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schending van Richtlijn 2001/42/EG door de regio Ligurië 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In het verzoekschrift wordt erop gewezen dat de regio Ligurië een reeks gebiedsplannen heeft 
aangenomen zonder die te onderwerpen aan de procedures voorzien in Richtlijn 2001/42/EG 
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma's. De verenigingen in kwestie hebben dit verschillende malen bij de regio onder 
de aandacht gebracht, maar geen enkele reactie ontvangen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

De Commissie heeft van indiener een identieke brief ontvangen. De Commissie heeft op 
17/11/2011 gereageerd en hem ervan in kennis gesteld dat zij op de hoogte is van het feit dat 
het oude artikel 46 van de regionale wet van de regio Ligurië nr. 10/2008 niet in 
overeenstemming is met de bepalingen van Richtlijn 2001/42/EG (de "SMEB-richtlijn"1) en 
dat artikel 46 van de regionale wet van Ligurië als gevolg van het onderzoek van de 
Commissie inmiddels door de Italiaanse autoriteiten is gewijzigd.

                                               
1 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30-37.



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

NL

In het kader van ditzelfde onderzoek heeft de Commissie de Italiaanse autoriteiten derhalve 
verzocht ervoor te zorgen dat de plannen die zijn aangenomen terwijl het oude artikel 46 van 
kracht was, in overeenstemming zijn met de richtlijn, en de Commissie op de hoogte te 
houden van alle vervolgactie waartoe de regio Ligurië besluit.

Conclusie

Zoals aan indiener reeds is medegedeeld, heeft de Commissie actie ondernomen om het 
algemene probleem aan te pakken (het niet-voldoen van artikel 46 van de regionale wet van 
regio Ligurië nr. 10/2008). Alle door individuele klagers verstrekte aanvullende relevante 
informatie met betrekking tot de plannen die zijn aangenomen op grond van het oude artikel 
46, zal in het kader van het lopende onderzoek in overweging worden genomen. 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012.

Ten gevolge van het onderzoek van de Commissie hebben de Italiaanse autoriteiten niet alleen 
artikel 46 van de regionale wet van de regio Ligurië nr. 10/2008 gewijzigd, zodat deze in 
overeenstemming is met Richtlijn 2001/42/EG, maar ze hebben er ook voor gezorgd dat de 
plannen die zijn aangenomen terwijl het oude artikel 46 van kracht was, in overeenstemming 
worden gebracht met de richtlijn. De regio Ligurië heeft de nieuwe regionale wet 32/2012 
aangenomen, die in artikel 17 stelt dat de plannen die werden aangenomen terwijl de vorige 
wet van kracht was en dus niet aan een SMEB-procedure zijn onderworpen, aan een SMEB-
screening zullen worden onderworpen om te bepalen of een volledige strategische milieu-
effectbeoordeling al dan niet moet worden uitgevoerd.

Conclusie

In het licht van het bovenstaande, heeft de Commissie op 17 augustus 2012 de klagers 
geïnformeerd dat zij het bovenstaande onderzoek binnen vier weken zal afsluiten. Aangezien 
de klagers niet hebben gereageerd, sluit de Commissie het onderzoek af op 27 september 
2012.


