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Betreft: Verzoekschrift 0663/2012, ingediend door Beniamino Sandrini (Italiaanse 
nationaliteit), over de toegang tot documenten in het kader van de aanleg van een 
stortplaats in de provincie Verona

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op de gebeurtenissen in de gemeente Sommacampagna, waar de overheden 
momenteel een stortplaats oprichten. Er lijkt een milieueffectbeoordeling te zijn uitgevoerd.
Vervolgens zijn de muren van de stortplaats ingestort en werd een nieuw project om de muren 
te stabiliseren opgezet. Indiener heeft herhaaldelijk om toegang tot de plannings-, 
aanbestedings- en uitvoeringsdocumenten verzocht, maar tevergeefs. Hij vermoedt dat het 
project op openbaar terrein slecht ontworpen en uitgevoerd werd. Hij vermoedt eveneens dat 
er sprake is van een belangenverstrengeling aangezien de directeur van de milieudienst, de 
directeur van de werken en de verantwoordelijke voor aanbestedingen één en dezelfde 
persoon zijn. Hij heeft een klacht ingediend bij de rechtbank. Zijn grootste vrees is dat indien 
de stortplaats inderdaad slecht gebouwd is, dit een groot risico voor het milieu met zich mee 
kan brengen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

In mei en oktober 2012 heeft indiener brieven verstuurd aan de Commissie met dezelfde 
beweringen. De diensten van de Commissie onderzoeken de klacht en zullen beslissen of er een 
verzoek om inlichtingen aan de Italiaanse autoriteiten moet worden gericht.
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De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de behandeling van 
deze klacht.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

De behandeling van de klacht loopt nog altijd; hierbij wordt nu ook rekening gehouden met de 
aanvullende informatie die indiener in februari en juni 2013 aan de Commissie heeft doen 
toekomen.

De Commissie houdt de Commissie verzoekschriften op de hoogte van de behandeling van deze 
klacht.

5. Antwoord van de Commissie (II), ontvangen op 31 januari 2014

Nadat de Commissie alle informatie die indiener tussen mei 2012 en juni 2013 verstrekt had, had 
onderzocht, concludeerde ze dat er geen bewijs was van een schending van de EU-
milieuwetgeving. Daarom heeft de Commissie indiener er in juli 2013 schriftelijk van op de 
hoogte gebracht dat het klachtendossier gesloten zou worden als er geen nieuwe gegevens 
zouden bijkomen. Indiener stuurde tussen augustus en november 2013 bijkomende brieven. 
Nadat de Commissie deze brieven had onderzocht, heeft ze haar conclusie bevestigd dat er geen 
bewijs was van een schending van de EU-milieuwetgeving en in december 2013 heeft ze 
indiener er schriftelijk van op de hoogte gebracht dat het klachtendossier afgesloten was.

De redenen waarom de Commissie van mening is dat er geen bewijs is van een schending van de 
EU-milieuwetgeving, worden hieronder uitgelegd.

Indiener klaagt dat de Italiaanse autoriteiten geen milieueffectbeoordeling (MEB) hebben 
uitgevoerd voor het project om de muren van de stortplaats voor niet-gevaarlijk afval "Siberie" in 
Sommacampagna in de provincie Verona te herstellen ("het herstelproject"). Dit project is een 
aanpassing van "het oorspronkelijke project" waarbij de stortplaats gebouwd werd en dat 
onderworpen werd aan een MEB. 

De Commissie merkt op dat, volgens artikel 4 van de MEB-richtlijn1, projecten die worden 
vermeld in bijlage I bij die richtlijn, onderworpen moeten worden aan een MEB, terwijl de 
lidstaten moeten beslissen of projecten die in bijlage II worden vermeld, moeten worden 
onderworpen aan een MEB (de zogenaamde MEB-screening).

Verder stelt de Commissie dat stortplaatsen voor niet-gevaarlijk afval, zoals de stortplaats in 
kwestie, vermeld worden in bijlage II, punt 11, onder b), van de MEB-richtlijn en dat 
aanpassingen aan dergelijke stortplaatsen bijgevolg in bijlage II, punt 13, onder a), worden 
vermeld. Volgens dat punt moet elke aanpassing aan projecten die in bijlage II worden vermeld, 
worden onderworpen aan een MEB-screening als een dergelijke aanpassing belangrijke 
negatieve gevolgen voor het milieu zou kunnen hebben.

Of een aanpassing belangrijke negatieve effecten op het milieu zou kunnen hebben, moeten in de 
eerste plaats de bevoegde autoriteiten van de lidstaat in kwestie bepalen. In dat verband merkt de 
Commissie op dat beslissing 332 van 6 maart 2012 van de regionale raad van Veneto 
uitdrukkelijk stelt dat de MEB-commissie van de regio Veneto op basis van een technisch 

                                               
1

Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten 
(PB L 026 van 28.1.2012, blz. 1).
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onderzoek heeft bepaald dat het herstelproject geen negatieve effecten op het milieu zou hebben. 
Aangezien indiener geen bewijs heeft voorgelegd van een duidelijke inschattingsfout van de 
Italiaanse autoriteiten bij het nemen van die beslissing, kan de Commissie geen schending van de 
MEB-richtlijn vaststellen.

Verder klaagt indiener dat er geen afsluiting rond stortplaats Siberie is gebouwd ter aanvulling 
van de drainagelaag en de geologische barrière. Wat dat betreft, wijst de Commissie erop dat de 
richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen1 niet vereist dat stortplaatsen voor niet-gevaarlijk 
afval, zoals stortplaats Siberie, naast de drainagelaag en de geologische barrière ook nog 
voorzien zijn van een afsluiting.

Indiener klaagt er ook over dat delen van de muren van de stortplaats ingestort zijn, wat volgens 
hem aantoont dat er fouten zijn gemaakt in het project. In dat verband stelt de Commissie, op 
basis van de informatie die indiener heeft verstrekt, dat de Italiaanse autoriteiten de ingestorte 
muren hebben heropgebouwd en dat ze stappen hebben ondernomen (het bouwen van een 
afsluiting rond de stortplaats met behulp van de jetgroutingtechniek) om te vermijden dat dit 
probleem zich opnieuw voordoet.

Tot slot klaagt indiener dat hij geen toegang tot de projectdocumentatie krijgt. Wat dat betreft, 
is de Commissie van mening dat het niet duidelijk is of de projectdocumentatie in kwestie 
onder de richtlijn inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie2 valt. De 
Commissie merkt op dat de projectdocumentatie, volgens de informatie die indiener heeft 
verstrekt in zijn brief van september 2013, hoe dan ook uiteindelijk op de website van de 
regio Veneto is verschenen. 

                                               
1

Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1).
2

Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie (PB L 041, 14.2.2003, blz. 6).


