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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1035/2011, którą złożył G.T. (Włochy) w sprawie naruszania regulacji 
środowiskowych na Sardynii (Włochy)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przekazuje informacje na temat możliwych naruszeń regulacji 
środowiskowych w gminach Cagliari i Quartu Sant’Elena w związku z pracami betoniarskimi 
prowadzonymi wzdłuż wybrzeża.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Uwagi Komisji
Składający petycję nie dostarczył stosownych informacji ani szczegółów w przedmiotowej 
sprawie. Nie wskazuje jednoznacznie, czy przedsięwzięcie zostało już zatwierdzone, czy 
procedura oceny nadal trwa. Nie jest jasne, które przepisy UE dotyczące ochrony środowiska 
nie były przestrzegane. Ponadto nie przedstawiono żadnych uzasadnień.

Komisja zwraca uwagę na to, że jedna z lokalizacji wymienionych przez składającego 
petycję, „Saline di Molentargius”, stanowi obszar specjalnej ochrony ITB044002 na mocy 
przepisów dyrektywy ptasiej1. Obszar ten jednak nie obejmuje miejskich terenów Cagliari, 
Quartu Sant'Elena czy nadmorskiej linii brzegowej i przyległej drogi, gdzie według 
składającego petycję prowadzone są prace betoniarskie.
                                               
1Dyrektywa 2009/147/WE ujednolicająca dyrektywę 79/409/EWG – Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.
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W art. 6 ust. 3 oraz art. 6 ust. 4 dyrektywy Rady 92/43/WE1 z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywy siedliskowej) opisana 
jest procedura, której muszą przestrzegać władze krajowe przed zatwierdzeniem planów i 
przedsięwzięć mogących mieć znaczący wpływ na obszar sieci Natura 2000 (teren mający 
znaczenie dla Wspólnoty lub obszar specjalnej ochrony). Władze krajowe odpowiadają za 
dokonanie oceny stwierdzającej, czy dane przedsięwzięcie może mieć znaczący wpływ na 
gatunki i siedliska, dla których wyznaczono dany obszar, a jeśli przedsięwzięcie może 
wywierać wpływ na chroniony obszar – za postępowanie zgodnie z procedurą określoną w 
przedmiotowej dyrektywie przed zatwierdzeniem przedsięwzięcia. 

Wniosek
W oparciu o informacje przedstawione w petycji Komisja nie znajduje dowodów naruszenia 
unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

                                               
1Dz.U. L 206 z 22.7.1992.


