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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0948/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Lazzaro 
Lenza, par to, ka Salerno varas iestādes nav veikušas sabiedrisko apspriešanu 
ar iedzīvotājiem saskaņā ar IVN direktīvu 85/337/EEK pirms fotoelementu 
iekārtu uzstādīšanas elektrības ražošanai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst, ka Eboli (Salerno provincē) varas iestādes nav apspriedušās 
ar iedzīvotājiem pirms fotoelementu iekārtu uzstādīšanas elektrības ražošanai ar 24 MW 
jaudu. Viņš pauž bažas par ietekmi uz ainavu un arī par ietekmi uz vidi, ko izraisa iekārtu 
iznīcināšana pēc to darbības beigām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 18. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst, ka Eboli (Salerno provincē) varas iestādes nav apspriedušās 
ar iedzīvotājiem pirms fotoelementu iekārtu uzstādīšanas elektrības ražošanai ar 24 MW 
jaudu. Viņš pauž bažas par ietekmi uz ainavu un arī par ietekmi uz vidi, ko izraisa aprīkojuma 
iznīcināšana pēc tā darbības beigām.
Komisijas komentāri
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Saskaņā ar grozīto Padomes Direktīvu 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu (Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva) pirms 
attīstības piekrišanas došanas projektus, kuriem var būt būtiska ekoloģiskā ietekme inter alia
to rakstura, izmēra vai atrašanās vietas dēļ, pakļauj novērtējumam attiecībā uz to ietekmi uz 
vidi. Direktīvā ietverti divi pielikumi — projekti, par kuriem obligāti nepieciešams veikt 
novērtējumu (tā saucamie I pielikuma projekti), un projekti, attiecībā uz kuriem dalībvalstu 
varas iestādēm pārbaudes procedūrā jānosaka, vai tiem var būt nopietna ekoloģiskā ietekme, 
(tā saucamie II pielikuma projekti).

II pielikuma 3. punkta a) apakšpunktā norādītas „Rūpnieciskās iekārtas elektrības, tvaiku un 
karstā ūdens ražošanai (projekti, kas nav iekļauti I pielikumā)”.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja informāciju šajā gadījumā noskaidrots, ka 24 MW ražotne 
attīstības piekrišanu saņēma ar tā saucamo vienoto atļauju (autorizzazione unica) 2010. gada 
8. jūlijā un ka darba uzņēmējs jau ir piekritis veikt darbus.

Komisija vēlas uzsvērt, ka Direktīva 85/337/EEK paredz dalībvalstīm lielu rīcības brīvību, 
lemjot par to, kuriem II pielikumā uzskaitītajiem projektiem ir jāveic IVN, kā arī attiecībā uz 
šādu lēmumu pieņemšanai nepieciešamo kritēriju vai robežvērtību noteikšanu.

Tomēr Komisija prasīs Itālijas iestādēm informāciju par to, kā šajā lietā piemērota IVN 
direktīva.

Attiecībā uz iekārtu iznīcināšanu pēc projekta beigām jānorāda, ka jau ir ieviestas dažādu 
veidu saules bateriju paneļu pārstrādes tehnoloģijas. Savlaicīgi jānodrošina atbilstība ES 
tiesību aktiem.

Secinājums

Komisija sazināsies ar Itālijas iestādēm saistībā ar IVN direktīvas piemērošanu.”

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā.

„Komisija I tāl i jas  varas iestādēm pieprasīja informāciju par grozītās Padomes 
Direktīvas 85/337/EEK2 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva) piemērošanu. Itālijas varas 
iestāžu sniegtā informācija tika saņemta 2011. gada 3. martā, 19. aprīlī un 27. aprīlī. 

Minētajam projektam tika veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Salerno padome (Salerno 
komūna) kā ierosinātāja iestāde 2010. gada 3. aprīlī publicēja presē paziņojumu, ka 
dokumenti ir publiski pieejami un ka 60 dienu laikā sabiedriskajās iestādēs notiks apspriešana. 
Paziņojums tika ievietots arī kompetentās iestādes Kampānijas reģiona pārvaldes tīmekļa 
vietnē.

                                               
1 OV L  175, 5.7.1985., 40. lpp.; OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.; OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.; OV L 140, 
5.6.2009., 114. lpp.
2 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.; OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.; OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.; OV L 140, 
5.6.2009., 114. lpp.
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Tika publicēts 2010. gada 1. jūlija pārvaldes Dekrēts Nr. 755 (Decreto Dirigenziale), ar ko 
apstiprināja projektu1. Pēc tam 2010. gada 8. jūlijā Kampānijas reģionā šo projektu 
apstiprināja2. 

Secinājums

Šajā gadījumā tika veikta IVN procedūra, un attīstība tika saskaņota. Komisija nevar konstatēt 
ES vides tiesību aktu pārkāpumu.”

                                               
1 Kampānijas reģiona oficiālais biļetens (BURC) Nr. 50, 21.07.10.
2 Kampānijas reģiona oficiālais biļetens (BURC) Nr. 51, 27.07.10.


