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Tárgy: Carlo Ruocco olasz állampolgár által a „Legambiente” (környezetvédelmi 
liga) és a „Sarzana che botta” bizottság nevében benyújtott 1098/2011. számú 
petíció az 2001/42/EK irányelv Liguria régió által történő megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Liguria régió anélkül fogadott el egy sor területrendezési 
tervet, hogy azokat alávetette volna a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelvben meghatározott eljárásoknak. A régió 
nem adott semmilyen választ az említett egyesületek által benyújtott bejelentésekre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A Bizottsághoz azonos szövegezésű levél érkezett a petíció benyújtójától. 2011. november 
17-i válaszában a Bizottság arról tájékoztatta a petíció benyújtóját, hogy tisztában van azzal, 
hogy a liguriai régió 10/2008. sz. regionális törvényének korábbi 46. cikke nem felel meg a 
2001/42/EK irányelv („SKV-irányelv”1) rendelkezéseinek, valamint hogy a liguriai regionális 
törvény 46. cikkét időközben az olasz hatóságok módosították a Bizottság vizsgálatainak 
eredményeként.

                                               
1 HL L 197., 2001.7.21., 30–37. o.



PE486.012v02-00 2/2 CM\920496HU.doc

HU

Ebből kifolyólag ugyanazon vizsgálat keretében a Bizottság felkérte az olasz hatóságokat 
annak biztosítására, hogy a korábbi 46. cikk hatályossága idején elfogadott tervek 
összhangban álljanak az irányelvvel, valamint arra is, hogy folyamatosan tájékoztassák a 
Bizottságot a liguriai régió által esetlegesen elfogadott nyomon követésről.

Következtetés

Amint azt a petíció benyújtója számára már kifejtettük, a Bizottság intézkedéseket tett az 
általános probléma (azaz a 10/2008. sz. liguriai regionális törvény 46. cikke általi megfelelés 
hiányának) kezelése érdekében. A korábbi 46. cikk szerint elfogadott tervekhez kapcsolódó, 
az egyes panaszosok által biztosított további lényeges információkat figyelembe veszik majd 
a folyamatban lévő vizsgálat során. 

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. november 27.

Az olasz hatóságok a Bizottság vizsgálatainak eredményeként nemcsak a liguriai régió 
10/2008. sz. regionális törvényének 46. cikkét módosították a törvény 2001/42/EK 
irányelvnek való megfelelősége érdekében, hanem a korábbi 46. cikk szerint elfogadott tervek 
irányelvnek való megfelelőségéről is gondoskodtak. A liguriai régió 32/1012. számon új 
regionális törvényt fogadott el, amelynek 17. cikke előírja, hogy a korábbi jogszabály szerint 
SKV-eljárás nélkül elfogadott terveket SKV átvilágítási eljárásnak vessék alá, amely alapján 
megállapítható, szükség van-e teljes körű SKV-eljárás indítására. 

Következtetés 

A fentiek értelmében a Bizottság 2012. augusztus 17-én értesítette a panaszosokat, hogy a 
fenti vizsgálat négy héten belüli lezárását helyezi kilátásba. A panaszosoktól érkezett válasz 
hiányában a Bizottság 2012. szeptember 27-én lezárta a vizsgálatot.


