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Komisja Petycji

10.6.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0948/2010, którą złożył Lazzaro Lenza (Włochy) w sprawie 
nieprzeprowadzenia przez władze Salerno konsultacji publicznych zgodnie 
z dyrektywą OOŚ 85/337/EWG przed wydaniem zezwolenia na instalację 
fotowoltaicznego obiektu do wytwarzania energii elektrycznej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że władze Eboli (prowincja Salerno) nie skonsultowały się 
z obywatelami przed  wydaniem zezwolenia na instalację fotowoltaicznego obiektu 
wytwarzania energii elektrycznej o mocy 24 MW. Wyraża on zaniepokojenie w związku 
z oddziaływaniem obiektu na krajobraz oraz oddziaływaniem na środowisko naturalne 
zużytych elementów instalacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną w dniu 18 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Petycja 

Składający petycję twierdzi, że władze Eboli (prowincja Salerno) nie skonsultowały się 
z obywatelami przed  wydaniem zezwolenia na instalację fotowoltaicznego obiektu 
wytwarzania energii elektrycznej o mocy 24 MW. Wyraża on zaniepokojenie w związku 
z oddziaływaniem obiektu na krajobraz oraz oddziaływaniem na środowisko naturalne 
zużytych elementów instalacji. 
Uwagi Komisji
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Na mocy dyrektywy Rady 85/337/EWG1 z późniejszymi zmianami w sprawie oceny wpływu 
wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (znanej 
jako dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ) 
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne − między innymi 
z powodu swojego charakteru, rozmiarów lub lokalizacji − podlegają ocenie oddziaływania 
na środowisko zanim wydane zostanie zezwolenie na inwestycję. Dyrektywa ta zawiera dwa 
załączniki, w których rozróżnia się przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia
obowiązkowej OOŚ (tzw. przedsięwzięcia załącznika I) i przedsięwzięcia, w przypadku 
których państwa członkowskie, w ramach procedury zwanej „przeglądem”, muszą określić, 
czy przedsięwzięcia te mogą mieć istotny wpływ na środowisko (tzw. przedsięwzięcia 
załącznika II). 

W załączniku II pkt 3 lit. a) wymienia się „Urządzenia przemysłowe do produkcji energii, 
pary i gorącej wody (jeśli nie są wymienione w załączniku I)”. 

Na podstawie informacji przedłożonych przez składającego petycję wydaje się, że w tym 
przypadku w dniu 8 lipca 2010 r. wydano zezwolenie na inwestycję dla zakładu o mocy 24 
MW w oparciu o tak zwane jednolite pozwolenie (autorizzazione unica) oraz że wybrano już 
wykonawcę, który przeprowadzi prace.

Komisja pragnie podkreślić, że w dyrektywie 85/337/EWG pozostawia się państwom 
członkowskim pewien margines dowolności jeżeli chodzi o określanie przedsięwzięć 
załącznika II, które należy poddać ocenie oddziaływania na środowisko, oraz ustanawianie 
kryteriów bądź progów niezbędnych dla podjęcia takiej decyzji. 

Tym niemniej Komisja zwróci się do władz włoskich o przekazanie informacji na temat 
sposobu stosowania dyrektywy OOŚ w tym przypadku.

Jeżeli chodzi o unieszkodliwianie wyposażenia pod koniec cyklu życia przedsięwzięcia, to 
istnieją już technologie recyklingu różnych rodzajów paneli słonecznych. Zgodność 
z istniejącym prawodawstwem UE należy zapewnić w odpowiednim czasie.

Wniosek

Komisja skontaktuje się z władzami włoskimi w kwestii stosowania dyrektywy OOŚ.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Komisja zwróciła się do włoskich władz o informacje na temat zastosowania dyrektywy Rady 
85/337/EWG2, z późniejszymi zmianami, w sprawie oceny wpływu wywieranego przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (znanej jako dyrektywa 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ). Odpowiedź ze strony 
włoskich władz nadeszła w dniach 3 marca 2011 r., 19 kwietnia 2011 r. oraz 27 kwietnia 
2011 r. 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40; Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5; Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17; Dz.U. L 140 
z 5.6.2009, s. 114.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40. Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17 Dz.U. L 140 
z 5.6.2009, s. 114.
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W przypadku omawianego projektu przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko. 
W dniu 3 kwietnia 2010 r. rada miasta Salerno, jako inicjator projektu, ogłosiła w prasie 
komunikat o udostępnieniu dokumentów do konsultacji publicznej w budynkach użyteczności
publicznej przez okres 60 dni. Ogłoszenie zostało także umieszczone na stronie internetowej 
właściwego w tej sprawie regionu Kampania.

Projekt został zatwierdzony na mocy dekretu nr 755 z dnia 1 lipca 2010 r1.  Następnie w dniu 
8 lipca 2010 r.2. uzyskał akceptację regionu Kampania.

Wniosek

W przedmiotowej sprawie przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko i udzielono 
zezwolenia na inwestycję. Komisja nie może stwierdzić naruszenia prawa środowiskowego 
UE. 

                                               
1 Dziennik Urzędowy Regionu Kampania − BURC nr 50 z 21 lipca 2010 r.
2 Dziennik Urzędowy Regionu Kampania − BURC nr 51 z 26 lipca 2010 r.


