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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1496/2009 dėl įstatymo, kuriuo reglamentuojamos specialios statybų
verslo ir ekonomikos plėtros skatinimo Sardinijoje priemonės, kurią pateikė 
Italijos piliečiai Gian Valerio Sanna ir Renato Soru

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai aiškina, kad naujuoju įstatymu, kuriuo reglamentuojamas ekonominės 
veiklos Sardinijos statybų sektoriuje skatinimas, pažeidžiamos Europos Tarybos parengtos 
Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatos. Pasak peticijos pateikėjų, remiantis naujuoju 
įstatymu galima sumažinti saugomas kraštovaizdžio teritorijas, todėl gali būti užstatytos iki 
šiol nepaliestos pakrantės teritorijos. Tad peticijos pateikėjai prašo Europos Parlamento ištirti, 
ar naujuoju įstatymu nepažeidžiami Europos teisės aktai, kuriais reglamentuojama laukinės 
gamtos ir kraštovaizdžio sritis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Komisija negali pateikti jokių pastabų apie Europos kraštovaizdžio konvenciją, nes ji nėra 
ES acquis communautaire dalis.

Tačiau pagal iš dalies pakeistą Tarybos direktyvą 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (žinomą kaip Poveikio aplinkai vertinimo 
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(PAV) direktyva), prieš duodant sutikimą, projektams, galintiems daryti didelį poveikį 
aplinkai, inter alia, dėl savo pobūdžio, masto ar vietos, turi būti atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas. PAV direktyvoje kraštovaizdis įvardytas kaip vienas iš aspektų, į kuriuos turėtų 
būti atsižvelgiama vertinant poveikį aplinkai.

Komisija susisieks su Italijos valdžios institucijomis ir paklaus, ar Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2001/42/EB1 dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo 
(žinoma kaip Strateginio aplinkos vertinimo (SAV) direktyva taikytina vadinamajam Piano 
Casa (Būsto planui) ir susijusiam 2009 m. spalio 16 d. regioniniam Sardinijos įstatymui.

Kai tik Komisija išnagrinės iš Italijos valdžios institucijų gautą atsakymą, ji informuos 
Peticijų komitetą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Komisija sutiko kreiptis į Italijos valdžios institucijas ir patikrinti, ar Direktyva 2001/42/EB2

dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (žinoma kaip Strateginio 
aplinkos vertinimo arba SAV direktyva) taikytina vadinamajam Piano Casa (Būsto planui) ir 
susijusiam regioniniam Sardinijos 2009 m. spalio 16 d. įstatymui.

Italijos valdžios institucijų pateiktuose atsakymuose nurodoma, kad vadinamasis nacionalinis
2009 m. balandžio 1 d. priimtas Piano Casa (Būsto planas) pagal pobūdį yra orientacinis 
aktas (ital. atto di indirizzo) ir apima valstybės ir regionų susitarimą (ital. intesa). Šis susitarimas 
apsiriboja tik iniciatyvomis, skirtomis ekonomikai atkurti, įskaitant procedūrų statybos sektoriuje 
supaprastinimą, ir suteikia regionams įgaliojimus rengti atitinkamus įgyvendinimo teisės aktus.  
Piano Casa netaikoma nacionalinė SAV procedūra, nes jis yra orientacinis aktas ir jam 
netaikoma SAV direktyvos reikalavimai, kurie taikomi planui ar programai.

Italijos valdžios institucijos atsakymuose teigiama, kad regioniniam Sardinijos įstatymui, 
priimtam 2009 m. spalio 16 d., taip pat netaikoma SAV procedūra, kadangi tai įstatymas, o ne 
planas ar programa.

Komisija patikrino, ar regioninis Sardinijos įstatymas, priimtas 2009 m. spalio 16 d., patenka į 
SAV direktyvos taikymo sritį. Pagal šios direktyvos nuostatas (2a ir 3.2 straipsniai), planas arba 
programa privalo: 

i) būti parengti ir (arba) priimti valdžios institucijos nacionaliniu, regioniniu 
arba vietiniu lygmenimis arba parengti valdžios institucijos ir vėliau priimti 
Parlamento arba vyriausybės laikantis įstatymų leidimo procedūros, 
ii) būti numatyti pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas;
iii) nustatyti tolesnio projektų, išvardytų iš dalies pataisytos Direktyvos 
85/337/EEB (Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva) 3 I ir II prieduose, 
vystymo pagrindus, arba nustatyti, kad būtina atlikti vertinimą pagal Direktyvos 
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92/43/EEB (Buveinių direktyva) 1 6 ir 7 straipsnius.
Pagal regioninį Sardinijos įstatymą, priimtą 2009 m. spalio 16 d., numatoma statybos 
sektoriaus atkūrimo politika ir nurodomos procedūrinės nuostatos, kurios palengvins jo 
taikymą įgyvendinant būsimus projektus. Vis dėlto, regis, šis įstatymas nenustato specialių 
projektų pagrindo ir todėl nepatenka į SAV direktyvos taikymo sritį. Tokie pagrindai Italijoje 
dažniausiai nustatomos pagal bendrus vietinius reglamentavimo planus (ital. Piani Regolatori 
Generali Comunali PRGCs), kuriems taikomos SAV procedūros.

Remiantis turima informacija, šiuo etapu negalima nustatyti jokio ES aplinkos apsaugos teisės 
aktų pažeidimo.“
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