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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1098/2011, внесена от Carlo Ruocco, с италианско гражданство, от 
името на „Legambiente, Comitato Sarzana che botta“, относно нарушение на 
Директива 2001/42/ЕО от страна на регион Liguria

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че регионът Liguria е приел редица 
градоустройствени мерки, без те да са били обект на процедурите, предвидени в 
Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми 
върху околната среда. Въпреки многократното повдигане на въпроса от страна на 
въпросната асоциация, регионът изобщо не е обърнал внимание.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Комисията получи идентично писмо от вносителя на петицията. На 17 ноември 2011 г. 
тя изпрати отговор, като го информира, че Комисията е наясно с несъответствието на 
предишния член 46 от Регионалния закон на регион Liguria №: 10/2008 с разпоредбите 
на Директива 2001/42/ЕО („Директивата за СЕО“1) и че член 46 от Регионалния закон 
на регион Liguria междувременно е бил изменен от италианските органи в резултат на 
разследването на Комисията.

Впоследствие в рамките на същото разследване, Комисията отправи искане към 
                                               
1 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30—37.
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италианските органи да гарантират, че плановете, приети докато е бил в сила 
предишния член 46, са в съответствие с директивата и да информират Комисията за 
всякакви последващи решения на регион Liguria.

Заключение

Както вече бе съобщено на вносителя на петицията, Комисията е предприела действия 
за справяне с общия проблем (несъответствие на член 46 от Регионалния закон на 
регион Liguria №: 10/2008). Всякаква допълнителна свързана информация, отнасяща се 
до плановете, приети по силата на предишния член 46 от отделни жалбоподатели, ще 
бъде взета предвид в рамките на продължаващото разследване.


