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Θέμα: Αναφορά 1035/2011, του G. T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβίαση 
των περιβαλλοντικών κανονισμών στη Σαρδηνία της Ιταλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει σε πιθανές παραβιάσεις των περιβαλλοντικών κανονισμών στους 
δήμους Cagliari και Quartu Sant’Elena σχετικά με εργασίες σκυροδέματος κατά μήκος της 
ακτής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Ο αναφέρων δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα. Δεν 
διευκρινίζει εάν το έργο έχει ήδη εγκριθεί ή εάν βρίσκεται υπό εξέλιξη διαδικασία 
αξιολόγησης. Δεν διευκρινίζονται ούτε οι διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ 
που δεν έχουν τηρηθεί κατά τα λεγόμενα του αναφέροντος ούτε και οι λόγοι για τους οποίους 
θεωρεί ότι παραβιάζονται.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι μία από τις τοποθεσίες για τις οποίες κάνει λόγο ο αναφέρων , η 
τοποθεσία Saline di Molentargius, ανήκει στη ζώνη ειδικής προστασίας ITB044002, η οποία 
υπάγεται στην οδηγία για τα πτηνά1. Ωστόσο, η εν λόγω τοποθεσία, δεν καλύπτει τις αστικές 

                                               
1 Οδηγία 2009/147/EΚ η οποία κωδικοποιεί την οδηγία 79/409/ΕΟΚ - ΕΕ L 020 της 26.1.2010, σελ. 7.
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περιοχές Cagliari και Quartu Sant'Elena ούτε και την ακτογραμμή και τον περιφερειακό 
δρόμο, όπου, σύμφωνα με τον αναφέροντα, διεξάγονται συγκεκριμένες 
εργασίες/κατασκευαστικά έργα.

Το άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 92/43/ΕΚ1 του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 
1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 
(οδηγία για τους οικοτόπους) καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τις 
εθνικές αρχές πριν από τη χορήγηση άδειας για σχέδια που ενδέχεται να έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις σε τόπους που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 (τόποι κοινοτικής σημασίας ή 
ζώνες ειδικής προστασίας). Οι εθνικές αρχές είναι αρμόδιες να εκτιμούν αν ένα έργο 
ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τα είδη και τους οικοτόπους στις εν λόγω περιοχές και, 
εάν ναι, να ακολουθούν τη διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία πριν εγκρίνουν το έργο. 

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή δεν διαπιστώνει παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ βάσει των 
στοιχείων που παρουσιάστηκαν στην παρούσα αναφορά.

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.


