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Tárgy: Gian Valerio Sanna és Renato Soru, olasz állampolgárok által benyújtott 
1496/2009. számú petíció a szardíniai építőipar és a gazdaság élénkítésére 
vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló jogszabályról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói azt állítják, hogy a szardíniai gazdasági tevékenységet többek között az 
építőiparban serkenteni hivatott új jogszabály sérti az Európa Tanács által elfogadott Európai 
Táj Egyezményben foglaltakat. A petíció benyújtói szerint az új jogszabály értelmében a 
tájvédelmi területek lecsökkenhetnek, ami ahhoz vezet, hogy az addig érintetlen parti 
területek beépíthetővé válnak. A petíció benyújtói ezért arra kérik az Európai Parlamentet, 
hogy vizsgálják meg, hogy az új jogszabály ellentétes-e az európai természet- és tájvédelmi 
jogszabályokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A Bizottság semmilyen észrevételt nem tud tenni az Európai Táj Egyezményt illetően, mivel 
az nem része az EU közösségi vívmányainak.

Mindazonáltal az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
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vizsgálatáról szóló 85/337/EGK módosított tanácsi irányelv1 (amely a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló irányelvként, vagy KHV-irányelvként is ismert) értelmében többek 
között a jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan 
jelentős hatást gyakorló projektek esetében az engedély megadása előtt hatásvizsgálatot kell 
végezni.  A KHV-irányelvben a „táj” azon szempontok egyikeként van felsorolva, amelyet 
bármely efféle értékelés során figyelembe kell venni.

A Bizottság fel fogja venni az olasz hatóságokkal a kapcsolatot, és kideríti, hogy a bizonyos 
tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv2 (amely a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló 
irányelvként, vagy SKV-irányelvként is ismert) alkalmazandó-e az úgynevezett „Piano Casa”-
ra (lakásépítési tervre) és az ehhez kapcsolódó, 2009. október 16-i szardíniai regionális 
jogszabályra.

Amint a Bizottság elemezte az olasz hatóságoktól kapott választ, visszajelez a Petíciós 
Bizottságnak. 

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. szeptember 2.

A Bizottság elhatározta, hogy felveszi a kapcsolatot az olasz hatóságokkal, és kideríti, hogy a 
bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2001/42/EK irányelv3 (amely a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelvként, vagy
SKV-irányelvként is ismert) alkalmazandó-e az úgynevezett „Piano Casa”-ra (lakásépítési 
tervre) és az ehhez kapcsolódó, 2009.október 16-i szardíniai regionális jogszabályra.

Az olasz hatóságoktól kapott válasz értelmében a 2009. április 1-jei úgynevezett nemzeti „Piano 
Casa” jellegét tekintve iránymutató jogszabály („atto di indirizzo”), amely egy, az állam és a 
régiók közötti megállapodást („intesa”) jelent. E megállapodás olyan kezdeményezésekre 
korlátozódik, amelyek a gazdaság élénkítését szolgálják, többek között az építőipari ágazat 
eljárásainak egyszerűsítése révén, és feljogosítják a régiókat arra, hogy megfelelő végrehajtó 
jogszabályokat készítsenek elő.  A „Piano Casa”-ra ez idáig nem vonatkozott nemzeti stratégiai 
környezeti vizsgálati eljárás, mivel az iránymutató jogszabály, és ezért mint terv vagy program 
nem tartozik a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelv hatálya alá.

Az olasz hatóságok válaszaikban kijelentik, hogy a 2009. október 16-i szardíniai regionális 
jogszabály nem tartozik a stratégiai környezeti vizsgálat hatálya alá sem, mivel az inkább 
jogszabály, semmint terv vagy program.

A Bizottság ellenőrizte, hogy a 2009. október 16-i szardíniai regionális jogszabály a stratégiai 
környezeti vizsgálatról szóló irányelv hatálya alá tartozik-e. Az irányelv szerint (2a. cikk és 
3.2. cikk) a tervek vagy programok azok, 

i. amelyeket valamely nemzeti, regionális vagy helyi szintű hatóságnak kell 
kidolgoznia, illetve elfogadnia, illetve amelyeket valamely hatóság dolgoz ki 

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.; HL L 73., 1997.3.14., 5. o.; HL L 156., 2003.6.25., 17. o.; HL 
L 140., 2009.6.5., 114. o.
2 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
3 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
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parlamenti vagy kormány általi jogalkotási eljárás útján történő elfogadásra, 
valamint 
ii. amelyeket törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések írnak elő; 
valamint
iii. amelyek meghatározzák a 85/337/EGK módosított tanácsi irányelv1

(környezeti hatásvizsgálati vagy KHV-irányelv) I. és II. mellékletében felsorolt 
projektek jövőbeli engedélyeinek kereteit; valamint amelyekről megállapították, 
hogy megvalósításukhoz a 92/43/EGK (természetes élőhelyekről szóló) irányelv 
6. és 7. cikke értelmében vizsgálatára van szükség.

A 2009. október 16-i szardíniai regionális jogszabály meghatározza az építőipari ágazat 
élénkítésére irányuló politikát, és olyan eljárási rendelkezéseket vezet be, amelyek 
megkönnyítik az alkalmazást a jövőbeli projektek tekintetében. Azonban úgy tűnik, hogy a 
jogszabály nem határozza meg az egyes projektekre vonatkozó kereteket, ezért nem tartozik a 
stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelv hatálya alá. E kereteket Olaszországban 
általában a helyi általános szabályozási tervek (Piani Regolatori Generali Comunali PRGCs) 
határozzák meg, amelyek a stratégiai környezeti vizsgálati eljárások hatálya alá tartoznak.

A rendelkezésre álló információk alapján jelen állás szerint nem állapítható meg az európai 
uniós környezetvédelmi jogszabályok megsértése.

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.; HL L 73., 1997.3.14., 5. o.; HL L 156., 2003.6.25., 17. o.; HL 
L 140., 2009.6.5., 114. o.


