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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1098/2011 dėl Ligūrijos regiono padaryto Direktyvos 2001/42/EB
pažeidimo, kurią asociacijos „Legambiente“, komiteto „Sarzana che botta“ vardu 
pateikė Italijos pilietis Carlo Ruocco

1. Peticijos santrauka

Peticijoje pažymima, kad Ligūrijos regiono valdžios institucijos patvirtino nemažai miesto ir 
šalies planavimo priemonių nepritaikęs Direktyvoje 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 
programų pasekmių aplinkai vertinimo nustatytų procedūrų. Panašu, kad regiono valdžia 
nepateikė jokio atsako į įvairius minėtųjų asociacijų pranešimus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 30 d. Komisijos paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

Komisija iš peticijos pateikėjo gavo identišką laišką. Komisija atsakė 2011 m. lapkričio 17 d. 
ir jį informavo, kad žino, jog ankstesnysis Ligūrijos regiono įstatymo Nr. 10/2008 
46 straipsnis neatitinka Direktyvos 2001/42/EB (Strateginio aplinkos vertinimo (SAV) 
direktyva1) nuostatų ir kad Komisijai atlikus tyrimą Italijos valdžios institucijos tuo tarpu 
pakeitė Ligūrijos regiono įstatymo 46 straipsnį.

Dėl šios priežasties Komisija to paties tyrimo pagrindu paprašė Italijos valdžios institucijų 
užtikrinti, kad planai, priimti galiojant ankstesniajam 46 straipsniui, būtų suderinti su 
direktyva, ir nuolat informuoti Komisiją apie bet kokius tolesnius veiksmus, kurių imtis 
                                               
1 OL L 197, 2001 7 21, p. 30–37.
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nuspręs Ligūrijos regionas.

Išvada

Kaip jau pranešta peticijos pateikėjui, Komisija ėmės veiksmų siekdama spręsti bendrą 
problemą (dėl Ligūrijos regiono įstatymo Nr. 10/2008 46 straipsnio neatitikimų). Atliekant 
dabartinį tyrimą bus atsižvelgta į bet kokią atskirų skundėjų pateiktą papildomą aktualią 
informaciją, susijusią su planais, priimtais remiantis ankstesniuoju 46 straipsniu.

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

Komisijai atlikus vertinimą, Italijos valdžios institucijos ne tik pakeitė Ligūrijos regiono 
įstatymo Nr. 10/2008 46 straipsnį, kad jis atitiktų Direktyvą 2001/42/EB, bet ir užtikrino, kad 
šios direktyvos nuostatas atitiktų pagal ankstesnįjį 46 straipsnį priimti planai. Šiaip jau 
Ligūrijos regionas priėmė naują Regiono įstatymą Nr. 32/2012, pagal kurio 17 straipsnį 
numatyta, kad planų, priimtų remiantis ankstesniais teisės aktais, tačiau kuriems nepritaikyta 
strateginio aplinkos vertinimo (SAV) procedūra, atžvilgiu bus atliktas SAV patikrinimas 
siekiant nustatyti, ar būtina atlikti išsamų SAV.

Išvada

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 2012 m. rugpjūčio 17 d. Komisija informavo skundėjus apie 
savo ketinimą per keturias savaites baigti minėtąjį tyrimą. Kadangi atsakymo iš skundėjų 
nesulaukta, 2012 m. rugsėjo 27 d. Komisija tyrimą baigė.


