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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0948/2010, imressqa minn Lazzaro Lenza, ta’ nazzjonalità 
Taljana, dwar in-nuqqas tal-awtoritajiet f’Salerno li jwettqu konsultazzjoni 
pubblika skont id-Direttiva EIA 85/337/KEE qabel ma japprovaw l-
installazzjoni ta’ tagħmir fotovoltajku għall-iġġenerar tal-elettriku

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jipprotesta li l-awtoritajiet ta’ Eboli (Provinċja ta’ Salerno) ma 
kkonsultawx liċ-ċittadini qabel ma approvaw l-installazzjoni ta’ tagħmir fotovoltajku għall-
iġġenerar ta’ 24 MW ta’ elettriċità. Hu jinsab imħasseb dwar l-impatt fuq il-pajsaġġ u anke 
dwar l-impatt ambjentali kkawżat mir-rimi tat-tagħmir wara tmiem l-użu tiegħu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202 (6) tar-Regolament).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fi 11 Frar 2011.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jipprotesta li l-awtoritajiet ta’ Eboli (Provinċja ta’ Salerno) ma 
kkonsultawx liċ-ċittadini qabel ma approvaw l-installazzjoni ta’ tagħmir fotovoltajku għall-
iġġenerar ta’ 24 MW ta’ elettriċità. Hu jinsab imħasseb dwar l-impatt fuq il-pajsaġġ u anke 
dwar l-impatt ambjentali kkawżat mir-rimi tat-tagħmir wara tmiem l-użu tiegħu.
L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
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Skont id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE1 kif emendata dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (id-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali jew 
id-Direttiva, jew, l-EIA), il-proġetti li aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent 
minħabba inter alia, in-natura, id-daqs u s-sit fejn ikunu jinstabu għandhom ikunu suġġetti 
għal stima tal-impatti ambjentali tagħhom qabel ma jingħata kunsens għall-iżvilupp. Id-
Direttiva fiha żewġ annessi – dawk li jeħtieġu stima obbligatorja (l-hekk imsejħa proġetti tal-
Anness I), u dawk li għalihom l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jiddeterminaw, bi 
proċedura ta’ “verifikar”, jekk il-proġetti aktarx ikollhom effetti sinifikanti jew le (l-hekk 
imsejħa proġetti tal-Anness II).

L-Anness II jelenka f’punt 3 li “Stallazzjonijiet industrijali għall-produzzjoni ta’ eletriċità, 
steam u ilma sħun” (proġetti mhux inklużi fl-Anness I).

Mill-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, f’dan il-każ jidher li ngħata l-Kunsens għal 
Żvilupp għal impjant ta’ 24 MW permezz tal-hekk imsejħa awtorizzazzjoni singla 
(autorizzazione unica) fit-8 ta’ Lulju 2010, u li diġà ntgħażel kuntrattur biex jagħmel ix-
xogħol.

Il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni fuq il-fatt li d-Direttiva 85/337/KEE tagħti marġni 
ta’ diskrezzjoni kbira lill-Istati Membri fir-rigward tad-determinazzjoni tal-proġetti tal-Anness 
II li għandhom ikunu soġġetti għal EIA u fir-rigward tal-istabbiliment tal-kriterji jew livelli 
minimi meħtieġa biex tittieħed din id-deċiżjoni.

Madankollu, il-Kummissjoni se titlob lill-awtoritajiet Taljani jagħtuha informazzjoni dwar kif 
ġiet applikata d-Direttiva EIA f’dan il-każ.

Diġà jeżistu tekonoloġiji tar-riċiklar għad-diversi tipi ta’ panewijiet solari dwar ir-rimi tat-
tagħmir fi tmiem il-proġett. Għandha tiġi żgurata l-konformità mal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-
UE fiż-żmien dovut.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet Taljani dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva EIA.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV) , li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011.

Il-Kummissjoni talbet informazzjoni mill-awtoritajiet Taljani fir-rigward tal-applikazzjoni 
tad-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE2, kif emendata, fuq il-valutazzjoni tal-effetti ta' ċerti 
proġetti pubbliċi u privati dwar l-ambjent (il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali, jew, id-
Direttiva VIA), L-informazzjoni waslet lura mill-awtoritajiet Taljani fit-03.03.11, fid-
19.04.11 u fis-27.04.11. 

Proċedura tal-VIA twettqet għal dan il-proġett. Il-Kunsill ta’ Salerno (Comune di Salerno) 
bħala l-awtorità li tipproponi, ippubblika avviżi fl-istampa fit-03.04.10 fejn ħabbar li d-

                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985, p.40; ĠU L 73, 14.3.1997, p.5; ĠU L 156, 25.6.2003, p.17; ĠU L 140, 
5.6.2009, p.114
2 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40; ĠU L 73, 14.3.1997, p. 5; ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17; ĠU L 140, 5.6.2009, p. 114.
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dokumenti kienu disponibbli għal konsultazzjoni pubblika fl-uffiċċji pubbliċi f’temp ta’ 60 
jum. Kienet inkluża wkoll tħabbira fis-sit tar-Reġjun tal-Campania bħala l-awtorità 
kompetenti.

Inħareġ Digriet Maniġerjali (Decreto Dirigenziale), numru 755 tal-01.07.10, li japprova l-
proġett1. Sussegwentement, il-proġett ġie approvat mir-Reġjun tal-Campania fit-08.07.102. 

Konklużjoni

Proċedura tal-VIA twettqet għal dan il-każ u ngħata l-kunsens għall-iżvilupp. Il-Kummissjoni 
ma tista’ ssib l-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE. 

                                               
1 Il-Ġurnal Uffiċjali tar-Reġjun tal-Campania - BURC nru. 50, 21.07.10
2 Il-Ġurnal Uffiċjali tar-Reġjun tal-Campania - BURC nru. 51, 26.07.10


