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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1098/2011, του Carlo Ruocco, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
ενώσεων Legambiente, Comitato «Sarzana che botta», σχετικά με παραβίαση 
της οδηγίας 2001/42/ΕΚ από την περιφέρεια της Λιγουρίας 

1. Περίληψη της αναφοράς

Στην αναφορά επισημαίνεται ότι η περιφέρεια της Λιγουρίας έχει εγκρίνει μια σειρά μέτρων 
χωροταξίας χωρίς προηγούμενη υποβολή τους στις προβλεπόμενες διαδικασίες από την 
οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων. Η περιφέρεια δεν φαίνεται προφανώς διατεθειμένη να 
αναγνωρίσει τις διάφορες κοινοποιήσεις εκ μέρους των εν λόγω ενώσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Η Επιτροπή έλαβε πανομοιότυπη επιστολή από τον αναφέροντα, στην οποία απάντησε στις 
17/11/2011. Στην εν λόγω απάντηση, η Επιτροπή ενημερώνει τον αναφέροντα ότι γνωρίζει 
για τη μη συμμόρφωση του πρώην άρθρου 46 του περιφερειακού νόμου της περιφέρειας της 
Λιγουρίας αριθ. 10/2008 με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/EΚ (οδηγία «ΣΠΕ»1) και ότι 
κατόπιν της έρευνας της Επιτροπής οι ιταλικές αρχές τροποποίησαν το εν λόγω άρθρο 46.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, η Επιτροπή ζήτησε από τις ιταλικές αρχές να διασφαλίσουν 
ότι τα σχέδια που εγκρίθηκαν την περίοδο που ίσχυε το πρώην άρθρο 46 συμμορφώνονται με 
                                               
1 ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30-37
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την εν λόγω οδηγία και να ενημερώσουν την Επιτροπή για τυχόν συνέχεια που αποφασίσει να 
δώσει η περιφέρεια της Λιγουρίας.

Συμπέρασμα

Όπως έχει ήδη ενημερωθεί ο αναφέρων, η Επιτροπή έχει αναλάβει δράση για να διευθετήσει 
το γενικό πρόβλημα (της μη συμμόρφωσης του άρθρου 46 του περιφερειακού νόμου της 
Λιγουρίας αρ. 10/2008). Στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας, θα ληφθούν υπόψη όποιες 
πρόσθετες σχετικές πληροφορίες έχουν υποβληθεί από μεμονωμένους καταγγέλλοντες για τα 
σχέδια που εγκρίθηκαν βάσει του πρώην άρθρου 46. 


