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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0663/2012, του Beniamino Sandrini, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την πρόσβαση σε έγγραφα στο πλαίσιο της δημιουργίας χώρου 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων στην επαρχία της Βερόνα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην κοινότητα της 
Sommacampagna, όπου οι αρχές δημιουργούν χώρο υγειονομικής ταφής. Κατά τα φαινόμενα, 
έχει διενεργηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στη συνέχεια, τα τοιχώματα του 
χώρου ταφής κατέρρευσαν και προστέθηκε νέο έργο με σκοπό τη σταθεροποίησή τους. Το 
αίτημα που κατ` επανάληψη απεύθυνε ο αναφέρων για πρόσβαση στα έγγραφα σχεδιασμού, 
συμβάσεων και υλοποίησης του έργου απορρίφθηκε. Ο αναφέρων υποψιάζεται ότι υπήρξε 
κακή η ποιότητα τόσο του σχεδιασμού όσο και της εκτέλεσης του έργου σε δημόσια γη. 
Επίσης, υποψιάζεται ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, δεδομένου ότι ο διευθυντής της 
υπηρεσίας περιβάλλοντος, ο διευθυντής των εργασιών και ο υπεύθυνος προμηθειών είναι το 
ίδιο και το αυτό πρόσωπο. Ο αναφέρων έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη. Αυτό που κυρίως 
φοβάται ο αναφέρων είναι ότι, εάν ο χώρος υγειονομικής ταφής είναι πρόχειρα 
κατασκευασμένος, τότε υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για το περιβάλλον.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Τον Μάιο και τον Οκτώβριο του 2012 ο αναφέρων απηύθυνε στην Επιτροπή επιστολές οι οποίες 
περιείχαν τους ίδιους ισχυρισμούς. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν την καταγγελία και 
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θα αποφασίσουν εάν θα διεξαγάγουν έρευνα σε συνεργασία με τις ιταλικές αρχές για να 
ζητήσουν διευκρινίσεις.
Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις επί της 
παρούσας αναφοράς.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η καταγγελία βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση, δεδομένου ότι έχουν προστεθεί συμπληρωματικές 
πληροφορίες που διαβίβασε ο αναφέρων στην Επιτροπή το Φεβρουάριο και τον Ιούνιο του 
2013.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις επί της 
παρούσας αναφοράς.

5. Απάντηση της Επιτροπής (II), που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Έχοντας εξετάσει όλες τις πληροφορίες που υπέβαλε ο αναφέρων στο χρονικό διάστημα μεταξύ 
Μαΐου 2012 και Ιουνίου 2013, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν στοιχειοθετείται 
παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.  Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή απηύθυνε 
τον Ιούλιο του 2013 επιστολή στον αναφέροντα για να τον ενημερώσει ότι, ελλείψει άλλων 
στοιχείων, η αναφορά θα τεθεί στο αρχείο. Ο αναφέρων απηύθυνε νέες επιστολές στο χρονικό 
διάστημα μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου 2013. Έχοντας εξετάσει τις επιστολές αυτές, η 
Επιτροπή επιβεβαίωσε το συμπέρασμά της ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και, τον Δεκέμβριο του 2013, απηύθυνε επιστολή στον 
αναφέροντα για να τον ενημερώσει ότι η αναφορά τέθηκε στο αρχείο.

Οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά η Επιτροπή ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ εκτίθενται κατωτέρω.

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι ιταλικές αρχές δεν διενήργησαν εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (EIA) για τις εργασίες αποκατάστασης του σφραγίσματος του χώρου υγειονομικής 
ταφής για μη επικίνδυνα απόβλητα με το όνομα «Siberie» που κατασκευάστηκε στην 
Sommacampagna (Verona) («το έργο αποκατάστασης»).  Πρόκειται για εργασίες που επιφέρουν 
τροποποίηση στο έργο κατασκευής του χώρου υγειονομικής ταφής («το αρχικό έργο»). 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας EIA1, τα έργα που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας υπόκεινται σε ΕΙΑ ενώ, για τα έργα που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας, αποφασίζουν τα κράτη μέλη κατά πόσο το έργο 
θα υποβληθεί σε εκτίμηση.

