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Tárgy: G. T. olasz állampolgár által benyújtott 1035/2011. számú petíció a 
környezetvédelmi jogszabályok szardíniai (Olaszország) megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy Cagliari és Quartu Sant’Elena településeken a part 
menti övezetek lebetonozásával feltételezhetően megsértik a környezetvédelmi 
jogszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A Bizottság észrevételei
A petíció benyújtója nem nyújt megfelelő és kellően részletes tájékoztatást a kérdésről. Azt 
sem fejti ki világosan, hogy a projektet már jóváhagyták-e, vagy vizsgálati eljárás van-e 
folyamatban. Nem egyértelmű továbbá, hogy a petíció benyújtójának véleménye szerint az 
uniós környezetvédelmi jogszabályok mely különös rendelkezéseit és milyen alapon nem 
tartották be.

A Bizottság megjegyzi, hogy a petíció benyújtója által említett egyik település, Saline di 
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Molentargius a madárvédelmi irányelv1 alapján kijelölt ITB044002. számú különleges 
madárvédelmi területhez tartozik. E terület ugyanakkor nem foglalja magában Cagliari és 
Quartu Sant'Elena beépített részeit, illetve a tengerparti övezetet és az annak mentén található 
utat, ahol a petíció benyújtójának elmondása szerint betonozási munkálatokat/építkezéseket 
végeztek.

A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 
1992. május 21-i 92/43/EGK2 tanácsi irányelv (élőhelyvédelmi irányelv) 6. cikkének (3) és 
(4) bekezdése meghatározza, hogy a nemzeti hatóságoknak milyen eljárásokat kell követniük 
azon tervek vagy projektek engedélyezésekor, amelyek valószínűleg jelentős hatást 
gyakorolnak egy Natura 2000 területre (közösségi jelentőségű természeti területre vagy 
különleges madárvédelmi területre). A nemzeti hatóságok feladata annak megítélése, hogy 
egy projekt várhatóan jelentős hatást gyakorol-e azon fajokra és élőhelyekre, amelyek 
érdekében az adott területet kijelölték, és amennyiben igen, e hatóságoknak a projekt 
jóváhagyását megelőzően le kell folytatniuk az irányelvben meghatározott eljárást.
Következtetés

A Bizottság a petícióban foglaltak alapján nem találta bizonyítottnak az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok megsértését.

                                               
1 A 79/409/EGK irányelvet egységes szerkezetbe foglaló 2009/147/EK irányelv – HL L 20., 2010.1.26., 7. o.
2 HL L 206., 1992.7.22.


