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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0948/2010, adresată de Lazzaro Lenza, de cetățenie italiană, 
privind neorganizarea de către autoritățile din Salerno a unei consultări 
publice, în conformitate cu Directiva 85/337/CEE (Directiva EIA), înainte de 
autorizarea instalării unui echipament fotovoltaic pentru generarea de 
energie electrică

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că autoritățile din Eboli (Provincia 
Salerno) nu au organizat consultări publice înainte de autorizarea instalării unui echipament 
fotovoltaic pentru generarea a 24 MW de energie electrică. Petiționarul își exprimă 
preocuparea cu privire la impactul asupra peisajului și, de asemenea, cu privire la impactul 
asupra mediului, odată cu dezafectarea echipamentului la sfârșitul duratei de viață a acestuia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Petiția 

Petiționarul își exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că autoritățile din Eboli (Provincia 
Salerno) nu au organizat consultări publice înainte de autorizarea instalării unui echipament 
fotovoltaic pentru generarea a 24 MW de energie electrică. Petiționarul își exprimă 
preocuparea cu privire la impactul asupra peisajului și, de asemenea, cu privire la impactul 
asupra mediului, odată cu dezafectarea echipamentului la sfârșitul duratei de viață a acestuia. 
Observațiile Comisiei
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În conformitate cu Directiva 85/337/CEE a Consiliului1, astfel cum a fost modificată, privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (Directiva privind 
evaluarea impactului asupra mediului sau Directiva EIA), proiectele care pot avea efecte 
semnificative asupra mediului, din cauza, inter alia, a naturii, dimensiunii sau localizării lor, 
trebuie să facă obiectul unei evaluări a efectelor lor asupra mediului, înainte de a fi autorizate. 
Directiva cuprinde două anexe – proiectele care necesită o evaluare obligatorie (așa-numitele 
proiecte din anexa I) și proiectele pentru care autoritățile statelor membre trebuie să 
stabilească printr-o, procedură de evaluare dacă proiectele pot avea efecte semnificative (așa-
numitele proiecte din anexa II). 

Anexa II enumeră la punctul 3a, „Instalații industriale pentru producerea electricității, a 
aburului și a apei calde (altele decât cele menționate la anexa I)”. 

Din informațiile furnizate de petiționar, în acest caz se pare că autorizația a fost acordată 
pentru o instalație de 24 MW, prin așa-numita autorizație unică (autorizzazione unica), la 8 
iulie 2010 și că un contractant a fost deja ales să realizeze lucrările.

Comisia ar dori să sublinieze faptul că Directiva 85/337/CEE oferă statelor membre o marjă 
vastă de apreciere în ceea ce privește stabilirea proiectelor din anexa II care ar trebui să fie 
supuse unei EIA, și în ceea ce privește stabilirea criteriilor sau pragurilor necesare pentru a 
lua această decizie. 

Cu toate acestea, Comisia va solicita autorităților italiene informații cu privire la modul în 
care Directiva EIA a fost aplicată în acest caz.

În ceea ce privește eliminarea echipamentului la sfârșitul duratei de viață a proiectului, există 
deja tehnologii de reciclare pentru diferite tipuri de panouri solare. Respectarea legislației 
comunitare existente ar trebui să fie asigurată în timp util.

Concluzie

Comisia va contacta autoritățile italiene cu privire la punerea în aplicare a Directivei EIA.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 10 iunie 2011

Comisia a solicitat autorităților italiene informații cu privire la aplicarea 
Directivei 85/337/CEE a Consiliului2, astfel cum a fost modificată, privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului (Directiva privind evaluarea impactului 
asupra mediului sau Directiva EIA). Informațiile au fost primite de la autoritățile italiene la 3 
martie 2011, 19 aprilie 2011 și 27 aprilie 2011. 

Pentru acest proiect a fost derulată o procedură EIA. Consiliul municipal din Salerno, în 
calitate de autoritate competentă pentru propuneri, a publicat, la 3 aprilie 2010, avize în 
mijloacele media prin care informa asupra faptului că documentele puteau fi consultate de 

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40; JO L 73, 14.3.1997, p. 5; JO L 156, 25.6.2003, p. 17; JO L 140, 5.6.2009, p. 114.
2 JO L 175, 5.7.1985, p. 40; JO L 73, 14.3.1997, p. 5; JO L 156, 25.6.2003, p. 17; JO L 140, 5.6.2009, p. 114.
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către public în clădirile administrației publice, în termen de 60 de zile. Un anunț a fost, de 
asemenea, publicat pe site-ul regiunii Campania, în calitate de autoritate competentă.

Proiectul a fost aprobat prin ordonanța administrativă (Decreto Dirigenziale) nr. 755 din 1 
iulie 20101. După aceea, proiectul a fost aprobat de regiunea Campania la 8 iulie 20102. 

Concluzie

În acest caz a fost derulată o procedură EIA, iar aprobarea pentru dezvoltare a fost acordată. 
Comisia nu a înregistrat nicio încălcare a legislației UE privind mediul. 

                                               
1 Jurnalul Oficial al regiunii Campania - BURC nr. 50, 21.7.2010
2 Jurnalul Oficial al regiunii Campania - BURC nr. 51, 26.7.2010


