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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1496/2009, którą złożyli Gian Valerio Sanna i Renato Soru (Włochy)
w sprawie prawodawstwa wprowadzającego środki specjalne w celu 
promocji sektora budowlanego i rozwoju gospodarczego na Sardynii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważają, że nowe prawodawstwo mające na celu stymulację działalności 
gospodarczej w sektorze budowlanym i w innych sektorach na Sardynii narusza 
postanowienia przyjętej przez Radę Europy Europejskiej konwencji krajobrazowej, 
informując, że na mocy nowego prawa dopuszczalne jest zmniejszenie obszarów ochrony 
krajobrazu, co umożliwia budowanie na nietkniętych dotąd terenach nadbrzeżnych. Dlatego 
składający petycję zwracają się do Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie dochodzenia 
mającego na celu stwierdzenie, czy nowe prawodawstwo rzeczywiście narusza europejskie 
przepisy w sprawie dzikiej przyrody i krajobrazu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 25 marca 2010 r.

Komisja nie może wypowiedzieć się na temat Europejskiej konwencji krajobrazowej, 
ponieważ konwencja ta nie jest częścią dorobku prawnego Unii Europejskiej.

Na mocy dyrektywy Rady 85/337/EWG1 z późniejszymi zmianami w sprawie oceny wpływu 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40; Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5; Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17, 
Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114.
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wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (znanej 
jako dyrektywa w sprawie oceny wpływu na środowisko lub dyrektywa OOŚ) 
przedsięwzięcia, które mogą mieć istotny wpływ na środowisko m.in. ze względu na swój 
charakter, rozmiar lub lokalizację, winny zostać poddane ocenie skutków środowiskowych 
p rzed  udzieleniem zezwolenia na ich realizację.  „Krajobraz” jest wymieniany 
w przedmiotowej dyrektywie jako jeden z aspektów, który powinien być uwzględniany we 
wszystkich tego typu ocenach.

Komisja skontaktuje się z władzami włoskimi w celu ustalenia, czy dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2001/42/WE1 w sprawie oceny wpływu niektórych planów 
i programów na środowisko (nazywana dyrektywą w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania lub dyrektywą SEA) ma zastosowanie do programu mieszkaniowego „Piano 
Casa” oraz odnośnej regionalnej ustawy sardyńskiej z dnia 16 października 2009 r.

Po przeanalizowaniu odpowiedzi udzielonej przez władze włoskie Komisja przekaże odnośne 
informacje Komisji Petycji. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Komisja zgodziła się na sprawdzenie wspólnie z władzami włoskimi, czy dyrektywa 
2001/42/WE2 w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 
(znana jako dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub 
dyrektywą SEA) ma zastosowanie do programu mieszkaniowego „Piano Casa” i odnośnej 
regionalnej ustawy sardyńskiej z dnia 16 października 2009 r.

Z odpowiedzi udzielonej przez władze włoskie wynika, że krajowy program mieszkaniowy 
„Piano Casa” z dnia 1 kwietnia 2009 r. ma charakter aktu ogólnego (wł. atto di indirizzo) 
stanowiącego porozumienie (wł. intesa) między władzami państwowymi i władzami 
regionalnymi.  Porozumienie to ogranicza się do inicjatyw mających na celu ożywienie 
gospodarcze, w tym poprzez uproszczenie procedur w sektorze budowlanym, oraz daje 
regionom uprawnienia do opracowania odpowiednich przepisów wykonawczych.  Ponieważ 
program mieszkaniowy „Piano Casa”, będąc aktem ogólnym, nie podlegał krajowej procedurze 
oceny oddziaływania na środowisko, nie jest on zatem, jako plan lub program, objęty zakresem 
dyrektywy SEA.

W swoich odpowiedziach władze włoskie stwierdzają, że regionalna ustawa sardyńska z dnia 16 
października 2009 r. nie podlegała procedurze oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ 
jest ona ustawą, a nie planem czy też programem. 

Komisja sprawdziła, czy regionalna ustawa sardyńska z dnia 16 października 2009 r. wchodzi 
w zakres dyrektywy SEA. Zgodnie z art. 2 lit. a) i art. 3 ust. 2 dyrektywy plany i programy 
muszą: 

i) być przygotowywane lub przyjmowane przez organ na poziomie krajowym, 
regionalnym lub lokalnym lub przygotowywane przez organ do przyjęcia za 
pośrednictwem procedury ustawodawczej przez parlament lub rząd, 

                                               
1 Dz.U. L 197, z 21.7.2001, s. 30.
2 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.
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ii) być wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi, oraz
iii) określać ramy dla przyszłego zezwolenia na inwestycję, dotyczącego 
projektów wymienionych w załącznikach I i II do zmienionej dyrektywy 
85/337/EWG1 (dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub 
OOŚ) lub być uznane za wymagające oceny na podstawie art. 6 i 7 dyrektywy 
92/43/EWG (dyrektywa w sprawie siedlisk przyrodniczych)2;

Regionalna ustawa sardyńska z dnia 16 października 2009 r. określa polityczne wytyczne 
dotyczące ożywienia sektora budowlanego dzięki wprowadzonym postanowieniom 
proceduralnym, które ułatwią stosowanie w odniesieniu do przyszłych projektów. Wydaje się 
jednak, że ustawa nie określa ram dla konkretnych projektów i dlatego nie jest objęta 
zakresem stosowania dyrektywy SEA. Takie ramy określa się zwykle we Włoszech w 
ogólnych lokalnych planach regulacyjnych (wł. Piani Regolatori Generali Comunali), które 
podlegają procedurom strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie dostępnych informacji nie można stwierdzić na obecnym etapie naruszenia 
przepisów UE w zakresie ochrony środowiska.

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40; Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5; Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17; 
Dz.U. L 140, z 5.6.2009, str. 114.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s.7.


