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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0663/2012 af Beniamino Sandrini, italiensk statsborger, om 
aktindsigt i forbindelse med etablering af en losseplads i Verona-provinsen

1. Sammendrag

Andrageren beretter om begivenhederne i kommunen Sommacampagna, hvor myndighederne 
er ved at etablere en losseplads. Der synes at være blevet gennemført en miljøvurdering. 
Efterfølgende er pladsens vægge kollapset, og der er blevet iværksat et nyt projekt med 
henblik på at stabilisere dem. Andrageren har gentagne gange anmodet om adgang til 
dokumenter vedrørende planlægningen, indkøb og gennemførelse og fået afslag. Han nærer 
mistanke om, at projektet var dårligt designet og udført på offentligt område. Han har også 
mistanke om, at der er tale om en interessekonflikt, idet direktøren for miljøkontoret, 
direktøren for arbejderne og den ansvarlige for indkøb er én og samme person. Han har 
indgivet en klage til domstolen. Hans største frygt er, at det, hvis lossepladsen er dårligt 
bygget, kan medføre en alvorlig miljørisiko.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

"I maj og oktober 2012 sendte andrageren skrivelser til Kommissionen om de samme påstande. 
Kommissionens tjenestegrene er ved at vurdere klagen og vil afgøre, om der skal iværksættes en 
undersøgelse i samarbejde med de italienske myndigheder med henblik på at indhente nærmere 
oplysninger.
Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om sin opfølgning af dette 
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andragende."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 28. august 2013

"Klagen er stadig under behandling, hvor også de supplerende oplysninger, som andrageren 
fremsendte til Kommissionen i februar og juni 2013, vil blive taget i betragtning.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om sin opfølgning af dette 
andragende."

5. Kommissionens svar (II), modtaget den 31. januar 2014

"Efter at have behandlet alle de oplysninger, som andrageren har sendt mellem maj 2012 og juni 
2013, nåede Kommissionen til den konklusion, at der ikke var noget tegn på en overtrædelse af 
EU's miljølovgivning. Kommissionen skrev derfor til andrageren i juni 2013 for at oplyse ham 
om, at andragerens sag i mangel af yderligere elementer ville blive afsluttet. Andrageren sendte 
flere skrivelser mellem august og november 2013. Efter at have behandlet disse skrivelser 
bekræftede Kommissionen sin konklusion om, at der ikke var noget tegn på en overtrædelse af 
EU's miljølovgivning, og skrev i december 2013 til andrageren for at oplyse ham om, at hans sag 
var blevet afsluttet.

Årsagerne til hvorfor Kommissionen mener, at der ikke er noget tegn på en overtrædelse af EU's 
miljølovgivning, forklares neden for.

Andrageren forklarer, at de italienske myndigheder ikke har foretaget en vurdering af 
indvirkningen på miljøet af et projekt, der har til formål at genopføre forseglingen af "Siberie"-
lossepladsen til ikke-farligt affald, som blev etableret i Sommacampagna-Verona 
("genopførelsesprojektet"). Dette projekt udgør en ændring til projektet om etableringen af 
lossepladsen ("det oprindelige projekt"), som var genstand for en vurdering af indvirkningen på 
miljøet (VVM). 

Kommissionen bemærker, at projekter, der er opført på bilag I, i henhold til artikel 4 i VVM-
direktivet1, skal underkastes en vurdering af indvirkningen på miljøet, mens medlemsstaterne for 
projekter, der er opført på bilag II, skal afgøre, om det er nødvendigt med en vurdering af 
indvirkningen på miljøet (en såkaldt VVM-screening").

Kommissionen bemærker, at lossepladser for ikke-farligt affald, som f.eks. den pågældende 
Siberie-losseplads, er omfattet af bilag II, punkt 11, nr. b) i VVM-direktivet, og ændringer til 
sådanne lossepladser er derfor omfattet af bilag II, punkt 13, nr. a), ifølge hvilken ændringer af 
projekter i bilag II skal underkastes en VVM-screening, hvis denne kan have en betydelig 
negativ indvirkning på miljøet.

Det er stadig primært de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat, der skal 
beslutte, om en ændring kan have en betydelig negativ indvirkning på miljøet. Kommissionen 
bemærker i denne forbindelse, at det af afgørelse nr. 332 af 6. marts 2012 fra regionalrådet i 
Veneto klart fremgår, at VVM-udvalget i Veneto-regionen fastslog, at genopførelsesprojektet 
ikke vil have en negativ indvirkning på miljøet. Da andrageren ikke har forelagt dokumentation 
for, at de italienske myndigheder, da de traf denne afgørelse, har begået et åbenbart urigtigt skøn, 
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Direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).
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kan Kommissionen ikke konstatere en overtrædelse af VVM-direktivet.

Andrageren klager desuden over, at Siberie-lossepladsen ikke er udstyret med en 
indeslutningsbarriere ud over et drænlag og en geografisk barriere. Kommissionen bemærker i 
denne forbindelse, at lossepladsdirektivet1 ikke stiller krav om, at lossepladser for ikke-farligt 
affald, som f.eks. Siberie-lossepladsen, skal forsynes med en indeslutningsbarriere ud over et 
drænlag og en geografisk barriere.

Andrageren klager også over, at dele af lossepladsens vægge er faldet sammen, hvilket viser, at 
der er blevet begået fejl i forbindelse med projektet. Kommissionen bemærker i denne 
forbindelse, at de italienske myndigheder i henhold til de oplysninger, som andrageren har 
forelagt, har genopbygget de sammenfaldne vægge og har taget skridt til at forebygge, at dette 
problem vil genopstå (ved at bygge en barriere omkring lossepladsen ved hjælp af 
indblæsning af cementmørtel).

Endelig klager andrageren over, at han er blevet nægtet adgang til projektdokumentation. 
Kommissionen bemærker i denne forbindelse, at det ikke er klart, hvorvidt spørgsmålet om 
projektdokumentation er omfattet af direktivet om offentlig adgang til miljøoplysninger2. 
Kommissionen bemærker under alle omstændigheder, at projektdokumentationen, ifølge de af 
andrageren forelagte oplysninger i hans skrivelse fra september 2013, endelig er blevet 
offentliggjort på Veneto-regionens websted." 
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Direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).
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Direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26).


