програма.

Комисията е проверила дали Законът за регионалното развитие на Сардиния от 16 
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октомври 2009 г. попада в обхвата на Директивата за СОВОС. Съгласно директивата 
(член 2, буква а) и член 3, параграф 2) плановете или програмите трябва да: 

i) подлежат на изготвяне и/или приемане от орган на национално, 
регионално или местно ниво, или да се изготвят от орган с оглед приемане 
посредством законодателна процедура от парламента или правителството, и 
ii) се изискват от законови, подзаконови или административни разпоредби, 
и
iii) определят рамката за даването на съгласие за развитието на проектите, 
изброени в приложения I и II към Директива 85/337/ЕИО1 (оценка на 
въздействието върху околната среда или ОВОС), както е изменена, или са 
били определени, че изискват оценка в съответствие с членове 6 и 7 от 
Директива 92/43/ЕИО2 (местообитания).

Законът за регионалното развитие на Сардиния от 16 октомври 2009 г. установява 
политика за даване на нов импулс на строителния сектор, като въвежда процедурни 
разпоредби, които ще улеснят прилагането на бъдещи проекти. Въпреки това изглежда, 
че законът не определя рамката за конкретни проекти и следователно попада извън 
обхвата на Директивата за СОВОС. В Италия тези рамки обикновено се установяват 
чрез Общи местни регулаторни планове (Piani Regolatori Generali Comunali PRGC), 
които са обект на процедури за СОВОС.

Въз основа на наличната информация не може да се установи нарушаване на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда на този етап.
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