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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1496/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgie Gian Valerio 
Sanna un Renato Soru, par tiesību aktiem, ar kuriem ievieš īpašus pasākumus 
Sardīnijas būvniecības sektora un ekonomikas attīstības veicināšanai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka jaunie tiesību akti, ar kuriem izrādīti centieni veicināt 
ekonomisko aktivitāti būvniecības sektorā un citviet Sardīnijā, ir Eiropas Padomes pieņemtās 
Eiropas ainavu konvencijas pārkāpums, norādot, ka saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem ir 
iespējams samazināt ainavu aizsardzības teritorijas, pieļaujot līdz šim neskarto piekrastes 
teritoriju apbūvi. Lūgumraksta iesniedzēji lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt, vai jaunie 
tiesību akti patiešām ir pretrunā Eiropas dzīvās dabas un ainavu noteikumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Komisija nevar sniegt komentārus par Eiropas ainavu konvenciju, jo tā neietilpst ES acquis 
communautaire.

Tomēr saskaņā ar grozīto Padomes Direktīvu 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (pazīstama kā ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN 
direktīva) tiem projektiem, kuriem iespējama būtiska ietekme uz vidi, inter alia, to veida, 
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mēroga vai atrašanās vietas dēļ, pirms attīstības saskaņošanas jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums. IVN direktīvā „ainava” minēta kā viens no aspektiem, kas būtu jāņem vērā 
ikvienā šādā novērtējumā.

Komisija sazināsies ar Itālijas varas iestādēm, lai noskaidrotu, vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2001/42/EK1 par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (pazīstama kā Stratēģiskā vides novērtējuma jeb SVN direktīva) attiecas uz tā 
dēvēto Piano Casa (Mājokļu plānu) un atbilstošo 2002. gada 16. oktobra Reģionālo Sardīnijas 
likumu.

Tiklīdz Komisija būs izvērtējusi Itālijas varas iestāžu atbildi, tā informēs Lūgumrakstu 
komiteju.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Komisija piekrita sazināties ar Itālijas varasiestādēm, lai noskaidrotu, vai Direktīva 
2001/42/EK2 par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (pazīstama kā 
Stratēģiskā vides novērtējuma jeb SVN direktīva) attiecas uz tā dēvēto Piano Casa (Mājokļu 
plānu) un atbilstošo 2009. gada 16. oktobra Reģionālo Sardīnijas likumu.

Atbildes vēstulēs, kas saņemtas no Itālijas varasiestādēm, norādīts, ka tā dēvētajam valsts plānam 
Piano Casa, kas pieņemts 2009. gada 1. aprīlī, ir ievirzoša tiesību akta pazīmes („atto di 
indirizzo”) un tas uzskatāms par vienošanos („intesa”) starp valsti un reģioniem. Šī vienošanās 
skar tikai tās iniciatīvas, kas paredzētas ekonomiskās darbības sekmēšanai, tostarp vienkāršojot 
procedūras būvniecības jomā, un reģioniem tiek piešķirtas pilnvaras izstrādāt attiecīgus 
īstenošanas tiesību aktus. Tā kā Piano Casa ir ievirzošs tiesību akts un uz to neattiecas valsts 
SVN procedūra, tas neietilpst SVN direktīvas darbības jomā ne kā plāns, ne arī kā programma.

Itālijas varasiestādes atbildes vēstulēs ir minējušas, ka uz 2009. gada 16. oktobra Reģionālo 
Sardīnijas likumu neattiecas SVN procedūra, jo tas drīzāk ir tiesību akts, nevis plāns vai 
programma.

Komisija ir pārbaudījusi, vai 2009. gada 16. oktobra Reģionālais Sardīnijas likums ietilpst 
SVN direktīvas darbības jomā. Saskaņā ar šo direktīvu (2. panta a) apakšpunktu un 3. panta 
2. punktu): 

i) plānu vai programmu sagatavo un/vai pieņem iestāde valsts, reģionālā vai 
vietējā līmenī vai arī iestāde to sagatavo pieņemšanai likumdošanas kārtībā 
parlamentā vai valdībā; 
ii) plānu vai programmu pieprasa saskaņā ar normatīviem vai administratīviem 
aktiem;
iii) plānā vai programmā ir noteikta sistēma grozītās Direktīvas 85/337/EEK3

(Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvas vai IVN direktīvas) I un II pielikumā 
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uzskaitīto projektu attīstības saskaņošanai vai arī ir pieprasīts novērtējums 
saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK1 (Dzīvotņu direktīvas) 6. un 7. pantu.

2009. gada 16. oktobra Reģionālais Sardīnijas likums nosaka būvniecības nozares 
veicināšanas politiku, ieviešot procesuālus noteikumus, kuri atvieglos pieteikumu iesniegšanu 
attiecībā uz turpmākajiem projektiem. Tomēr likums nenosaka nekādu sistēmu attiecībā uz 
īpašiem projektiem, tādēļ uz to neattiecas SVN direktīvas darbības joma. Šādas sistēmas ir 
izveidotas Itālijā, parasti pamatojoties uz vispārējiem vietējiem reglamentējošiem plāniem (Piani 
Regolatori Generali Comunali PRGCs), kuriem jāpiemēro SVN procedūras.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, šajā posmā nav izdarīts nekāds ES vides tiesību aktu 
pārkāpums.
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