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Komisja Petycji

27.11.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1098/2011, którą złożył Carlo Ruocco (Włochy) w imieniu 
Legambiente, Comitato „Sarzana che botta”, w sprawie naruszenia 
postanowień dyrektywy 2001/42/WE przez region Liguria 

1. Streszczenie petycji

W petycji stwierdzono, że region Liguria przyjął szereg środków w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego bez zastosowania procedur przewidzianych w dyrektywie 
2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 
Region najwyraźniej nie wykazał w żaden sposób, że przyjął do wiadomości uwagi 
odnośnych stowarzyszeń.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Komisja otrzymała od składającego petycję pismo o identycznej treści. W odpowiedzi z dnia 
17 listopada 2011 r. poinformowała składającego petycję, że jest świadoma braku zgodności 
przepisów dawnego art. 46 regionalnej ustawy regionu Ligurii nr 10/2008 z przepisami 
dyrektywy 2001/42/WE (dyrektywa SEA1) oraz że w wyniku postępowania wyjaśniającego 
Komisji art. 46 rzeczonej ustawy został w międzyczasie zmieniony przez włoskie władze.

Następnie, w ramach tego samego postępowania, Komisja wezwała włoskie władze do 
zapewnienia zgodności planów przyjętych w okresie obowiązywania dawnego art. 46 
                                               
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30–37.
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z przedmiotową dyrektywą oraz wezwała do informowania Komisji na bieżąco o działaniach 
następczych ustalonych przez region Ligurii.

Podsumowanie

Zgodnie z informacją przekazaną składającemu petycję, Komisja podjęła działania w celu 
rozwiązania głównego problemu (brak zgodności art. 46 ustawy regionu Ligurii nr 10/2008). 
Wszelkie dodatkowe odnośne informacje na temat planów przyjętych w okresie 
obowiązywania dawnego art. 46 przedstawione przez poszczególne osoby składające petycje 
zostaną uwzględnione w ramach toczącego się postępowania wyjaśniającego. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

W wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Komisję włoskie władze 
nie tylko zmieniły brzmienie art. 46 regionalnej ustawy regionu Ligurii nr 10/2008 w taki 
sposób, aby był on zgodny z przepisami dyrektywy 2001/42/WE, ale również uzyskały 
pewność, że plany przyjęte na mocy dawnego art. 46 dostosowano do wymogów zawartych w 
dyrektywie. Region Liguria przyjął zasadniczo nową regionalną ustawę nr 32/2012, w której 
w art. 17 przewidziano, że plany przyjęte na mocy obowiązujących wcześniej aktów 
prawnych bez poddania ich strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zostaną 
poddane przeglądowi w tym zakresie; celem przeglądu będzie ustalenie, czy powinna zostać 
przeprowadzona pełna strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. 

Podsumowanie 

W świetle powyższego dnia 17 sierpnia 2012 r. Komisja poinformowała składających petycję 
o zamiarze zamknięcia w przeciągu czterech tygodni wspomnianego wyżej postępowania 
wyjaśniającego. Z powodu braku reakcji ze strony składających petycję Komisja zamknęła 
postępowanie dnia 27 sierpnia 2012 r. 


