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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1035/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais G. T., par 
vides noteikumu pārkāpumiem Sardīnijā (Itālija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ziņo par iespējamiem vides noteikumu pārkāpumiem Kaljāri un 
Quartu Sant’Elena pašvaldībās attiecībā uz betonēšanas darbiem gar krastu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Komisijas komentāri

Lūgumraksta iesniedzējs nesniedz pietiekamu informāciju un detaļas par šo jautājumu. Viņš 
skaidri nenorāda, vai projekts jau ir apstiprināts vai arī novērtējuma procedūra joprojām 
turpinās. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto nav skaidrs, kuri konkrētie ES vides 
tiesību aktu noteikumi nav ievēroti un kādu iemeslu dēļ.

Komisija atzīmē, ka viena no lūgumraksta iesniedzēja minētajām apkaimēm — „Saline di 
Molentargius” — ir ietverta īpaši aizsargājamā teritorijā ITB044002, kas par tādu atzīta 
saskaņā ar Putnu direktīvu1. Taču šī teritorija neietver Kaljāri, Quartu Sant’Elena pilsētu 
teritorijas vai jūras piekrasti un līdzās esošo ceļu, kur saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju ir 
veikti betonēšanas/celtniecības darbi.

                                               
1 Direktīva 2009/147/EK, ar ko kodificē Direktīvu 79/409/EEK (OV L 020, 26.1.2010., 7. lpp.).
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Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EK1 par dabisko dzīvotņu, savvaļas floras un 
faunas aizsardzību (Dzīvotņu direktīva) 6. panta 3. un 4. punktā ir noteikta procedūra, kas 
jāievēro valsts iestādēm pirms tādu plānu vai projektu apstiprināšanas, kas var būtiski 
ietekmēt Natura 2000 teritoriju (Kopienai nozīmīga teritorija vai īpaši aizsargājama teritorija).
Valsts iestādes ir atbildīgas par to, lai tiktu novērtēts, vai projektam varētu būt būtiska 
ietekme uz sugām un dzīvotnēm, kuru dēļ šīs teritorijas izveidotas, un, ja tas tā ir, par 
direktīvā noteiktās procedūras ievērošanu pirms projekta apstiprināšanas.

Secinājums
Ņemot vērā šajā lūgumrakstā sniegto informāciju, Komisija nav konstatējusi pierādījumus, ka 
pārkāpti ES tiesību akti vides jomā.

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.


