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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0663/2012, którą złożył Beniamino Sandrini (Włochy), w sprawie 
dostępu do dokumentów w związku z utworzeniem składowiska odpadów 
w prowincji Werona

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do wydarzeń w gminie Sommacampagna, gdzie władze tworzą 
składowisko odpadów. Wydaje się, że została przeprowadzona ocena oddziaływania na 
środowisko. Następnie ściany składowiska zawaliły się i utworzono nowe przedsięwzięcie, 
aby je ustabilizować. Składający petycję wielokrotnie zwracał się o udzielenie dostępu do 
dokumentów dotyczących planowania, zamówień i realizacji, jednak spotkał się z odmową. 
Podejrzewa on, że przedsięwzięcie na terenie publicznym zostało źle zaplanowane 
i wykonane. Podejrzewa on też, że zachodzi konflikt interesów, skoro dyrektor biura 
ds. środowiska, dyrektor robót budowlanych i urzędnik odpowiedzialny za zamówienia to 
jedna i ta sama osoba. Składający petycję wniósł skargę do sądu. Jego główna obawa dotyczy 
tego, że jeżeli składowisko jest niewłaściwie zbudowane, może ono stanowić poważne 
zagrożenie dla środowiska.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

W maju i październiku 2012 r. składający petycję wysłał do Komisji pisma zawierające te same 
domniemania. Służby Komisji dokonują oceny skargi oraz podejmą decyzję o ewentualnym 
zbadaniu sprawy i zwróceniu się do włoskich władz o wyjaśnienia.
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Komisja będzie informować Komisję Petycji o dalszych działania podjętych w sprawie tej 
skargi.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Skarga jest wciąż rozpatrywana, również z uwzględnieniem dodatkowych informacji 
przesłanych Komisji przez składającego petycję w lutym i czerwcu 2013 r.

Komisja będzie informować Komisję Petycji o dalszych działania podjętych w sprawie tej 
skargi.

5. Odpowiedź Komisji (II) otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Po przeanalizowaniu wszystkich informacji złożonych przez składającego petycję w okresie od 
maja 2012 r. do czerwca 2013 r. Komisja doszła do wniosku, że nie ma dowodów naruszenia 
unijnego prawa ochrony środowiska. W związku z tym w lipcu 2013 r. Komisja skierowała do 
składającego petycję pismo z informacją, że wobec braku dalszych elementów, sprawa zostanie 
zamknięta. Od sierpnia do listopada 2013 r. składający petycję przesyłał dalsze pisma. Po 
przeanalizowaniu tych pism Komisja potwierdziła swój wniosek o braku dowodów naruszenia 
prawa ochrony środowiska UE, i w grudniu 2013 r. poinformowała listownie składającego 
petycję o zamknięciu sprawy.

Przyczyny uznania przez Komisję braku dowodów naruszenia prawa ochrony środowiska UE 
wyjaśniono poniżej.

Składający petycję skarży się, że włoskie władze nie przeprowadziły oceny oddziaływania na 
środowisko (OOŚ) w odniesieniu do projektu mającego na celu przywrócenie szczelności 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne „Siberie” wybudowanego w Sommacampagna-
Werona („projekt odbudowy”). Projekt ten stanowi zmianę do projektu budowy składowiska 
(„pierwotny projekt”), który podlegał OOŚ. 

Komisja zauważa, że zgodnie z art. 4 dyrektywy OOŚ1 projekty wymienione w załączniku I do 
tej dyrektywy podlegają OOŚ, natomiast w odniesieniu do projektów wymienionych w 
załączniku II to państwa członkowskie stanowią, czy OOŚ jest wymagana (tzw. kontrola OOŚ).

Komisja zauważa, że składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, takie jak składowisko 
„Siberie”, którego dotyczy petycja, podlegają postanowieniom załącznika II pkt 11 lit. b) 
dyrektywy OOŚ, a zmiany dotyczące takich składowisk są zatem objęte załącznikiem II pkt 3 lit. 
a), zgodnie z którym wszelkie zmiany do projektów objętych załącznikiem II muszą podlegać 
kontroli OOŚ w przypadku gdy taka zmiana może spowodować poważne negatywne skutki dla 
środowiska.

Określenie, czy zmiana może wywrzeć poważne negatywne skutki dla środowiska, pozostaje 
zasadniczo w gestii właściwych organów danego państwa członkowskiego. W związku z tym 
Komisja zauważa, że w decyzji Rady Regionalnej Wenecji Euganejskiej nr 332 z dnia 6 marca 
2012 r. wyraźnie stwierdzono, iż po przeprowadzeniu kontroli technicznej komitet OOŚ regionu 
Wenecji Euganejskiej uznał, że projekt odbudowy nie wpłynie negatywnie na środowisko. 
Ponieważ składający petycję nie przedstawił dowodów na to, że podejmując tę decyzję, włoskie 

                                               
1 Dyrektywa 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).
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władze popełniły oczywisty błąd w ocenie, Komisja nie może dopatrzyć się naruszenia 
dyrektywy OOŚ.

Składający petycję skarży się ponadto, że składowisko „Siberie” nie jest wyposażone w zaporę 
ograniczającą w uzupełnieniu do warstwy drenującej i bariery geologicznej. W związku z tym 
Komisja zauważa, że dyrektywa w sprawie składowania odpadów1 nie wymaga, aby 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, jakim jest również składowisko „Siberie”, były 
wyposażone – oprócz warstwy drenującej i bariery geologicznej – w zaporę ograniczającą.

Składający petycję skarży się również, że części bocznych ścian składowiska zawaliły się, co 
świadczy o błędach w projekcie. W odniesieniu do tej kwestii Komisja stwierdza, w oparciu o 
informacje udzielone przez składającego petycję, że włoskie władze odbudowały zniszczone 
boki i podjęły działania w celu zapobieżenia ponownemu wystąpieniu problemu (budując 
wokół składowiska zaporę techniką wstrzykiwania zaprawy).

Na koniec składający petycję uskarża się na odmowę dostępu do dokumentacji projektowej. 
W tym względzie Komisja odnotowuje, że nie jest jasne, czy dokumentacja projektowa jest 
objęta dyrektywą w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska2. 
Niezależnie od tego Komisja zauważa, że zgodnie z informacjami przedłożonymi przez 
składającego petycję w piśmie z września 2013 r., dokumentacja projektowa została 
ostatecznie opublikowana na stronie internetowej regionu Wenecji Euganejskiej. 

                                               
1 Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1).
2 Dyrektywa 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (Dz.U. L 041, 
14.2.2003 r., s. 6).


