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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0663/2012, внесена от Бенямино Сандрини (с италианско 
гражданство), относно достъпа до документи във връзка с изграждането 
на депо за отпадъци в провинция Верона

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията разказва събитията в община Сомакампаня, където органите 
изграждат депо за отпадъци. Изглежда е направена оценка на въздействието върху 
околната среда. Впоследствие стените на обекта са паднали и е добавен нов проект за 
укрепването им. Вносителят на петицията многократно е искал достъп до документите 
за планиране, възлагане и изпълнение на обществената поръчка, но той му е бил 
отказван. Той подозира, че реализираният на обществен терен проект е зле планиран и 
изпълнен. Той също така подозира, че е налице конфликт на интереси, тъй като 
директорът на службата за околна среда, ръководителят на строителните работи и 
служителят, отговарящ за възлагането на обществената поръчка, са едно и също лице. 
Той е внесъл жалба в съда. Основното му опасение е, че ако депото за отпадъци е зле 
построено, това може да доведе до сериозен риск за околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

През май и октомври 2012 г. вносителят е изпратил писма до Комисията, съдържащи 
същите твърдения. Службите на Комисията разглеждат жалбата и ще решат дали да 
започнат разследване срещу италианските органи, за да получат разяснения.
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Комисията ще информира комисията по петиции относно развитието по случая.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 28 август 2013 г.

Жалбата все още е в процес на оценка, като също така се разглежда и допълнителната 
информация, която жалбоподателят е изпратил на Комисията през февруари и юни 2013 
година.

Комисията ще информира комисията по петиции относно развитието по случая.

5. Отговор от Комисията (II), получен на 31 януари 2014 г.

След като разгледа цялата информация, представена от жалбоподателя в периода май 
2012 г. – юни 2013 г., Комисията стигна до заключението, че няма доказателства за 
нарушаване на правото на ЕС в областта на околната среда. Затова през юли 2013 г. 
Комисията изпрати писмо до жалбоподателя, като го информира, че при липсата на 
допълнителни доказателства разглеждането на жалбата ще бъде приключено. 
Жалбоподателят изпрати допълнителни писма в периода август – ноември 2013 година. 
След като разгледа тези писма, Комисията потвърди своето заключение, че няма 
доказателства за нарушаване на правото на ЕС в областта на околната среда и през 
декември 2013 г. тя писа на жалбоподателя, като го информира, че разглеждането на 
жалбата е приключено.

Причините, поради които Комисията счита, че няма доказателства за нарушаване на 
правото на ЕС в областта на околната среда, са обяснени по-долу.

Вносителят на петицията се оплаква, че италианските органи не са извършили оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) за проект, насочен към рехабилитация на 
района около затвореното депо за неопасни отпадъци „Сибир“, изградено в община 
Сомакампаня, Верона („проект за рехабилитация“). Този проект представлява промяна на 
проекта за изграждане на депото за отпадъци („първоначалния проект“), за което е 
извършена ОВОС. 

Комисията отбелязва, че съгласно член 4 от Директивата за ОВОС1 проектите по 
приложение I към директивата подлежат на ОВОС, а за проектите по приложение II 
държавите членки определят дали е необходимо извършването на ОВОС (т. нар. 
„скрининг за ОВОС“).

Комисията отбелязва, че депата за неопасни отпадъци, като например въпросното депо 
„Сибир“, са включени в приложение II, точка 11б от Директивата за ОВОС, и 
следователно промените в тези депа са включени в приложение II, точка 13а, съгласно 
която всяка промяна в проектите по приложение II трябва да подлежи на скрининг за 
ОВОС, ако тази промяна може да доведе до значителни неблагоприятни последици за 
околната среда.

Решението за това дали промяната може да окаже съществено неблагоприятно 
въздействие върху околната среда се взема основно от компетентните органи на 
съответната държава членка. В тази връзка Комисията отбелязва, че в решение № 332 на 

                                               
1 Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда (ОВ L 26, 28.01.12 г., стр. 1).
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Регионалния съвет на Венето от 6 март 2012 г. изрично се посочва, че след провеждането 
на техническо проучване комисията по ОВОС на регион Венето е посочила, че проектът 
за рехабилитация не води до неблагоприятно въздействие върху околната среда. Тъй като 
жалбоподателят не е представил доказателства, че при вземането на това решение 
италианските органи са допуснали явна грешка при преценката си, Комисията не може да 
установи нарушение на Директивата за ОВОС.

Освен това, вносителят на петицията се оплаква, че депото „Сибир“ не е снабдено с 
преградна бариера, в допълнение към дренажния слой и геоложката бариера. В тази 
връзка Комисията отбелязва, че Директивата относно депонирането на отпадъци1 не 
изисква депата за неопасни отпадъци от типа на депото „Сибир“ да бъдат снабдени с 
преградна бариера, в допълнение към дренажния слой и геоложката бариера.

Вносителят също така се оплаква, че части от стените на депото са паднали, което 
показва, че  при реализацията на проекта са допуснати грешки. В тази връзка Комисията 
отбелязва, че въз основа на информацията, предоставена от вносителя, италианските 
органи са възстановили срутените стени и са взели мерки за избягване на повторното 
възникване на този проблем (изградили са бариера около депото, използвайки 
технологията за джет фугиране).

И накрая вносителят се оплаква, че му е отказан достъп до проектната документация. В 
тази връзка Комисията отбелязва, че не е ясно дали въпросната проектна документация 
е обхваната от разпоредбите на Директивата относно обществения достъп до 
информация за околната среда2. Във всеки случай Комисията отбелязва, че според 
информацията, предоставена от вносителя в писмото му от септември 2013 г., 
проектната документация най-накрая е публикувана на интернет страницата на регион 
Венето. 

                                               
1 Директива 1999/31/EО относно депонирането на отпадъци (OВ L 182, 16.07.99 г., стр. 1).
2 Директива 2003/4/ЕО относно публичния достъп до информация за околната среда (OВ L 041, 14.2.2003 
г., стр. 6).


