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Ref.: Petiția nr. 1098/2011 adresată de Carlo Ruocco, de cetățenie italiană, în 
numele asociației „Legambiente”, comitetul „Sarzana che botta”, privind 
nerespectarea Directivei 2001/42/CE în regiunea Liguria 

1. Rezumatul petiției

Petiția semnalează faptul că în regiunea Liguria a fost adoptată o serie de planuri teritoriale și 
urbanistice, fără ca acestea să fie supuse procedurilor prevăzute de Directiva 2001/42/CE 
privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului. Se pare că 
administrația regiunii nu a luat nicio măsură în urma diverselor semnalări din partea 
asociațiilor implicate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Comisia a primit o scrisoare identică din partea petiționarului. Comisia i-a răspuns 
petiționarului la 17 noiembrie 2011, informându-l că este la curent cu faptul că fostul 
articol 46 din Legea regională nr. 10/2008 a regiunii Liguria nu respectă dispozițiile 
Directivei 2001/42/CE („Directiva SEA”1) și că acest articol a fost modificat între timp de 
către autoritățile italiene ca urmare a anchetei Comisiei.

În consecință, în cadrul aceleiași anchete, Comisia a solicitat autorităților italiene să se asigure 
că planurile adoptate în perioada în care fostul articol 46 a fost în vigoare sunt în conformitate 
                                               
1 JO L 197, 21.7.2001, p. 30-37.
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cu directiva și să informeze în mod regulat Comisia cu privire la orice decizie ulterioară 
adoptată de regiunea Liguria.

Concluzie

După cum i s-a comunicat deja petiționarului, Comisia a luat măsuri pentru a soluționa 
problema generală (neconformitatea articolului 46 din Legea regională nr. 10/2008 din 
regiunea Liguria). Orice informații suplimentare relevante referitoare la planurile adoptate în 
conformitate cu fostul articol 46 furnizate de reclamanți vor fi luate în considerare în cadrul 
anchetei aflate în curs . 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 27 noiembrie 2012

În urma anchetei Comisiei, autoritățile italiene au modificat articolul 46 din Legea regională 
nr. 10/2008 a regiunii Liguria pentru a se asigura conformitatea cu Directiva 2001/42/CE, însă 
s-au asigurat, de asemenea, că planurile adoptate în conformitate cu fostul articol 46 respectă 
directiva menționată. Regiunea Liguria a adoptat, de fapt, noua Lege regională nr. 32/2012 
care, în cadrul articolului 17, prevede că planurile adoptate în conformitate cu legislația 
precedentă, fără a fi supuse procedurii SEA, vor fi supuse verificării SEA pentru a stabili dacă 
se impune o SEA completă sau nu. 

Concluzie 

Având în vedere cele menționate anterior, la 17 august 2012, Comisia a informat reclamanții 
că intenționează să închidă investigația menționată anterior în termen de patru săptămâni. 
Întrucât reclamanții nu au răspuns, Comisia a închis investigația la 27 septembrie 2012. 


