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1. Rezumatul petiției

Petiționarul semnalează posibile încălcări ale legislației de mediu în localitățile Cagliari și 
Quartu Sant'Elena, în ceea ce privește lucrările de cimentare din apropierea coastei litoralului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Observațiile Comisiei

Petiționarul nu oferă informații și detalii adecvate cu privire la această chestiune. Acesta nu 
precizează dacă proiectul a fost deja aprobat sau dacă este în curs de derulare o procedură de 
evaluare. Nu este clar care dispoziții specifice ale legislației europene în materie de mediu nu 
au fost respectate potrivit petiționarului și pe ce baze.

Comisia remarcă faptul că una dintre localitățile menționate de petiționar, „Saline di 
Molentargius”, este acoperită de aria de protecție specială ITB044002, desemnată în temeiul 
Directivei privind conservarea păsărilor sălbatice1. Cu toate acestea, situl nu acoperă zonele 
urbane Cagliari, Quartu Sant'Elena sau țărmul mării și drumul învecinat, unde, potrivit 
petiționarului, au fost executate lucrări de cimentare/lucrări de construcții.

                                               
1 Directiva 2009/147/CE care codifică Directiva 79/409/CEE - JO L 020, 26.1.2010, p. 7.
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Articolul 6 alineatele (3) și (4) din Directiva 92/43/CE a Consiliului1 din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva „Habitate”) 
definește procedura care trebuie urmată de către autoritățile naționale înainte de a autoriza 
planuri sau proiecte care ar putea avea un impact semnificativ asupra unui sit Natura 2000 (sit 
de importanță comunitară sau arie de protecție specială). Autoritățile naționale au 
responsabilitatea de a evalua posibilitatea ca un proiect să aibă un impact semnificativ asupra 
speciilor și habitatelor pentru care situl a fost desemnat și, în caz afirmativ, de a urma 
procedura definită în directivă înaintea aprobării proiectului. 
Concluzie

În baza aspectelor prezentate în această petiție, Comisia nu găsește nicio dovadă care să ateste 
o încălcare a legislației UE în materie de mediu.

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.


