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Om: Andragende 1035/2011 af G.T., italiensk statsborger, om krænkelse af 
miljøreglerne på Sardinien (Italien)

1. Sammendrag

Andrageren gør opmærksom på mulige krænkelser af miljøreglerne i kommunerne Cagliari og 
Quartu Sant'Elena i forbindelse med støbearbejder langs kysten.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. januar 2012).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Kommissionens bemærkninger

Andrageren giver ikke tilstrækkelige oplysninger og detaljer om denne sag. Han angiver ikke 
tydeligt, om projektet allerede er godkendt, eller om en vurderingsprocedure er igangværende.
Det er ikke klart, hvilke specifikke bestemmelser i EU's miljølovgivning der ifølge 
andrageren ikke er overholdt og på hvilken baggrund.

Kommissionen bemærker, at en af de lokaliteter, andrageren nævner, "Saline di 
Molentarguis", er omfattet af det særligt beskyttede område ITB044002, der er udpeget under 
fugledirektivet1. Denne lokalitet dækker dog hverken byområderne Cagliari og Quartu 
Sant'Elena eller kystlinjen og grænsevejen, hvor der ifølge andrageren er udført 
betonarbejder/konstruktioner.

                                               
1 Direktiv 2009/147/EF, som kodificerer direktiv 79/409/EØF - EUT L 020 af 26.1.2010, s. 7.



PE487.865v01-00 2/2 CM\899884DA.doc

DA

Med hensyn til EU-lovgivningen om naturbeskyttelse defineres i artikel 6, stk. 3 og 4, i 
Rådets direktiv 92/43/EF1 af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter (habitatdirektivet) den procedure, de nationale myndigheder skal følge, inden de giver 
tilladelse til planer eller projekter, som kan få en væsentlig indvirkning på et Natura 2000-
område (område af fællesskabsbetydning eller særligt beskyttet område). De nationale 
myndigheder er ansvarlige for vurderingen af, hvorvidt et projekt kan have væsentlig 
indvirkning på de arter og levesteder, som området er udpeget til, og i givet fald for at følge 
den procedure, der er defineret i direktivet, før projektet godkendes.

Konklusion
Kommissionen kan på grundlag af elementerne i andragendet ikke påvise, at EU's 
miljølovgivning er overtrådt."

                                               
1 EFTL 206 af 22.7.1992.


