
CM\870263DA.doc PE458.732v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

10.6.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0948/2010 af Lazzaro Lenza, italiensk statsborger, om 
myndighederne i Salernos manglende afholdelse af en offentlig høring i 
henhold til VVM-direktivet 85/337/EØF inden godkendelse af installation af 
fotovoltaisk udstyr til elproduktion

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at myndighederne i Eboli (Salernoprovinsen) ikke afholdt en høring 
af borgerne, før de godkendte installationen af fotovoltaisk udstyr til elproduktion med en 
kapacitet på 24 MW. Han er bekymret over indvirkningerne på omgivelserne og over de 
miljømæssige konsekvenser i forbindelse med bortskaffelse af udstyret ved udgangen af dets 
levetid.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.

"Andragendet 

Andrageren klager over, at myndighederne i Eboli (Salernoprovinsen) ikke afholdt en høring 
af borgerne, før de godkendte installationen af fotovoltaisk udstyr til elproduktion med en 
kapacitet på 24 MW. Han er bekymret over indvirkningerne på omgivelserne og over de 
miljømæssige konsekvenser i forbindelse med bortskaffelse af udstyret ved udgangen af dets 
levetid. 
"Kommissionens bemærkninger til andragendet
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I henhold til Rådets direktiv 85/337/EØF1 , som ændret, om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet (også kaldet direktivet om vurdering af virkningerne 
på miljøet eller VVM-direktivet) skal projekter, som sandsynligvis får en væsentlig 
indvirkning på miljøet i kraft af bl.a. deres natur, størrelse og beliggenhed, gøres til genstand 
for en vurdering af deres indvirkning på miljøet, inden der udstedes byggetilladelse. 
Direktivet indeholder to bilag, som omfatter projekter, der kræver en obligatorisk vurdering 
(de såkaldte bilag I-projekter), og projekter, hvor myndighederne i medlemsstaterne i en 
såkaldt screeningprocedure afgør, om det er sandsynligt, at projekterne vil have væsentlige 
indvirkninger (de såkaldte bilag II-projekter). 

Bilag II nævner i punkt 3a "Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand 
(projekter, som ikke er omfattet af bilag I)". 

På grundlag af de oplysninger, som andrageren har fremlagt, ser det ud til, at byggetilladelsen 
til et kraftværk på 24 MW er blevet udstedt gennem den såkaldte fælles tilladelse 
(autorizzazione unica) den 8. juli 2010, og at bygherren til udførelsen af arbejdet allerede er 
blevet udvalgt.

Kommissionen ønsker at understrege, at direktiv 85/337/EØF giver medlemsstaterne ansvar 
for at foretage et skøn af, hvilke bilag II-projekter der skal gøres til genstand for en VVM-
procedure, og udarbejde de kriterier eller tærskler, der er nødvendige for at træffe denne 
afgørelse. 

Alligevel vil Kommissionen bede de italienske myndigheder om oplysninger vedrørende 
VVM-direktivets anvendelse i dette tilfælde.

Hvad angår bortskaffelse af udstyret ved færdiggørelsen af projektet, findes der allerede 
genbrugsteknologier for forskellige typer af solpaneler. Til den tid skal det sikres, at den 
eksisterende EU-lovgivning overholdes.

Konklusioner

Kommissionen vil kontakte de italienske myndigheder angående anvendelsen af VVM-
direktivet."

4. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011. (REV)

Kommissionen  anmodede om oplysninger fra de italienske myndigheder med hensyn til 
anvendelsen af Rådets direktiv 85/337/EEC2, som ændret, om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet (også kaldet direktivet om vurdering af virkningerne 
på miljøet eller VVM-direktivet). Oplysningerne fra de italienske myndigheder blev modtaget 
den 03.03.11, 19.04.11 and 27.04.11. 

Der blev foretaget en VVM-procedure for dette projekt. Salernos kommunalråd (Salerno 
kommune) offentliggjorde meddelelser i pressen den 03.04.10, hvori der stod, at 

                                               
1 OJ L 175, 5.7.1985, p.40; OJ L 73, 14.3.1997, p.5; OJ L 156, 25.6.2003, p.17; EUT L 140 af 5.6.2009, s.114.
2 OJ L 175, 5.7.1985, p.40; OJ L 73, 14.3.1997, p.5; OJ L 156, 25.6.2003, p.17; EUT L 140 af 5.6.2009, s.114.
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dokumenterne forelå til offentlig konsultation i de offentlige kontorer i de næste 60 dage. 
Regionen Campanien som den kompetente myndighed offentliggjorde tillige en meddelelse 
på sin hjemmeside.

Der udsendtes et dekret nr. 755 af 01.07.2010 med godkendelse af projektet1. Efterfølgende 
blev projektet godkendt af regionen Campanien den 08.07.102. 

Konklusioner

En VVM-procedure er blevet foretaget i denne sag, og der er blevet givet  tilladelse til 
projektet. Kommissionen kan ikke konstatere nogen overtrædelse af EU's miljølovgivning. 

                                               
1 Regionen Campaniens Tidende - BURC nr. 50, 21.07.10
2 Regionen Campaniens Tidende - BURC nr. 51, 26.07.10


