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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op mogelijke inbreuken op de milieuwetgeving in de gemeenten Cagliari en 
Quartu Sant'Elena als gevolg van bouwactiviteiten nabij de kust.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20.04.2012

Opmerkingen van de Commissie

Indiener verstrekt geen adequate informatie en bijzonderheden over de kwestie. Hij geeft niet 
duidelijk aan of het project al is goedgekeurd of dat er een beoordelingsprocedure loopt. Het 
is niet duidelijk welke specifieke bepalingen van de milieuwetgeving van de EU volgens de 
indiener niet werden nageleefd en op welke gronden.

De Commissie merkt op dat één van de locaties die de indiener vermeldt, “Saline di 
Molentargius”, onder de specialebeschermingszone ITB044002 valt die in het kader van de 
vogelrichtlijn is aangewezen1. Deze zone omvat echter niet de stedelijke gebieden van 
Cagliari, Quartu Sant’Elena, of de kust en de daaraan grenzende weg, waar, volgens de 
indiener, werken/bouwactiviteiten met beton zijn uitgevoerd.

                                               
1 Richtlijn 2009/147/EG ter codificatie van Richtlijn 79/409/EEG – PB L 020 van 26.1.2010, blz. 7.
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Artikel 6, lid 3, en artikel 6, lid 4, van Richtlijn 92/43/EG1 van de Raad van 21 mei 1992 
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 
(Habitatrichtlijn) omschrijven de procedure die de nationale instanties moeten volgen 
alvorens toestemming te geven voor plannen of projecten die significante gevolgen kunnen 
hebben voor een Natura 2000-gebied (gebied van communautair belang of 
specialebeschermingszone). Nationale instanties zijn verantwoordelijk voor de beoordeling 
van de vraag of een project waarschijnlijk ingrijpende gevolgen zal hebben voor de soorten en 
habitats waarvoor de locatie is aangewezen en, zo ja, voor het volgen van de in de richtlijn 
bepaalde procedure alvorens het project goed te keuren.

Conclusies
Op basis van de in dit verzoekschrift verstrekte elementen stelt de Commissie dat er geen 
bewijs is van schending van de EU-milieuwetgeving.

                                               
1 PB. L 206 van 22 juli 1992.


