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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0948/2010, ingediend door Lazzaro Lenza (Italiaanse
nationaliteit), over het verzuim van de autoriteiten in Salerno om een openbare 
raadpleging te houden overeenkomstig de MEB-richtlijn (85/337/EEG) voordat 
zij toestemming gaven voor de plaatsing van fotovoltaïsche apparatuur voor de 
opwekking van elektriciteit

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn onvrede over het feit dat de autoriteiten van Eboli (provincie Salerno) de 
burgers niet hebben geraadpleegd voordat zij toestemming gaven voor de plaatsing van 
fotovoltaïsche apparatuur voor de opwekking van 24 MW aan elektriciteit. Hij maakt zich 
zorgen over de gevolgen voor het landschap en ook over de milieuschade die zal optreden 
wanneer de apparatuur aan het eind van de levensduur bij het afval terechtkomt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011

"Inhoud van het verzoekschrift 

Indiener uit zijn onvrede over het feit dat de autoriteiten van Eboli (provincie Salerno) de 
burgers niet hebben geraadpleegd voordat zij toestemming gaven voor de plaatsing van 
fotovoltaïsche apparatuur voor de opwekking van 24 MW aan elektriciteit. Hij maakt zich 
zorgen over de gevolgen voor het landschap, en ook over de milieuschade die zal optreden 
wanneer de apparatuur aan het einde van de levensduur bij het afval terechtkomt. 
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Opmerkingen van de Commissie

Krachtens Richtlijn 85/337/EEG1 van de Raad, zoals gewijzigd, betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (bekend onder de naam 
MEB-richtlijn oftewel milieueffectbeoordelingsrichtlijn), moeten projecten die een 
aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, 
worden onderworpen aan een beoordeling van die effecten voordat een vergunning wordt 
verleend. De richtlijn heeft twee bijlagen: een voor projecten waarvoor altijd een beoordeling 
nodig is (zogenaamde bijlage I-projecten) en een voor projecten waarvoor lidstaten in een 
"screeningsprocedure" moeten bepalen of projecten aanzienlijke effecten kunnen hebben 
(zogenaamde bijlage II-projecten). 

In bijlage III onder punt 3a worden "industriële installaties voor de productie van elektriciteit, 
stoom en warm water (niet onder bijlage I vallende projecten)" genoemd. 

Uit de informatie die indiener heeft verstrekt, lijkt het erop dat op 8 juli 2010 een vergunning 
is verleend voor een fabriek die 24 MW opwekt via de zogenaamde enkelvoudige vergunning
(autorizzazione unica) en dat er al een aannemer is gekozen om het werk te gaan doen.

De Commissie wil graag onderstrepen dat Richtlijn 85/337/EEG lidstaten een mate van 
beoordelingsvrijheid biedt bij het vaststellen van bijlage II-projecten die aan een MEB moeten 
worden onderworpen en bij het opstellen van de criteria of drempelwaarden die noodzakelijk 
zijn voor dit besluit. 

Niettemin zal de Commissie bij de Italiaanse autoriteiten informatie opvragen over de vraag 
hoe de MEB-richtlijn in dit geval is toegepast.

Voor wat betreft de kwestie dat de apparatuur aan het einde van de levensduur mogelijk bij 
het afval terechtkomt, geldt dat er al recyclingtechnologieën bestaan voor verschillende 
soorten zonnepanelen. Tegen die tijd moet gegarandeerd zijn dat wordt voldaan aan bestaande 
EU-wetgeving.

Conclusie

De Commissie zal contact opnemen met de Italiaanse autoriteiten in verband met de 
toepassing van de MEB-richtijn."

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011

"De Commissie heeft de Italiaanse autoriteiten om inlichtingen gevraagd in verband met de 
toepassing van richtlijn 85/337/EEG van de Raad, zoals gewijzigd, betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten2 (de 
milieueffectbeoordelingsrichtlijn of MEB-richtlijn). Op 3 maart 2011, 19 april 2011 en 
27 april 2011 heeft zij hierover informatie ontvangen van de Italiaanse autoriteiten.
                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40; PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5; PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17; PB L 140 van 
5.6.2009, blz. 114.
2 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40; PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5; PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17; PB L 140 van 
5.6.2009, blz. 114.
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Voor het project in kwestie werd een MEB-procedure uitgevoerd. Op 3 april 2010 publiceerde 
de autoriteit die het project had voorgesteld, namelijk het gemeentebestuur van Salerno 
(Comune di Salerno), een bericht in de pers waarin het meedeelde dat de bevolking de 
documenten gedurende 60 dagen in het gemeentehuis konden komen raadplegen. Ook op de 
website van de regio Campania (de voor het project bevoegde autoriteit) werd een mededeling 
gepubliceerd.

Op 1 juli 2010 werd een bestuurlijk besluit (Decreto Dirigenziale nummer 755) uitgevaardigd 
ter goedkeuring van het project1. Op 8 juli 2010 verleende de regio Campania op haar beurt 
toestemming voor het project2.

Conclusie

In deze zaak is een MEB-procedure uitgevoerd en is toestemming verleend voor het project. 
De Commissie kan geen schending van de EU-milieuwetgeving ontdekken."

                                               
1 Officieel blad van de regio Campania – BURC nr. 50 van 21.7.2010
2 Officieel blad van de regio Campania – BURC nr. 51 van 26.7.2010


