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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1098/2011, ko Legambiente, Comitato „Sarzana che botta” 
vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Carlo Ruocco, par 
Direktīvas 2001/42/EK pārkāpumiem Ligūrijas reģionā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Ligūrijas reģionā ir pieņemti vairāki pilsētas un valsts 
plānošanas pasākumi, neveicot procedūras, kas noteiktas Direktīvā 2001/42/EK par noteiktu 
plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu. Reģiona iestādes acīmredzami nav 
nekādā veidā atzinušas daudzos paziņojumus no attiecīgajām asociācijām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 30. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

„Komisija no lūgumraksta iesniedzēja saņēma identisku vēstuli. Komisija viņam atbildēja 
2011. gada 17. novembrī, norādot, ka tā ir informēta par to, ka Ligūrijas reģiona reģionālā 
tiesību akta Nr. 10/2008 bijušais 46. pants neatbilst Direktīvas 2001/42/EK (Vides stratēģiskā 
novērtējuma (VSN) direktīva1) noteikumiem un ka Itālijas iestādes pēc Komisijas 
izmeklēšanas pa šo laiku ir izdarījušas grozījumus reģionālā tiesību akta 46. pantā.

Tādējādi Komisija saistībā ar jau minēto izmeklēšanu ir lūgusi Itālijas iestādes nodrošināt, ka 
plāni, kas pieņemti laikposmā, kad bija spēkā bijušais 46. pants, atbilst minētajai direktīvai, 
un informēt Komisiju par jebkuriem turpmākajiem pasākumiem, kuri tiks pieņemti Ligūrijas 
                                               
1 OV L 197, 21.7.2001., 30.–37. lpp.
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reģionā.

Secinājums

Kā jau lūgumraksta iesniedzējam tika paziņots, Komisija ir veikusi pasākumus, lai risinātu 
galveno problēmu (Ligūrijas reģiona reģionālā tiesību akta Nr. 10/2008 46. panta 
neatbilstība). Jebkura papildu informācija saistībā ar plāniem, kas pieņemti saskaņā ar bijušo 
46. pantu un ko iesniegs individuāli sūdzības iesniedzēji, tiks ņemta vērā esošās izmeklēšanas 
ietvaros.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

„Pēc Komisijas veiktās pārbaudes Itālijas iestādes ne tikai grozīja Ligūrijas reģiona reģionālā 
tiesību akta Nr. 10/2008 46. pantu, lai tas atbilstu Direktīvas 2001/42/EK prasībām, bet arī 
nodrošināja, ka saskaņā ar iepriekšējo 46. pantu pieņemtos plānus pielāgoja tā, lai tie atbilstu 
minētajai direktīvai. Ligūrijas reģiona iestādes faktiski pieņēma jaunu reģionālo tiesību aktu 
Nr. 32/2012, kura 17. pantā paredzēts, ka saskaņā ar iepriekšējiem tiesību aktiem pieņemtie 
plāni, attiecībā uz kuriem nepiemēroja vides stratēģiskā novērtējuma (VSN) procedūru, tiks 
pakļauti VSN skrīningam, kurā novērtēs, vai ir vajadzīgs pilns vides stratēģiskais 
novērtējums. 

Secinājums 

Ievērojot iepriekšminēto. Komisija 2012. gada 17. augustā informēja lūgumraksta iesniedzēju 
par savu nodomu slēgt minētās lietas izskatīšanu četru nedēļu laikā. Tā kā lūgumraksta 
iesniedzējs minētajā laikā nerīkojās, Komisija 2012. gada 27. septembrī slēdza šīs lietas 
izskatīšanu.” 


