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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

20.4.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1035/2011 dėl aplinkos apsaugos norminių teisės aktų pažeidimų 
Sardinijoje (Italija), kurią pateikė Italijos pilietis G. T.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša apie galimus aplinkos apsaugos norminių teisės aktų pažeidimus 
Kaljario ir Kvartu Sant'Elenos savivaldybėse, susijusius su statybos darbais pajūryje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Komisijos pastabos

Peticijos pateikėjas svarstomu klausimu nepateikia pakankamai informacijos ir išsamių faktų.
Jis aiškiai nenurodo, ar projektas jau patvirtintas, ar vertinimo procedūra tebevyksta. Neaišku, 
kokių konkrečių ES aplinkos teisės aktų nuostatų, peticijos pateikėjo teigimu, nebuvo 
laikomasi ir dėl kokių priežasčių.

Komisija pažymi, kad viena iš peticijos pateikėjo paminėtų vietovių – Saline di 
Molentargius – patenka į pagal paukščių direktyvą įsteigtą specialią apsaugos teritoriją 
ITB0440021. Tačiau į šią teritoriją nepatenka Klajario ir Kvartu Sant’Elenos miesto 
teritorijos, pajūris ir šalia nutiestas kelias, kur, pasak peticijos pateikėjo, buvo atliekami 
konkretūs statybos darbai.
                                               
1 Direktyva 2009/147/EB, kuria kodifikuojama Direktyva 79/409/EEB, OL L 020, 2010 1 26, p. 7.



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

LT

1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EB1 dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos 
bei floros apsaugos (Buveinių direktyvos) 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse apibrėžta procedūra, 
kurios nacionalinės valdžios institucijos turi laikytis prieš suteikdamos leidimus planams ir 
projektams, kurie gali daryti didelį poveikį tinklo „Natura 2000“ teritorijai (Bendrijos svarbos 
arba specialiai apsaugos teritorijai). Nacionalinės valdžios institucijos atsakingos už 
vertinimą, ar projektas gali daryti didelį poveikį rūšims ir buveinėms paskirtoje teritorijoje, o 
jeigu toks poveikis daromas, prieš pritardamos projektui, jos turi laikytis direktyvoje 
numatytos procedūros. 
Išvada

Remdamasi šioje peticijoje pateikta informacija, Komisija nenustatė jokių įrodymų, kad 
pažeisti ES aplinkos teisės aktai.“

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.


