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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0948/2010, внесена от Lazzaro Lenza, с италианско гражданство, 
относно непровеждането от страна на органите в Салерно на обществена 
консултация съгласно изискванията на Директивата за ОВОС 85/337/EИО 
преди издаването на разрешение за монтиране на фотоелектрическо 
оборудване за генериране на електроенергия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу това, че органите в Eboli (провинция 
Салерно) не са се консултирали с гражданите преди да издадат разрешение за 
монтиране на фотоелектрическо оборудване за генериране на електроенергия с 
мощност 24 MW. Той е загрижен относно въздействието, което това ще окаже върху 
ландшафта, както и относно въздействието върху околната среда вследствие на 
изхвърлянето на оборудването след края на неговата употреба.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Петицията 

Вносителят на петицията възразява срещу това, че органите в Eboli (провинция 
Салерно) не са се консултирали с гражданите преди да издадат разрешение за 
монтиране на фотоелектрическо оборудване за генериране на електроенергия с 
мощност 24 MW. Той е загрижен относно въздействието, което това ще окаже върху 
ландшафта, както и относно въздействието върху околната среда вследствие на 
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изхвърлянето на оборудването след края на неговата употреба.
Забележки на Комисията

Съгласно изменената Директива 85/337/ЕИО на Съвета1 относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директива за 
оценката на въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС), проектите, 
за които е възможно да оказват значително въздействие върху околната среда по 
силата, inter alia, на своето естество, размери и разположение, трябва да бъдат предмет 
на оценка на техните въздействия върху околната среда преди издаване на разрешение 
за осъществяване. Директивата съдържа две приложения – проекти, които изискват 
задължителна оценка (така наречените проекти по приложение І), и такива, за които 
органите на държавите-членки трябва да определят в рамките на процедура, наречена 
„скрининг“, дали има вероятност проектите да оказват значително въздействие (така 
наречените проекти по приложение ІІ). 

Приложение II изброява в точка 3, буква а) „промишлени инсталации за производство 
на електроенергия, пара и топла вода (проекти, невключени в приложение I)“. 

От предоставената от вносителя на петицията информация в този случай изглежда, че 
разрешението за осъществяване е било предоставено за завод от 24 MW чрез така 
нареченото единно разрешение (autorizzazione unica) от 8 юли 2010 г. и вече е бил 
избран изпълнител, който да извърши дейностите.

Комисията би искала да подчертае, че Директива 85/337/ЕИО предоставя на държавите-
членки свобода при определянето на проектите по приложение ІІ, които следва да 
бъдат подложени на ОВОС, и при установяването на критериите или праговете, 
необходими за вземането на такова решение. 

Въпреки това, Комисията ще поиска информация от италианските органи относно това 
как Директивата за ОВОС е била приложена в този случай.

Що се отнася до изхвърлянето на оборудването след края на проекта вече съществуват 
технологии за рециклиране на различни видове соларни панели. Следва своевременно 
да се гарантира съответствие със съществуващото законодателство на ЕС.

Заключение

Комисията ще установи контакт с италианските органи по отношение на прилагането 
на Директивата за ОВОС.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 10 юни 2011 г.

Комисията е поискала информация от италианските органи относно приложението на 

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40; ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5; ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17; ОВ L 140, 

5.6.2009 г., стр. 114.
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изменената Директива 85/337/ЕИО1 на Съвета относно оценката на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху околната среда (Директивата за оценка на 
въздействието върху околната среда или Директивата за ОВОС). Информацията беше 
получена от италианските органи на 3.3.2011 г., 19.4.2011 г. и на 27.4.2011 г. 

За проекта беше осъществена процедура по ОВОС.  Общинският съвет в Салерно 
(Comune di Salerno) в качеството си на орган, съставил предложението, публикува 
обяви в медиите на 3.4.2010 г., с които съобщава, че документите са достъпни за 
обществена консултация в публични помещения рамките на 60 дни.  Обявата е 
поместена и на уебсайта на регион Кампания в качеството му на компетентен орган.

За одобрение на проекта беше издадена управленска наредба (Decreto Dirigenziale) 
№755 от 1.7.2010 г.2 По-късно проектът беше одобрен от регион Кампания на 8.7.2010 
г.3

Заключение

В този случай е била проведена процедура за СЕО и е дадено съгласие за 
осъществяване на проекта. Комисията не може да установи нарушение на правото на 
ЕС в областта на околната среда. 

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40; ОВ L 73, 14.03.1997 г., стр. 5; ОВ L 156, 25.06.2003 г., стр. 17; OВ 

L 140, 5.6.2009 г., стр. 114.
2 Официален вестник на регион Кампания - BURC № 50, 21.07.10
3 Официален вестник на регион Кампания - BURC № 51, 26.7.2010 г.


