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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0663/2012, ktorú predkladá Beniamino Sandrini, taliansky štátny 
občan, o prístupe k dokumentom v súvislosti so založením skládky v provincii 
Verona

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície poukazuje na udalosti, ku ktorým došlo v okrese Sommacampagna, kde 
orgány zakladajú skládku. Zdá sa, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie sa v tomto 
prípade uskutočnilo. Neskôr sa steny skládky zrútili a začalo sa s novým doplňujúcim
projektom ich stabilizácie. Prekladateľ petície opakovane žiadal o prístup k dokumentom 
týkajúcim sa plánu projektu, verejného obstarávania a realizácie projektu, ktorý mu bol vždy 
zamietnutý. Domnieva sa, že projekt nachádzajúci sa na verejnom priestranstve bol zle 
navrhnutý a vykonaný. Takisto má podozrenie, že došlo ku konfliktu záujmov, keďže 
riaditeľom úradu pre životné prostredie, vedúcim zodpovedným za dielo a osobou 
zodpovednou za verejné obstarávanie je jedna a tá istá osoba. Podal sťažnosť na súd. Obáva 
sa najmä toho, že ak je skládka nekvalitne postavená, môže to vážne ohroziť životné 
prostredie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 30. januára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. januára 2013

V máji a októbri 2012 adresoval predkladateľ petície Komisii listy s rovnakými tvrdeniami.
Útvary Komisie sťažnosť skúmajú a prijmú rozhodnutie, či s talianskymi orgánmi začať 
vyšetrovanie v záujme objasnenia situácie.
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Komisia bude Výbor pre petície informovať o ďalších krokoch vykonaných v súvislosti s touto 
sťažnosťou.

4. Odpoveď Komisie (REV) doručená 28. augusta 2013

Sťažnosť sa naďalej posudzuje, pričom sa zohľadňujú aj doplňujúce informácie, ktoré sťažovateľ 
Komisii poslal vo februári a v júni 2013.

Komisia bude Výbor pre petície informovať o ďalších krokoch vykonaných v súvislosti s touto 
sťažnosťou.

5. Odpoveď Komisie (II) doručená 31. januára 2014

Po preskúmaní všetkých informácií, ktoré sťažovateľ predložil od mája 2012 do júna 2013, 
Komisia dospela k záveru, že neexistujú žiadne dôkazy svedčiace o porušení právnych predpisov 
EÚ v oblasti životného prostredia. V júli 2013 Komisia preto sťažovateľa písomne informovala, 
že vzhľadom na absenciu ďalších faktov bude sťažnosť uzavretá. V čase od augusta 
do novembra 2013 zaslal sťažovateľ ďalšie listy. Po preskúmaní týchto listov Komisia potvrdila 
svoj záver, že neexistujú žiadne dôkazy svedčiace o porušení právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia, a v decembri 2013 sťažovateľa písomne informovala o uzavretí 
sťažnosti.

Dôvody, pre ktoré sa Komisia domnieva, že neexistujú žiadne dôkazy o porušení právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, sú vysvetlené ďalej.

Predkladateľ petície sa sťažuje, že talianske orgány neuskutočnili posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie (EIA), pokiaľ ide o projekt obnovy tesniaceho systému skládky Siberie 
s odpadom, ktorý nie je nebezpečný, postavenej v okrese Sommacampagna v provincii Verona 
(ďalej len „projekt obnovy“). V tomto projekte došlo k zmene projektu výstavby skládky (ďalej 
len „pôvodný projekt“), v prípade ktorého sa posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
uskutočnilo.

Komisia poznamenáva, že podľa článku 4 smernice o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie1 podliehajú projekty uvedené v prílohe I k smernici posúdeniu vplyvov na životné 
prostredie, zatiaľ čo v prípade projektov uvedených v prílohe II rozhodujú o potrebe tohto 
posudzovania členské štáty (tzv. skríning posudzovania vplyvov na životné prostredie).

Komisia konštatuje, že na skládky s odpadom, ktorý nie je nebezpečný, akou je aj predmetná 
skládka Siberie, sa vzťahuje príloha II bod 11 písm. b) smernice o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a že na zmeny súvisiace s takýmito skládkami sa teda vzťahuje príloha II bod 
13 písm. a), na základe čoho každá zmena projektu spadajúceho do prílohy II musí podliehať 
skríningu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak hrozí, že takáto zmena by mohla mať 
výrazný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Rozhodnutie o tom, či by určitá zmena mohla mať výrazný nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie, spočíva primárne na kompetentných orgánoch príslušného členského štátu. V tejto 
súvislosti Komisia poznamenáva, že v rozhodnutí regionálnej rady Veneta č. 332 zo 6. marca 
2012 sa explicitne uvádza, že výbor regiónu Veneto pre otázky posudzovania vplyvov na životné 

                                               
1

Smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné 
prostredie (Ú. v. EÚ L 026, 28.1.2012, s. 1).
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prostredie po technickom preskúmaní rozhodol, že projekt obnovy nebude mať negatívny vplyv 
na životné prostredie. Keďže sťažovateľ neposkytol dôkaz o tom, že talianske orgány sa prijatím 
tohto rozhodnutia dopustili zjavnej chyby pri posudzovaní vplyvov, Komisia nemôže 
konštatovať porušenie smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Okrem toho vyjadruje predkladateľ petície sťažnosť, že skládka Siberie nie je popri drenážnej 
vrstve a geologickej bariére vybavená ďalšou spevňujúcou zábranou. V tejto súvislosti Komisia 
konštatuje, že v smernici o skládkach1 sa nepožaduje, aby sa skládky s odpadom, ktorý nie je 
nebezpečný, teda aj skládka Siberie, popri drenážnej vrstve a geologickej bariére vybavili ďalšou 
spevňujúcou zábranou.

Predkladateľ petície sa takisto sťažuje, že steny skládky sa na niektorých miestach zrútili, čo 
nasvedčuje tomu, že v rámci projektu sa urobili chyby. V tejto súvislosti Komisia 
poznamenáva, že talianske orgány na základe informácií poskytnutých predkladateľom petície 
uviedli zrútené steny do pôvodného stavu a prijali kroky, ktorými sa predíde opakovaniu tohto 
problému (okolo skládky sa pomocou prúdovej injektáže vybudovala bariéra).

Sťažnosť predkladateľa petície sa napokon dotýka skutočnosti, že mu bol zamietnutý prístup 
k projektovej dokumentácii. Komisia v tejto súvislosti poznamenáva, že nie je jasné, či sa na 
predmetnú projektovú dokumentáciu vzťahuje smernica o prístupe verejnosti k informáciám2.
Komisia v každom prípade konštatuje, že podľa informácií poskytnutých predkladateľom 
petície v jeho liste zo septembra 2013 bola projektová dokumentácia napokon zverejnená
na webovej stránke regiónu Veneto.

                                               
1

Smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).
2

Smernica 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 6).


