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Tárgy: Beniamino Sandrini olasz állampolgár által benyújtott 0663/2012 sz. petíció 
egy Verona tartománybeli hulladéklerakó létesítéséhez kapcsolódó 
dokumentumokhoz való hozzáférésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Sommacampagna települést érintő eseményekről számol be, ahol a 
hatóságok hulladéklerakó telepet hoznak létre. Úgy tűnik, végeztek környezeti 
hatásvizsgálatot. A szóban forgó terület falai később mégis megrogytak, és egy új projektet 
indítottak el, annak érdekében, hogy megerősítsék azokat. A petíció benyújtója már többször 
kérte a tervezési, beszerzési és végrehajtási dokumentumokhoz való hozzáférés lehetőségét, 
eredménytelenül. Azt gyanítja, hogy a projektet rosszul tervezték meg, és rosszul kivitelezték 
a közterületen. Továbbá összeférhetetlenséget is gyanít, látva azt, hogy a Környezetvédelmi 
Hivatal igazgatója, a munkálatok vezetője és a beszerzésért felelős személy egy és ugyanaz az 
ember. A petíció benyújtója panaszt tett a bíróságon. Legfőbb félelme az, hogy a 
hulladéklerakó selejtes anyagból épült meg, ami súlyos környezeti kockázatokat jelenthet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

2012 májusában és októberében a petíció benyújtója ugyanezen aggályok kapcsán levélben 
megkereste a Bizottságot. A Bizottság szolgálatai jelenleg vizsgálják a panaszt és döntenek arról, 
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hogy vizsgálatot indítsanak-e az olasz hatóságoknál a körülmények tisztázása érdekében.
A Bizottság folyamatosan tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a petícióval kapcsolatos 
fejleményekről.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. augusztus 28.

A panaszt jelenleg is vizsgálják, tekintettel arra, hogy a panaszos 2013 februárjában és 
júniusában kiegészítő tájékoztatást küldött a Bizottság részére.

A Bizottság folyamatosan tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a petícióval kapcsolatos 
fejleményekről.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II.): 2014. január 31.

A panaszos által 2012 májusa és 2013 júniusa között nyújtott információk megvizsgálását 
követően a Bizottság arra a következetésre jutott, hogy semmi nem bizonyítja az uniós 
környezetvédelmi jog megsértését. 2013 júliusában ezért a Bizottság levelet intézett a 
panaszosnak, amelyben tájékoztatta arról, hogy további információk hiányában lezárja 
panaszának vizsgálatát. 2013 augusztusa és novembere között a panaszos további leveleket 
küldött. Ezek megvizsgálását követően a Bizottság megerősítette azon következtetését, miszerint 
nincs bizonyíték az uniós környezetvédelmi jog megsértésére, és 2013 decemberében levélben 
tájékoztatta a panaszost a vizsgálat lezárásáról.

A Bizottság az alábbiakban ismertetettekkel indokolta, hogy miért nem tartotta bizonyítottnak az 
uniós környezetvédelmi jog megsértését.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a Sommacampagnában (Verona tartomány) létesített, nem 
veszélyes hulladékok tárolására szolgáló „Siberie” hulladéklerakó szigetelésének helyreállítására 
irányuló projekt esetében („helyreállítási projekt”) az olasz hatóságok nem végeztek környezeti 
hatásvizsgálatot (KHV). Ez a projekt a hulladéklerakó építésére irányuló projekt („eredeti 
projekt”) megváltoztatása, amely utóbbi esetén sor került KHV végzésére. 

A Bizottság megjegyzi, hogy a KHV-irányelv1 4. cikke értelmében az irányelv I. mellékletében 
felsorolt projekteket KHV-vizsgálatnak vetik alá, míg a II. mellékletben felsorolt projektekre a 
tagállamok határozzák meg, hogy szükség van-e KHV lefolytatására (úgynevezett „KHV-
szűrés”).

A Bizottság megjegyzi, hogy a nem veszélyes hulladékok hulladéklerakói – így a szóban forgó 
Siberie hulladéklerakó is – a KHV-irányelv II. melléklete 11. pontja b) alpontjának hatálya alá 
tartoznak, így az ilyen hulladéklerakók megváltoztatása a II. melléklet 13. pontja a) alpontjának 
hatálya alá tartozik, amelynek értelmében KVH-szűrést kell végezni a II. mellékletben felsorolt 
projektek bármely olyan megváltoztatása esetén, amelynek jelentős ártalmas hatása lehet a 
környezetre.

Elsősorban az érintett tagállam illetékes hatóságainak a feladata annak meghatározása, hogy egy 
módosításnak lehetnek-e jelentős ártalmas környezeti hatásai. E tekintetben a Bizottság 
megjegyzi, hogy a Venetói Regionális Tanács 2012. március 6-i 332. sz. határozata kifejezetten 
kimondja, hogy a műszaki vizsgálatot követően Veneto régió KHV-bizottsága megállapította, 
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Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv, 

HL L 026., 2012.1.28., 1. o.
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hogy a helyreállítási projektnek nincsenek ártalmas környezeti hatásai. Mivel a panaszos nem 
támasztotta alá, hogy e döntés meghozatalakor az olasz hatóságok nyilvánvaló értékelési hibát 
követtek volna el, a Bizottság nem tartja megállapíthatónak a KHV-irányelv megsértését.

A petíció benyújtója emellett kifogásolja, hogy a Siberie hulladéklerakó nem rendelkezik 
szigetelőfallal a vízelvezető rétegen és a geológiai zárórétegen felül. E tekintetben a Bizottság 
megjegyzi, hogy a hulladéklerakókról szóló irányelv 1 nem írja elő, hogy a nem veszélyes 
hulladékok hulladéklerakóinak – amilyen a Siberie hulladéklerakó is – szigetelőfallal kell 
rendelkezniük a vízelvezető rétegen és a geológiai zárórétegen felül.

A petíció benyújtója kifogásolja továbbá, hogy a hulladéklerakó falai egyes részeken 
megrogytak, ami a projektben elkövetett hibákat jelzi. Ezzel összefüggésben a Bizottság 
megjegyzi, hogy a petíció benyújtója által nyújtott információk szerint az olasz hatóságok 
újjáépítették az összerogyott falakat, és lépéseket tettek annak érdekében, hogy e probléma 
többé ne merülhessen fel (az ún. „jet grouting” technológia alkalmazásával záróréteg építése a 
hulladéklerakó körül).

Végül a petíció benyújtója kifogásolja, hogy nem biztosítottak számára hozzáférést a 
projektdokumentációhoz. Ezzel összefüggésben a Bizottság megjegyzi, hogy nem egyértelmű, 
hogy a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló irányelv 2 hatálya 
kiterjed-e a szóban forgó projektdokumentációra. A Bizottság ugyanakkor megjegyzi, hogy a 
petíció benyújtójának 2013. szeptemberi levelében foglalt információk szerint a 
projektdokumentációt végül közzétették Veneto régió internetes oldalán. 
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