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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0948/2010 του Lazzaro Lenza, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης από τις αρχές του Salerno, σύμφωνα 
με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ (οδηγία ΕΠΕ), πριν από την αδειοδότηση της 
εγκατάστασης φωτοβολταϊκού εξοπλισμού για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται επειδή οι αρχές του Eboli (επαρχία Salerno) δεν διαβουλεύτηκαν 
με τους πολίτες πριν από την αδειοδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού εξοπλισμού για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MW. Εκφράζει ανησυχίες για τις επιπτώσεις 
στο τοπίο, καθώς και για τον αντίκτυπο που θα έχει στο περιβάλλον η διάθεση του 
εξοπλισμού μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Η αναφορά

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται επειδή οι αρχές του Eboli (επαρχία Salerno) δεν διαβουλεύτηκαν 
με τους πολίτες πριν από την αδειοδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού εξοπλισμού για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MW. Εκφράζει ανησυχίες για τις επιπτώσεις 
στο τοπίο, καθώς και για τον αντίκτυπο που θα έχει στο περιβάλλον η διάθεση του 
εξοπλισμού μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του. 
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
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Σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία 
ΕΠΕ), σχέδια που αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ 
άλλων, της φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους, πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των 
επιπτώσεών τους στο περιβάλλον πριν από τη χορήγηση άδειας κατασκευής. Η οδηγία
περιλαμβάνει δύο παραρτήματα – αυτά που προϋποθέτουν υποχρεωτική εκτίμηση (που 
ονομάζονται σχέδια του Παραρτήματος I), και αυτά για τα οποία οι αρχές των κρατών μελών 
πρέπει να καθορίσουν, στο πλαίσιο διαδικασίας ελέγχου, εάν τα σχέδια ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις (που ονομάζονται και σχέδια του Παραρτήματος II).

Το Παράρτημα II, στοιχείο 3, εδάφιο (α), περιλαμβάνει: «Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού και θερμού ύδατος (εφόσον δεν περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα I)».

Από τις πληροφορίες που διαβίβασε ο αναφέρων, συνάγεται ότι στην προκειμένη περίπτωση 
χορηγήθηκε άδεια για την κατασκευή μιας εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρισμού ισχύος 
24 MW μέσω της λεγόμενης ενιαίας έγκρισης (autorizzazione unica) στις 8 Ιουλίου 2010, και 
ότι έχει επιλεγεί ήδη ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου.

Η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι η οδηγία 85/337/ΕΟΚ παρέχει μεγάλη διακριτική 
ευχέρεια στα κράτη μέλη όσον αφορά τον προσδιορισμό των σχεδίων του Παραρτήματος II 
που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ΕΠΕ και τον καθορισμό των κριτηρίων ή των 
κατωφλιών που είναι αναγκαία για να ληφθεί η εν λόγω απόφαση.

Παρά ταύτα, η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από τις ιταλικές αρχές σχετικά με τον 
τρόπο εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ στην προκειμένη περίπτωση.

Όσον αφορά τη διάθεση του εξοπλισμού μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του έργου, 
υφίστανται ήδη τεχνολογίες ανακύκλωσης για διάφορους τύπους ηλιακών συλλεκτών. Η 
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να διασφαλιστεί εγκαίρως.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ιταλικές αρχές αναφορικά με την εφαρμογή της οδηγίας 
ΕΠΕ.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ιταλικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας του Συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ2, όπως τροποποιήθηκε, για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (Εκτίμηση 

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40· ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5· ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17· ΕΕ L 140 της 
5.6.2009, σ. 114.
2 ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ.40· ΕΕ L 73, 14.3.1997, σ.5· ΕΕ L 156, 25.6.2003, σ.17· ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ.114.
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Περιβαλλοντικού Αντικτύπου ή η οδηγία ΕΠΑ). Οι πληροφορίες από τις ιταλικές αρχές 
ελήφθησαν στις 03.03.11, 19.04.11 και 27.04.11.

Η διαδικασία ΕΠΑ εφαρμόσθηκε για το συγκεκριμένο έργο. Το Συμβούλιο του Salerno
(Comune di Salerno), ως η προτείνουσα αρχή, δημοσιοποίησε μέσω του Τύπου, στις
03.04.10, τα σχετικά έγγραφα, τα οποία ήταν διαθέσιμα για δημόσια διαβούλευση σε γραφεία 
του δημοσίου για μια περίοδο 60 ημερών. Σχετική ανακοίνωση συμπεριλήφθηκε επίσης στην 
ιστοσελίδα της περιφέρειας Campania λόγω της ιδιότητάς της ως αρμόδιας αρχής.

Με το Διοικητικό Διάταγμα (Decreto Dirigenziale), αριθ. 755 της 01.07.10, το έργο
εγκρίθηκε1. Εν συνεχεία, το έργο εγκρίθηκε από την περιφέρεια Campania στις 08.07.102.

Συμπέρασμα

Στην παρούσα περίπτωση εφαρμόσθηκε η διαδικασία ΕΠΑ και χορηγήθηκε η σχετική 
συγκατάθεση. Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι έλαβε χώρα παραβίαση της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ.

                                               
1 ΕΕ της περιφέρειας Campania - BURC αριθ. 50, 21.07.10.
2 ΕΕ της περιφέρειας Campania - BURC αριθ. 51, 26.07.10.


