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Επιτροπή Αναφορών

2.9.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1496/2009, των Gian Valerio Sanna και Renato Soru, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με νομοθεσία που εισάγει ειδικά μέτρα για την προώθηση του 
κατασκευαστικού τομέα και της οικονομικής ανάπτυξης στη Σαρδηνία

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες εκτιμούν ότι η νέα νομοθεσία που αποσκοπεί στην τόνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας στον κατασκευαστικό τομέα και αλλού στη Σαρδηνία παραβιάζει τις 
διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο η οποία έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο 
της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι, βάσει της νέας νομοθεσίας, είναι δυνατό να μειωθεί το 
μέγεθος των περιοχών που υπάγονται σε προστασία του τοπίου, καθιστώντας εφικτή την 
οικοδόμηση σε ανέπαφες μέχρι τώρα παράκτιες περιοχές. Οι αναφέροντες ζητούν, ως εκ 
τούτου, τη διεξαγωγή έρευνας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το αν η νέα 
νομοθεσία παραβιάζει όντως τις ευρωπαϊκές διατάξεις για την άγρια ζωή και το τοπίο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
το Τοπίο, καθώς η εν λόγω σύμβαση δεν αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, για 
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την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία 
ΕΠΕ), σχέδια που αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ 
άλλων, της φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους, πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των 
επιπτώσεών τους στο περιβάλλον πριν από τη χορήγηση άδειας. Η οδηγία ΕΠΕ παραθέτει το 
«τοπίο» ως μία από τις πτυχές που θα πρέπει να εξετάζονται σε κάθε αξιολόγηση αυτού του 
είδους.

Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ιταλικές αρχές προκειμένου να τις ρωτήσει αν η οδηγία 
2001/42/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (γνωστή και ως 
οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση ή οδηγία ΣΠΕ) εφαρμόζεται στο 
επονομαζόμενο πρόγραμμα Piano Casa (στεγαστικό πρόγραμμα) και τον σχετικό 
περιφερειακό νόμο της Σαρδηνίας της 16.10.09.

Μόλις η Επιτροπή αναλύσει την απάντηση των ιταλικών αρχών, θα ενημερώσει την Επιτροπή 
Αναφορών.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η Επιτροπή συμφώνησε να ελέγξει μαζί με τις ιταλικές αρχές εάν η οδηγία 2001/42/ΕΚ2 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (γνωστή και ως οδηγία 
για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση ή οδηγία ΣΠΕ) εφαρμόζεται στο επονομαζόμενο 
πρόγραμμα Piano Casa (στεγαστικό πρόγραμμα) και τον σχετικό περιφερειακό νόμο της 
Σαρδηνίας της 16ης Οκτωβρίου 2009.

Οι απαντήσεις που παρελήφθησαν από τις ιταλικές αρχές καταδεικνύουν ότι το 
επονομαζόμενο εθνικό "Piano Casa" της 1ης Απριλίου 2009 έχει τα χαρακτηριστικά μίας 
πράξεως προσανατολισμού ("atto di indirizzo") που στην ουσία συνιστά ένα είδος συμφωνίας 
("intesa") ανάμεσα στο κράτος και τις διοικητικές περιφέρειες. Η συμφωνία αυτή περιορίζεται 
σε πρωτοβουλίες για την ανάκαμψη της οικονομίας, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και 
την απλοποίηση των διαδικασιών στον οικοδομικό τομέα και εξουσιοδοτεί τις περιφέρειες να 
προετοιμάζουν τις σχετικές εκτελεστικές διατάξεις. Το πρόγραμμα "Piano Casa" δεν έχει 
αποτελέσει αντικείμενο εθνικής διαδικασίας για τη στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων διότι, όντας πράξη προσανατολισμού, δεν εμπίπτει ως σχέδιο ή πρόγραμμα στο
πεδίο της οδηγίας για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση.

Οι ιταλικές αρχές δηλώνουν στις απαντήσεις τους ότι ούτε ο περιφερειακός νόμος της 16ης

Οκτωβρίου 2009 της Σαρδηνίας έχει αποτελέσει αντικείμενο διαδικασίας για τη στρατηγική
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων επειδή πρόκειται μάλλον για νόμο και όχι για σχέδιο ή 
πρόγραμμα.

Η Επιτροπή εξέτασε αν ο περιφερειακός νόμος της 16ης Οκτωβρίου 2009 της Σαρδηνίας
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εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΣΠΕ. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή (άρθρα 2 α και
3, παράγραφος 2), ένα σχέδιο ή πρόγραμμα πρέπει:

i) να εκπονείται ή/και εγκρίνεται από μια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή 
να εκπονείται από μια αρχή προκειμένου να εγκριθεί, μέσω νομοθετικής διαδικασίας, από 
το Κοινοβούλιο ή την Κυβέρνηση, και

ii) να απαιτείται βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, και

iii) να καθορίζει το πλαίσιο για άδειες έργων που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II
της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ1 (εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή ΕΠΕ), όπως 
τροποποιήθηκε, ή να έχει οριστεί κατά τρόπο που να απαιτεί εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ2

(φυσικοί οικότοποι).
Ο περιφερειακός νόμος της Σαρδηνίας της 16ης Οκτωβρίου 2009 καθορίζει την πολιτική για την 
ανάκαμψη του οικοδομικού τομέα εισάγοντας διαδικαστικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν την 
εφαρμογή για μελλοντικά σχέδια. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο νόμος δεν καθορίζει το πλαίσιο για
ειδικά έργα και, κατά συνέπεια, δεν εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τη 
στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Αυτού του είδους τα πλαίσια θεσπίζονται στην Ιταλία με 
τα γενικά πολεοδομικά σχέδια των κοινοτήτων (Piani Regolatori Generali Comunali PRGCs), 
τα οποία υπόκεινται σε διαδικασίες ΣΠΕ.

Επί τη βάσει των πληροφοριών που διατίθενται, δεν φαίνεται στο παρόν στάδιο να έχει
σημειωθεί παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.
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