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι εγκαταστάσεις για τη διάθεση μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως 
εν προκειμένου ο χώρος «Siberie», καλύπτονται από το Παράρτημα ΙΙ, σημείο 11 στοιχείο β) 
της οδηγίας ΕΙΑ και ότι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε τέτοιους χώρους καλύπτονται συνεπώς 
από το Παράρτημα ΙΙ, σημείο 13 στοιχείο α), σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε τροποποίηση 
έργων που καλύπτονται από το παράρτημα ΙI υπόκειται σε απόφαση των κρατών μελών σχετικά 
με την σκοπιμότητα ή μη της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εφόσον μια τέτοια 
τροποποίηση ενδέχεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον .

                                               
1 Οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1).
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Η ευθύνη της εκτίμησης κατά πόσον μια τροποποίηση ενδέχεται να έχει σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον ανήκει καταρχάς στις αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους. Επ` αυτού, η Επιτροπή παρατηρεί ότι με την υπ' αριθ. 332 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου του Veneto, της 6ης Μαρτίου 2012 δηλώνεται ρητώς ότι, μετά από τεχνική έρευνα, 
η επιτροπή EIA της Περιφέρειας του Veneto απεφάνθη ότι το έργο αποκατάστασης δεν θα έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δεδομένου ότι ο αναφέρων δεν προσκόμισε αποδεικτικά 
στοιχεία που στοιχειοθετούν πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης κατά τη λήψη απόφασης των ιταλικών 
αρχών, η Επιτροπή αδυνατεί να εντοπίσει παράβαση των διατάξεων της οδηγίας ΕΙΑ. 

Ο αναφέρων καταγγέλλει επίσης ότι ο χώρος «Siberie» δεν διαθέτει τοίχο απομόνωσης επιπλέον 
του στρώματος αποστράγγισης και του τοίχου γεωλογικής απομόνωσης. Επ` αυτού, η Επιτροπή 
παρατηρεί ότι η οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων1 δεν απαιτεί να διαθέτουν οι 
εγκαταστάσεις για τη διάθεση μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως ο «Siberie», τοίχο απομόνωσης 
επιπλέον του στρώματος αποστράγγισης και του τοίχου γεωλογικής απομόνωσης.

Ο αναφέρων καταγγέλλει επίσης ότι έχουν καταρρεύσει τμήματα των πλευρών του ΧΥΤΑ, 
γεγονός που παραπέμπει σε λάθη κατασκευής του έργου. Σε σχέση με αυτό, η Επιτροπή 
παρατηρεί ότι, βάσει των πληροφοριών που διαβίβασε ο αναφέρων, οι ιταλικές αρχές έχουν 
αναστηλώσει τα τμήματα που κατέρρευσαν και έχουν λάβει μέτρα για να μην επαναληφθεί το 
πρόβλημα (μέσω της κατασκευής φράγματος περιμετρικά του ΧΥΤΑ με τεχνολογία έγχυσης 
ρευστού κονιάματος με πίεση). 

Τέλος, ο αναφέρων καταγγέλλει ότι δεν του επιτράπηκε η πρόσβαση στα έγγραφα σχετικά με 
το έργο. Η Επιτροπή παρατηρεί σχετικά ότι δεν είναι σαφές το αν τα σχετικά με το εν λόγω 
έργο έγγραφα καλύπτονται από την οδηγία για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες2 ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή παρατηρεί ότι, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που προσκόμισε ο αναφέρων με την επιστολή του, του Σεπτεμβρίου 2013, τα 
έγγραφα που έχουν σχέση με το έργο δημοσιεύτηκαν τελικώς στον ιστότοπο της Περιφέρειας 
του Veneto. 

                                               
1 Οδηγία 1999/31/ΕΚ σχετικά με την υγειονομική ταφή αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1–19).
2 Οδηγία 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (ΕΕ L 41, 14.2.2003, σ. 26). 


