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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aptaria įvykius Somakampanjos savivaldybėje, kur valdžios institucijos 
steigia sąvartyną. Poveikio aplinkai vertinimas, atrodo, buvo atliktas. Vėliau sąvartyno sienos 
sugriuvo ir buvo parengtas naujas jų sutvirtinimo projektas. Peticijos pateikėjas keletą kartų 
prašė susipažinti su planavimo, pirkimų ir įgyvendinimo dokumentais, tačiau jo prašymas 
buvo atmestas. Jis įtaria, kad projektas (ant valstybės žemės) buvo blogai parengtas ir 
vykdomas. Jis taip pat įtaria, kad kyla interesų konfliktas, kadangi tas pats asmuo yra ir 
aplinkos apsaugos tarnybos direktorius, ir darbų vadovas, ir už viešuosius pirkimus atsakingas 
asmuo. Jis pateikė skundą teismui. Peticijos pateikėjas labiausiai nerimauja dėl to, kad, jei 
sąvartynas bus prastai įrengtas, jis gali kelti didelį pavojų aplinkai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„2012 m. gegužės ir spalio mėn. peticijos pateikėjas nusiuntė Komisijai laiškus, susijusius su tais 
pačiais kaltinimais. Komisijos tarnybos šiuo metu vertina skundą ir nuspręs, ar pradėti tyrimą su 
Italijos valdžios institucijomis siekiant gauti paaiškinimus.
Komisija teiks Peticijų komitetui informaciją apie tolesnius veiksmus, susijusius su šiuo 
skundu.“
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4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Šis skundas vis dar vertinamas, taip pat atsižvelgiant į papildomą informaciją, kurią peticijos 
pateikėjas atsiuntė Komisijai 2013 m. vasario ir birželio mėn.

Komisija teiks Peticijų komitetui informaciją apie tolesnius veiksmus, susijusius su šiuo 
skundu.“

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Išnagrinėjusi visą skundo pateikėjo nuo 2012 m. gegužės mėn. iki 2013 m. birželio mėn. 
pateiktą informaciją, Komisija priėjo prie išvados, kad nėra įrodymų, jog būtų pažeisti ES 
aplinkos teisės aktai. Todėl 2013 m. liepos mėn. Komisija parašė skundo pateikėjui ir jam 
pranešė, kad neturint kitokios informacijos skundo nagrinėjimas bus užbaigtas. Skundo 
pateikėjas nuo 2013 m. rugpjūčio iki lapkričio mėn. atsiuntė kelis papildomus laiškus. 
Išnagrinėjusi šiuos laiškus, Komisija patvirtino savo išvadą, kad nėra įrodymų, jog pažeisti ES 
aplinkos teisės aktai, 2013 m. gruodžio mėn. parašė skundo pateikėjui ir jam pranešė, kad skundo 
nagrinėjimas užbaigtas.

Toliau pateikiamos priežastys, kodėl Komisija mano, jog nėra įrodymų, kad pažeisti ES teisės 
aktai.

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Italijos valdžios institucijos neatliko projekto, kurio tikslas –
suremontuoti Veronos provincijos Somakampanjoje pastatyto nepavojingų atliekų sąvartyno 
„Siberie“ užsandarinimą (toliau – remonto projektas), poveikio aplinkai vertinimo (PAV). 
Projekte numatyta pakeisti sąvartyno statybos projektą (toliau – pirminis projektas), kurio 
poveikio aplinkai vertinimą reikėjo atlikti. 

Komisija pastebi, kad pagal Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos1 4 straipsnį turi būti 
atliekamas direktyvos I priede išvardytų projektų poveikio aplinkai vertinimas, o valstybės narės 
sprendžia, ar būtina atlikti II priede išvardytų projektų poveikio aplinkai vertinimą (vadinamąją 
PAV patikrą). 

Komisija pastebi, kad nepavojingų atliekų sąvartynai, tokie kaip aptariamas sąvartynas „Siberie“, 
įtraukti į PAV direktyvos II priedo 11.b punktą, todėl tokių sąvartynų projekto pakeitimai įtraukti 
į II priedo 13.a punktą. Atsižvelgiant į tai, turi būti atlikta visų į II priedą įtrauktų projektų 
pakeitimų PAV patikra, jeigu tie pakeitimai gali turėti didelių neigiamų padarinių aplinkai.

Teisė nuspręsti, ar pakeitimas gali turėti didelių neigiamų padarinių aplinkai, tenka pirmiausia 
atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Į tai atsižvelgdama, Komisija 
pastebi, kad 2012 m. kovo 6 d. Venecijos regioninės tarybos sprendime Nr. 332 aiškiai 
konstatuojama, jog, atlikęs techninį tyrimą, Venecijos regiono PAV komitetas nustatė, kad 
remonto projektas neigiamų padarinių aplinkai neturės. Kadangi skundo pateikėjas nepateikė 
įrodymų, kad priimdamos šį sprendimą Italijos valdžios institucijos padarė aiškią vertinimo 
klaidą, Komisija negali nustatyti, jog buvo pažeista PAV direktyva.

Be to, peticijos pateikėjas skundžiasi, kad sąvartyne „Siberie“ papildomai prie drenažinio 
sluoksnio ir geologinio barjero neįrengtas sandarusis barjeras. Šiuo klausimu Komisija pastebi, 

                                               
1 Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 
2012 1 28, p. 1).
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kad Sąvartynų direktyvoje1 nereikalaujama, jog nepavojingų atliekų sąvartynuose, tokiuose kaip 
sąvartynas „Siberie“, būtų įrengtas sandarusis barjeras papildomai prie drenažinio sluoksnio ir 
geologinio barjero.

Peticijos pateikėjas taip pat skundžiasi, kad kai kurios sąvartyno sienos sugriuvusios ir tai rodo, 
jog projekte padaryta klaidų. Šiuo klausimu Komisija, remdamasi peticijos pateikėjo pateikta 
informacija, pastebi, kad Italijos valdžios institucijos atstatė sugriuvusias sienas ir ėmėsi 
veiksmų siekdamos užtikrinti, kad ši problema nepasikartotų (pastatė barjerą aplink sąvartyną 
naudodamos užpildymo cemento skiediniu technologiją).

Galiausiai peticijos pateikėjas skundžiasi, kad jam neleista susipažinti su projekto 
dokumentais. Šiuo klausimu Komisija pastebi, jog nėra aišku, ar aptariami projekto 
dokumentai patenka į direktyvos dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie 
aplinką2 taikymo sritį. Bet kokiu atveju, Komisija, remdamasi 2013 m. rugsėjo mėn. peticijos 
pateikėjo laiške pateikta informacija, pastebi, kad projekto dokumentai galiausiai paskelbti 
Venecijos regiono interneto svetainėje.“

                                               
1 Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų  (OL L 182, 1999 7 16, p. 1).
2 Direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (OL L 041, 2003 2 14, 
p. 6).


