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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1035/2011, внесена от G. T., с италианско гражданство, относно 
нарушение на правната уредба в областта на околната среда в Сардиния, 
Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията съобщава за вероятното наличие на нарушения на правната 
уредба в областта на околната среда в общините Cagliari и Quartu Sant’Elena във връзка 
с работи по бетониране, извършвани по крайбрежието.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Наблюдения на Комисията

Вносителят на петицията не предоставя задоволителна информация и подробности по 
въпроса. Той не посочва ясно дали проектът вече е одобрен или процедурата за оценка 
е в ход. Не е ясно кои конкретни разпоредби на законодателството на ЕС в областта на 
околната среда не са били спазени според вносителя на петицията и поради какви 
основания.

Комисията отбелязва, че една от местностите, споменати от вносителя на петицията —
„Saline di Molentargius“, е включена в специалната защитена зона ITB044002, 
определена съгласно Директивата за птиците1. Тази територия не включва обаче 
                                               
1 Директива 2009/147/ЕО кодифицираща Директива 79/409/ЕИО — ОВ L 020, 26.1.2010 г., стр. 7.
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градските райони на Cagliari и Quartu Sant'Elena или морската брегова линия и 
граничещия път, където според вносителя на петицията се извършват работи по 
бетониране/строителни работи.

В член 6, параграфи 3 и 4 от Директива 92/43/ЕО1 на Съвета от 21 май 1992 г. за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна („Директивата за 
местообитанията“), се определя процедурата, която националните органи следват преди 
одобряването на планове и проекти, които могат да окажат значително въздействие 
върху територия от Натура 2000 (територия от значение за Общността или специална 
защитена зона). Националните органи са отговорни за извършването на оценка относно 
това дали проектът може да окаже значително въздействие върху видовете и 
местообитанията, за които територията е била определена, и ако това е така, да 
приложат определената в директивата процедура преди одобряването на проекта.
Заключение

В информацията, изложена в петицията, Комисията не открива данни за нарушение на 
правото на ЕС в областта на околната среда.

                                               
1 ОВ L 206 от 22.7.1992 г.


