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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1496/2009, adresată de Gian Valerio Sanna și Renato Soru, de cetățenie 
italiană, privind legislația de introducere a unor măsuri speciale în vederea 
promovării sectorului construcțiilor și dezvoltării economice în Sardinia

1. Rezumatul petiției

Petiționarii consideră că noua legislație care are ca scop stimularea activității economice în 
sectorul construcțiilor și în alte domenii din Sardinia încalcă dispozițiile Convenției europene 
a peisajului adoptate de Consiliul Europei, menționând faptul că, în conformitate cu noua 
legislație, este posibilă restrângerea dimensiunilor zonelor protejate, ceea ce ar permite 
construirea în zone de coastă rămase până acum neatinse. În consecință, petiționarii solicită 
Parlamentului European să investigheze dacă noua legislație contravine dispozițiilor europene 
privind fauna sălbatică și peisajul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Comisia nu poate formula observații privind Convenția europeană a peisajului deoarece 
aceasta nu face parte din acquis-ul comunitar.

Cu toate acestea, în conformitate cu Directiva 85/337/CEE1 a Consiliului, astfel cum a fost 
modificată, privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului 
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(cunoscută sub denumirea de „Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului” sau 
„Directiva EIM”), proiectele de dezvoltare care pot avea efecte semnificative asupra mediului 
din cauza, inter alia, naturii, dimensiunii sau localizării lor, trebuie să facă obiectul unei 
evaluări a efectelor lor asupra mediului, înainte de a fi autorizate. Directiva EIM prezintă 
„peisajul” ca unul dintre aspectele care ar trebui avute în vedere în cadrul unei astfel de 
evaluări.

Comisia va contacta autoritățile italiene pentru a întreba dacă Directiva 2001/42/CE1 a 
Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor planuri și 
programe asupra mediului (cunoscută sub denumirea de „Directiva privind evaluarea 
strategică de mediu” sau „Directiva ESM”) se aplică în cazul așa-numitei „Piano Casa” (plan 
imobiliar) și al Legii regionale a Sardiniei din 16.10.2009.

După ce Comisia va analiza răspunsul autorităților italiene, aceasta va transmite observațiile 
sale Comisiei pentru petiții. 

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Comisia a acceptat să consulte autoritățile italiene pentru a verifica dacă Directiva 
2001/42/CE2 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului 
(cunoscută sub denumirea de „Directiva privind evaluarea strategică de mediu” sau „Directiva 
ESM”) se aplică în cazul așa-numitei „Piano Casa” (plan imobiliar) și al Legii regionale a 
Sardiniei din 16 octombrie 2009.

Răspunsurile primite din partea autorităților italiene indică faptul că așa-numita „Piano Casa” din 
1 aprilie 2009 prezintă caracteristicile unui act care stabilește orientări („atto di indirizzo”) și 
constituie un acord („intesa”) între statul italian și regiuni. Acest acord se limitează la inițiative 
de relansare a economiei, inclusiv privind simplificarea procedurilor din sectorul construcțiilor, 
și atribuie regiunilor competența de a pregăti legislația de punere în aplicare corespunzătoare. 
„Piano casa” nu a făcut obiectul unei proceduri naționale de evaluare strategică de mediu (ESM) 
întrucât, fiind un act orientativ, nu se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei ESM, 
nefiind un plan sau un program.

Autoritățile italiene afirmă în răspunsul lor că nici Legea regională a Sardiniei din 16.10.2009 nu 
a făcut obiectul unei proceduri ESM deoarece reprezintă o lege, nu un plan sau un program.

Comisia a verificat dacă Legea regională a Sardiniei din 16.10.2009 se încadrează în 
domeniul de aplicare al Directivei ESM. Conform Directivei [articolul 2 litera (a) și articolul 3 
alineatul (2)], un plan sau un program trebuie: 

i) să fie elaborat și/sau adoptat de o autoritate la nivel național, regional sau local 
sau elaborat de o autoritate în vederea adoptării, printr-o procedură legislativă, de 
către parlament sau guvern și 
ii) să fie impus prin acte cu putere de lege sau acte administrative și
iii) să definească cadrul în care punerea în aplicare a proiectelor enumerate în 
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anexele I și II din Directiva 85/337/CEE1 (privind evaluarea impactului asupra 
mediului sau EIM), astfel cum a fost modificată, va putea fi autorizată în viitor, 
sau pentru care este necesară o evaluare în temeiul articolelor 6 și 7 din Directiva 
92/43/CEE2 (Directiva „Habitate”).

Legea regională a Sardiniei din 16.10.2009 prevede crearea unei politici de relansare a 
sectorului construcțiilor prin introducerea unor dispoziții procedurale menite să faciliteze 
punerea în aplicare a proiectelor viitoare. Cu toate acestea, se pare că această lege nu 
stabilește cadrul pentru proiecte specifice și, prin urmare, nu se încadrează în domeniul de 
aplicare al Directivei ESM. Astfel de cadre sunt stabilite în Italia de obicei prin Planuri locale 
de reglementare generală („Piani Regolatori Generali Comunali”- PRGC), care fac obiectul 
procedurilor ESM.

Pe baza informațiilor disponibile, în acest moment nu se poate constata o încălcare a 
legislației UE din domeniul mediului.
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