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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1496/2009 af Gian Valerio Sanna og Renato Soru, italienske 
statsborgere, om lovgivning om særlige foranstaltninger til fremme af bygge- og 
anlægssektoren og den økonomiske udvikling på Sardinien

1. Sammendrag

Andrageren er af den opfattelse, at ny lovgivning til fremme af den økonomiske aktivitet i 
bygge- og anlægssektoren og på andre områder i Sardinien er en overtrædelse af 
bestemmelserne i den europæiske landskabskonvention, som Europarådet har vedtaget, og 
han anfører, at den nye lovgivning åbner mulighed for at reducere størrelsen af 
landskabsbevarelsesområder, hvilket gør det muligt at bygge på hidtil uberørte kystområder. 
Andragerne anmoder derfor om, at Europa-Parlamentet undersøger, om den nye lovgivning 
rent faktisk er en overtrædelse af de europæiske /natur- og landskabsbestemmelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. januar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Kommissionen kan ikke kommentere den europæiske landskabskonvention, eftersom den 
ikke udgør en del af EU's regelværk.

I henhold til Rådets direktiv 85/337/EØF1, som ændret, om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet (også kaldet miljørisikovurderingsdirektivet eller 
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VVM-direktivet) skal projekter, som sandsynligvis får en væsentlig indvirkning på miljøet i 
kraft af bl.a. deres natur, størrelse og beliggenhed, inden der gives tilladelse, dog gøres til 
genstand for en vurdering af deres indvirkninger på miljøet. VVM-direktivet anfører 
"landskab" som et af de aspekter, der bør overvejes i forbindelse med alle vurderinger.

Kommissionen vil kontakte de italienske myndigheder for at spørge, om Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2001/42/EF1 om vurdering af bestemte planers og programmers 
indvirkning på miljøet (også kendt som direktivet om strategisk miljøvurdering eller SMV-
direktivet) gælder for den såkaldte Piano Casa (boligplan) og den relaterede regionale 
sardiske lov af 16. oktober 2009.

Så snart Kommissionen har analyseret svaret fra de italienske myndigheder vil den underrette 
Udvalget for Andragender om resultatet."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2. september 2010.

Kommissionen indvilligede i at kontrollere hos de italienske myndigheder, hvorvidt direktiv 
2001/42/EC2 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (også 
kendt som direktivet om strategisk miljøvurdering eller SMV-direktivet) gælder for den 
såkaldte "Piano Casa" (boligplan) og den relaterede regionale sardiske lov af 16. oktober 
2009.

De svar, der er modtaget fra de italienske myndigheder, antyder, at den såkaldte nationale 
”Piano Casa” af 1. april 2009 har karakter af en såkaldt ”orienteringslov (”atto di indirizzo"), 
der repræsenterer en overenskomst ("intesa") mellem staten og regionerne.  Denne overenskomst 
er begrænset til initiativer til genopstartning af økonomien, herunder ved forenkling af 
procedurerne i byggesektoren, og giver regionerne beføjelser til at udarbejde 
gennemførelseslovgivning i overensstemmelse hermed.  ”Piano Casa" har ikke været underkastet 
nogen national SMV-procedure, eftersom der er tale om en "orienteringslov", falder den ikke ind 
under SMV-direktivets anvendelsesområde som en plan eller et program.
+
De italienske myndigheder erklærer i deres svar, at den regionale sardiske lov af 16. oktober 
2009 ikke har været gjort til genstand for en SMV-procedure, da der snarere er tale om en lov 
end en plan eller et program. 

Kommissionen har undersøgt, hvorvidt den regionale sardiske lov af 16. oktober 2009 falder 
inden for SMV-direktivets anvendelsesområde. Ifølge direktivet (artikel 2, litra a, og artikel 3, 
stk. 2, skal en plan eller et program:

i) udarbejdes og/eller vedtages af en national, regional eller local myndighed, 
eller udarbejdes af en myndighed med henblik på vedtagelse af parlament eller 
regering via en lovgivningsprocedure, og
ii) kræves ifølge love og administrative bestemmelser, og
iii) fastlægge rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er 
omhandlet i bilag I og II til direktiv 85/337/EØF3.
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(Miljørisikovurderingsdirektivet eller VVM-direktivet), som ændret, eller det skal 
være fastslået, at de kræver en vurdering i medfør af artikel 6 eller 7 i direktiv 
92/43/EEC1 (Habitatdirektivet).

Den regionale sardiske lov af 16. oktober 2009 faastlægger en politik, der skal sætte fornyet gang 
i byggesektoren, idet der indføres proceduremæssige bestemmelser, der vil lette anvendelsen for 
fremtidige projekter. Det fremgår dog, at loven ikke fastlægger rammerne for specifikke
projekter og derfor falder uden for SMV-direktivets anvendelsesområde. Sådanne rammer 
fastlægges i Italien som regel gennem generelle lokale reguleringsplaner (Piani Regolatori 
Generali Comunali PRGCs), som er underlagt SMV-procedurer.

På grundlag af de foreliggende oplysninger kan der ikke fastslås nogen overtrædelse af EU's 
miljølovgivning på nuværende tidspunkt.
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