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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1496/2009, ingediend door Gian Valerio Sanna en Renato Soru 
(Italiaanse nationaliteit), over een wet inzake bijzondere maatregelen voor de 
bouwnijverheid en bevordering van de economische ontwikkeling in Sardinië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners stellen dat een nieuwe wet ter bevordering van onder meer de economische activiteit 
in de bouwsector op Sardinië een schending inhoudt van de regels die zijn vastgelegd in het 
Europees Landschapsverdrag van de Raad van Europa. Volgens indieners kunnen op basis 
van de nieuwe wet beschermde landschapsgebieden worden verkleind, hetgeen ertoe zal 
leiden dat tot dusver ongerepte kustgebieden bebouwd kunnen worden.  Indieners verzoeken 
het Europees Parlement derhalve te onderzoeken of de nieuwe wet leidt tot schending van 
Europese natuur- en landschapswetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

De Commissie kan geen commentaar geven op het Europees Landschapsverdrag, aangezien 
dit verdrag niet deel uitmaakt van het acquis communautaire van de EU.

Ingevolge Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd (ook wel de 
milieueffectbeoordelingsrichtlijn of de MEB-richtlijn genoemd), moeten projecten die een 
aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, 
worden onderworpen aan een beoordeling van die effecten, voordat een vergunning wordt 
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verleend.  In de MEB-richtlijn wordt “landschap” genoemd als een van de factoren die in 
overweging moeten worden genomen bij een dergelijke beoordeling.

De Commissie zal contact opnemen met de Italiaanse autoriteiten en vragen of 
Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beoordeling van 
de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (ook wel de richtlijn 
strategische milieueffectbeoordeling of de SMEB-richtlijn genoemd) van toepassing is op de 
zogeheten Piano Casa (huisvestingsplan) en de desbetreffende regionale Sardijnse wet van 
16 oktober 2009.

Zodra de Commissie het antwoord van de Italiaanse autoriteiten heeft bestudeerd, zal het 
verslag uitbrengen aan de Commissie verzoekschriften. 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

De Commissie besloot contact op te nemen met de Italiaanse autoriteiten om na te gaan of 
Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma’s (ook wel de richtlijn strategische milieueffectbeoordeling 
of de SMEB-richtlijn genoemd) van toepassing is op de zogeheten Piano Casa 
(huisvestingsplan) en de desbetreffende regionale Sardijnse wet van 16 oktober 2009.

Volgens de antwoorden van de Italiaanse autoriteiten heeft de zogenaamde nationale “Piano 
Casa” van 1 april 2009 de kenmerken van een oriënterend besluit (“atto di indirizzo”) dat een 
akkoord (“intesa”) tussen de staat en de regio’s inhoudt.  Dit akkoord is beperkt tot initiatieven 
om de economie een nieuwe impuls te geven, inclusief middels vereenvoudiging van de 
procedures in de bouwsector, en geeft de regio’s het recht dienovereenkomstige 
uitvoeringswetgeving uit te werken. Voor de "Piano Casa" geldt geen nationale SMEB-
procedure, aangezien het een oriënterend besluit is; het valt als plan of programma niet onder de 
werkingssfeer van de SMEB-richtlijn.

De Italiaanse autoriteiten stellen in hun antwoorden dat ook de regionale Sardijnse wet van
16.10.2009 niet onder de SMEB-procedure valt, aangezien het hier om wetgeving en niet om een 
plan of programma gaat. 

De Commissie heeft nagetrokken of de regionale Sardijnse wet van 16.10.2009 onder het 
toepassingsgebied van de SMEB-richtlijn valt. Volgens de Richtlijn (artikelen 2, onder a), en 3, 
lid 2) moeten plannen en programma’s: 

i) door een instantie op nationaal, regionaal of lokaal niveau worden opgesteld en/of 
vastgesteld of door een instantie worden opgesteld om middels een wetgevingsprocedure 
door het parlement of de regering te worden vastgesteld en 
ii) door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn voorgeschreven;
(iii) het kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor de in 
bijlagen I en II van Richtlijn 85/337/EEG1 (milieueffectbeoordeling of MEB), als 
gewijzigd, of waarvoor een beoordeling vereist is uit hoofde van de artikelen 6 en 7 van 

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40; PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5; PB L 156 van 25.6.2003, blz.17; PB 
L 140 van 5.6.2009, blz. 114.
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Richtlijn 92/43/EEG1 (Habitats).
De regionale Sardijnse wet van 16.10.2009 stelt een beleid vast om de bouwsector nieuw 
leven in te blazen door de invoering van procedurele bepalingen die de toepassing ervan voor 
toekomstige projecten zal vergemakkelijken. De wet lijkt echter geen kader te vormen voor 
specifieke projecten en valt bijgevolg buiten de werkingssfeer van de MEB-richtlijn. In Italië 
worden zulke kaders normaliter vastgesteld aan de hand van algemene lokale 
regelgevingsplannen (Piani Regolatori Generali Comunali PRGCs), waarop MEB-procedures 
van toepassing zijn.

Op basis van de beschikbare informatie kan in dit stadium niet worden vastgesteld of er 
sprake is van overtreding van EU-milieuwetgeving.

                                               
1 PB L 206 van 22.07.1992, blz. 7.


