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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Lazzaro Lenza olasz állampolgár által benyújtott 0948/2010 számú petíció 
egy villamosáram-termelésre szolgáló fotovoltaikus berendezés telepítésének 
engedélyezését megelőzően a 85/337/EGK khv-irányelv szerinti nyilvános 
konzultáció lebonyolításának a salernói hatóságok általi elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az ellen tiltakozik, hogy az eboli (Salerno tartomány) hatóságok nem 
konzultáltak a polgárokkal, mielőtt engedélyezték egy 24 MW-nyi villamos áram termelésére 
szolgáló fotovoltaikus berendezés telepítését. A petíció benyújtója aggódik a tájjellegre és a 
környezetre gyakorolt hatás miatt, amelyet életciklusának lejártával a berendezés 
ártalmatlanítása okoz majd.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A petíció 

A petíció benyújtója az ellen tiltakozik, hogy az eboli (Salerno tartomány) hatóságok nem 
konzultáltak a polgárokkal, mielőtt engedélyezték egy 24 MW-nyi villamos áram termelésére 
szolgáló fotovoltaikus berendezés telepítését. A petíció benyújtója aggódik a tájjellegre és a 
környezetre gyakorolt hatás miatt, amelyet életciklusának lejártával a berendezés 
ártalmatlanítása okoz majd. 
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A Bizottság észrevételei

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK módosított tanácsi irányelv1 (amely a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
irányelvként vagy khv-irányelvként is ismert) értelmében többek között a jellegüknél, 
méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló 
projektek esetében az engedély megadása előtt hatásvizsgálatot kell végezni. Az irányelv két 
mellékletet tartalmaz: a kötelező khv-t igénylő projektekre (az úgynevezett I. melléklet 
szerinti projektek), valamint azon projektekre vonatkozót, amelyek esetében a tagállami 
hatóságoknak kell megállapítaniuk – egy „átvilágításnak” nevezett eljárás keretében –, hogy 
azok várhatóan jelentős hatással járnak-e (az úgynevezett II. melléklet szerinti projektek). 

A II. melléklet a 3a. pontban sorolja fel a következőket: „Ipari létesítmények villamos 
energia, gőz és meleg víz előállítására (az I. mellékletben nem szereplő projektek)”. 

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy ebben az esetben az 
úgynevezett egységes engedélyezés (autorizzazione unica) keretében adták meg 2010. július 
8-án a fejlesztési jóváhagyást a 24 MW-os erőműre, a vállalkozót pedig már kiválasztották a 
munka elvégzésére.

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a 85/337/EGK irányelv széles mérlegelési jogkörrel 
ruházza fel a tagállamokat egyrészt a II. melléklet hatálya alá tartozó azon projektek 
meghatározása tekintetében, amelyek esetében környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni, 
másrészt az e határozat meghozatalához szükséges küszöbértékek vagy szempontrendszer 
megállapítása tekintetében. 

A Bizottság ugyanakkor tájékoztatást kér az olasz hatóságoktól arról, hogy miként 
alkalmazták a khv-irányelvet ebben az esetben.

Ami pedig a berendezésnek a projekt életciklusa végén való ártalmatlanítását illeti, a 
különféle típusú napelemek újrahasznosítására szolgáló technológiák már rendelkezésre 
állnak. A hatályos európai uniós jogszabályoknak való megfelelést kellő időben biztosítani 
kell.

Következtetés

A Bizottság az olasz hatóságokhoz fordul a khv-irányelv alkalmazásával kapcsolatban.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. június 10.

A Bizottság tájékoztatást kért az olasz hatóságoktól az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK módosított tanácsi irányelv2

(a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy khv-irányelv) alkalmazásával kapcsolatban. Az 
                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o., HL L 73., 1997.3.14., 5. o., HL L 156., 2003.6.25., 17. o., HL L 140., 2009.6.5., 
114. o.
2 HL L 175., 1985.7.5., 40. o., HL L 73., 1997.3.14., 5. o., HL L 156., 2003.6.25., 17. o., HL L 140., 2009.6.5., 
114. o.
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olasz hatóságoktól 2011. március 3-án, 2011. április 19-én és 2011. április 27-én érkezett 
tájékoztatás. 

A projekttel kapcsolatban lefolytatták a khv-vizsgálatot. A salernói önkormányzat (Comune di 
Salerno) kezdeményező hatóságként 2010. április 3-án a sajtó útján közzétette, hogy a 
dokumentumok a hivatali helyiségekben 60 napon át megtekinthetők a nyilvánosság számára. 
Campania régió – az illetékes hatóság – honlapján szintén szintén közleményt tettek közzé.

2010. július 1-jén a 755. számú igazgatási rendelettel (Decreto Dirigenziale) a projektet 
jóváhagyták1. Ezt követően a projektet 2010. július 8-án Campania régió is jóváhagyta2. 

Következtetés

Az ügyben a khv-eljárást lefolytatták és az építési engedélyt kiadták. A Bizottság nem talált 
arra utaló jelet, hogy megsértették volna az EU környezetvédelmi jogszabályait. 

                                               
1 Campania régió Hivatalos Lapja - BURC, 50., 2010.7.21.
2 Campania régió Hivatalos Lapja - BURC, 51., 2010.7.26.


