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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

31.1.2014

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0663/2012, adresată de Beniamino Sandrini, de cetățenie italiană, 
privind accesul la documente în contextul amplasării unui depozit de deșeuri în 
provincia Verona

1. Rezumatul petiției

Petiționarul relatează evenimentele din comuna Sommacampagna, unde autoritățile 
amplasează în prezent un depozit de deșeuri. Se pare că a fost efectuată o evaluare a 
impactului asupra mediului. Ulterior, zidurile depozitului s-au prăbușit și a fost adăugat un 
nou proiect de consolidare a acestora. Petiționarul a solicitat în repetate rânduri accesul la 
documentele de planificare, achiziție și implementare, însă a fost refuzat. El crede că proiectul 
a fost conceput și realizat în mod necorespunzător, pe domeniul public. Bănuiește, de 
asemenea, că există un conflict de interese, având în vedere că directorul agenției pentru
mediu, directorul pentru lucrări și persoana responsabilă cu achizițiile sunt una și aceeași 
persoană. Petiționarul a depus o plângere la tribunal. Principala sa îngrijorare este că, în 
eventualitatea în care depozitul de deșeuri nu este construit respectând standardele existente, 
ar putea prezenta un risc considerabil pentru mediu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

În lunile mai și octombrie ale anului 2012, petiționarul a trimis Comisiei scrisori conținând 
aceleași relatări. Serviciile Comisiei evaluează în prezent plângerea și vor decide dacă să 
demareze o anchetă în colaborare cu autoritățile italiene pentru a clarifica situația.
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Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la măsurile luate ca urmare a acestei 
plângeri.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 28 august 2013

Plângerea este încă în curs de evaluare, luându-se în considerare și informațiile suplimentare pe 
care petiționarul le-a trimis Comisiei în februarie și în iunie 2013.

Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la măsurile luate ca urmare a acestei 
plângeri.

5. Răspunsul Comisiei (II), primit la 31 ianuarie 2014

După examinarea tuturor informațiilor furnizate de reclamant în perioada mai 2012-iunie 2013, 
Comisia a ajuns la concluzia că nu există nicio dovadă a încălcării legislației de mediu a UE. Prin 
urmare, în iulie 2013, Comisia a informat reclamantul, în scris, cu privire la faptul că, în absența 
unor elemente suplimentare, dosarul privind plângerea va fi închis. Reclamantul a trimis și alte 
scrisori în perioada august-noiembrie 2013. După examinarea acestor scrisori, Comisia a 
confirmat concluzia potrivit căreia nu există nicio dovadă a încălcării legislației de mediu a UE, 
iar în decembrie 2013 a informat reclamantul, în scris, cu privire la faptul că dosarul privind 
plângerea a fost închis.

Motivele pentru care Comisia consideră că nu există dovezi de încălcare a legislației de mediu a 
UE sunt explicate mai jos.

Petiționarul reclamă faptul că autoritățile italiene nu au efectuat o evaluare a impactului asupra 
mediului (EIA) pentru un proiect care vizează refacerea etanșeității depozitului de deșeuri pentru 
deșeurile nepericuloase „Siberie”, construit în Sommacampagna-Verona („proiectul de 
restaurare”). Acest proiect constituie o modificare adusă proiectului de construire a depozitului 
de deșeuri („proiectul original”), care a făcut obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului. 

Comisia observă că, în conformitate cu articolul 4 din Directiva EIA1, proiectele enumerate în 
anexa I la directiva menționată vor fi supuse unei evaluări a impactului asupra mediului, în timp 
ce, în cazul proiectelor enumerate în anexa II, statele membre vor stabili daca evaluarea 
impactului asupra mediului este necesară sau nu (așa-numita „EIA prin metoda de examinare”).

Comisia observă că depozitele de deșeuri pentru deșeurile nepericuloase, de exemplu, depozitul 
„Siberie”, aflat în discuție, sunt cuprinse la punctul 11 litera (b) al anexei II din Directivei EIA, 
iar modificările acestor depozite de deșeuri sunt acoperite, prin urmare, de punctul 13 litera (a) 
anexa II, conform căreia orice schimbare a proiectelor cuprinse în anexa II trebuie să facă 
obiectul unei EIA prin metoda de examinare, în cazul în care o astfel de schimbare poate avea 
efecte negative semnificative asupra mediului.

Sarcina stabilirii dacă o modificare poate avea efecte negative semnificative asupra mediului le 
revine, în primul rând, autorităților competente din statul membru în cauză. În această privință, 
Comisia observă că decizia nr. 332 din 6 martie 2012 a Consiliului regional al regiunii Veneto 
prevede în mod explicit că, în urma unei anchete tehnice, comisia care a efectuat EIA a regiunii 
Veneto a stabilit că proiectul de restaurare nu va avea efecte negative asupra mediului. Dat fiind 

                                               
1

Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 
026, 28.1.2012, p. 1).
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faptul că reclamantul nu a prezentat probe care să dovedească faptul că autoritățile italiene au 
comis o eroare vădită de evaluare în luarea acestei decizii, Comisia nu poate identifica o 
încălcare a Directivei EIA.

În plus, petiționarul reclamă faptul că depozitul de deșeuri Siberie nu este dotat cu o barieră de 
izolare, pe lângă stratul de drenare și bariera geologică. În această privință, Comisia observă că 
Directiva privind depozitele de deșeuri1 nu prevede ca depozitele de deșeuri pentru deșeuri 
nepericuloase, cum ar fi depozitul Siberie, să fie dotate cu o barieră de izolare, pe lângă stratul de 
drenare și bariera geologică.

Petiționarul reclamă, de asemenea, faptul că bucăți din părțile laterale ale depozitului s-au 
prăbușit, ceea ce indică erori în realizarea proiectului. În acest context, Comisia observă că, pe 
baza informațiilor furnizate de către petiționar, autoritățile italiene au reconstruit părțile care 
s-au prăbușit și au luat măsuri pentru a evita ca această problemă să reapară (prin construirea 
unei bariere în jurul depozitului, utilizând tehnologia coloanelor injectate cu suspensie de 
ciment printr-un jet de presiune înaltă).

În cele din urmă, petiționarul reclamă faptul că i-a fost refuzat accesul la documentația 
proiectului. În această privință, Comisia constată că nu este clar dacă documentația proiectului 
în cauză este reglementată de directiva privind accesul publicului la informațiile despre 
mediu2. În orice caz, Comisia observă că, în conformitate cu informațiile furnizate de către 
petiționar în scrisoarea sa din septembrie 2013, documentația proiectului a fost publicată, în 
cele din urmă, pe site-ul internet al regiunii Veneto. 

                                               
1

Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).
2

Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informațiile despre mediu (JO L 041, 14.2.2003, p. 6).


