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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0948/2010 dėl to, kad Salerno valdžios institucijos nesurengė 
viešų konsultacijų pagal PAV direktyvą 85/337/EEB prieš suteikdamos 
leidimą montuoti elektros energijos gamybai skirtą fotoelektros įrangą, kurią 
pateikė Italijos pilietis Lazzaro Lenza

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja, kad Ebolio miesto (Salerno provincija) valdžios institucijos, 
prieš suteikdamos leidimą montuoti elektros energijos gamybai skirtą 24 MW galios 
fotoelektros įrangą, nesurengė konsultacijų su piliečiais. Jis susirūpinęs įrangos poveikiu 
kraštovaizdžiui, taip pat jos poveikiu aplinkai, kai įranga bus pašalinta baigus ją eksploatuoti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Peticija 

Peticijos pateikėjas protestuoja, kad Ebolio miesto (Salerno provincija) valdžios institucijos, 
prieš suteikdamos leidimą montuoti elektros energijos gamybai skirtą 24 MW galios 
fotoelektros įrangą, nesurengė konsultacijų su piliečiais. Jis susirūpinęs įrangos poveikiu 
kraštovaizdžiui, taip pat jos poveikiu aplinkai, kai įranga bus pašalinta baigus ją eksploatuoti. 
Komisijos pastabos



PE458.732v02-00 2/3 CM\870263LT.doc

LT

Pagal Tarybos direktyvą 85/337/EB1 su pakeitimais dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo (Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva), prieš 
duodant sutikimą projektams, galintiems daryti reikšmingą poveikį aplinkai, inter alia, dėl 
savo pobūdžio, masto ar vietos, turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. Direktyva 
papildyta dviem priedais, kuriuose nurodoma, kokių rūšių projektams vertinimas privalomas 
(vadinamieji I priedo projektai) ir kokiems projektams valstybės narės, atlikdamos 
vadinamąją patikros procedūrą, privalo nustatyti, ar projektai galėtų daryti didelį poveikį 
aplinkai (vadinamieji II priedo projektai). 

II priedo 3a punkte nurodyti pramoniniai įrengimai, skirti elektros energijos, garo ir karšto 
vandens gamybai (jei projektai neįtraukti į I priedą); 

Remiantis peticijoje pateikta informacija atrodo, kad 2010 m. liepos 8 d. suteiktas leidimas 
montuoti elektros energijos gamybai skirtą 24 MW galios fotoelektros įrangą pagal vieno 
leidimo schemą (autorizzazione unica) ir kad jau pasirinktas darbų rangovas.

Komisija norėtų pabrėžti, kad pagal Direktyvą 85/337/EEB valstybės narės turi didelę 
veiksmų laisvę nurodyti II priedo projektus, kuriems turėtų būti atliktas PAV, ir nustatyti 
kriterijus ar ribas, reikalingus siekiant priimti tokį sprendimą. 

Vis dėlto Komisija paprašys Italijos valdžios institucijų pateikti informaciją apie tai, kaip šiuo 
atveju taikyta PAV direktyva.

Kalbant apie įrangos pašalinimą pasibaigus projektui, pažymėtina, kad esama įvairių saulės 
baterijų plokščių perdirbimo technologijų. ES teisės aktų laikymasis turėtų būti užtikrintas 
tinkamu laiku.

Išvada

Komisija kreipsis į Italijos valdžios institucijas dėl PAV direktyvos taikymo.“

4. Peržiūrėtas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Komisija paprašė Italijos valdžios institucijų pateikti informaciją dėl iš dalies pakeistos 
Tarybos direktyvos 85/337/EEB2 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva) taikymo. Informacija iš Italijos 
valdžios institucijų buvo gauta 2011 m. kovo 3 d., 2011 m. balandžio 19 d. ir 2011 m. 
balandžio 27 d. 

Šiam projektui buvo atlikta poveikio aplinkai vertinimo procedūra. Salerno regiono taryba (it. 
Comune di Salerno), kaip teikiančioji valdžios institucija, 2010 m. balandžio 3 d. viešai 
paskelbė informaciją spaudoje, kad susipažinti su dokumentais galima viešosiose įstaigose per 
60 dienų laikotarpį. Pranešimas taip pat buvo pateiktas Kampanijos regiono, kaip atsakingos 
valdžios institucijos, interneto svetainėje.

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40; OL L 73, 1997 3 14, p. 5; OL L 156, 2003 6 25, p. 17; OL L 140, 2009 6 5, p. 114.
2 OL L 175, 1985 7 5, p. 40; OL L 73, 1997 3 14, p. 5; OL L 156, 2003 6 25, p. 17; OL L 140, 2009 6 5, p. 114.
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2010 m. liepos 1 d. buvo išleistas administracinis potvarkis (it. Decreto Dirigenziale), Nr. 755, 
patvirtinantis projektą1. Vėliau, 2010 m. liepos 8 d. Kampanijos regiono valdžios institucijos 
patvirtino projektą2. 

Išvada

Šiuo atveju taikyta viena poveikio aplinkai vertinimo procedūra ir suteiktas sutikimas vykdyti 
planuojamą veiklą. Komisija nenustato jokių ES aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimų.“

                                               
1 Oficialusis Kampanijos regiono leidinys - BURC Nr. 50, 2010 07 21
2 Oficialusis Kampanijos regiono leidinys - BURC Nr. 51, 2010 07 26


