
 

CR\1182323LV.docx  PE634.495v05-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Lūgumrakstu komiteja 
 

11.4.2019 

DARBA BRAUCIENA ATSKAITE 

par faktu konstatēšanas braucienu uz Valledoru (Itālijā) 2018. gada 17. un 

18. decembrī 

Lūgumrakstu komiteja 

Darba brauciena dalībnieki: 

Beatriz Becerra (ALDE) (Darba brauciena vadītājs) 

Peter Jahr (PPE) 

Ana Miranda (Verts/ALE) 

 

Deputāti, kuri piedalās pēc savas iniciatīvas: 

Alberto Cirio (PPE) 

Eleonora Evi (EFDD) 

 



 

PE634.495v05-00 2/20 CR\1182323LV.docx 

LV 

SATURA RĀDĪTĀJS 

Lpp. 

Ievads: darba brauciena plāns un mērķis .................................................................................... 3 

2018. gada 17. decembra pēcpusdiena Īss pārskats par uzklausīšanām ..................................... 4 

2018. gada 18. decembra rīts Ziņojums par objekta apmeklējumu četros posmos .................. 11 

Noslēguma komentāri .............................................................................................................. 14 

Ieteikumi ................................................................................................................................... 16 

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ ................................... 19 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA ........................ 20 

  



 

CR\1182323LV.docx 3/20 PE634.495v05-00 

 LV 

 

Ievads: darba brauciena plāns un mērķis  

 

Eiropas Parlamenta Prezidijs 2018. gada 28. maijā atļāva darba braucienu rīkot 2018. gada 

otrajā pusē. 

  

Sākotnēji minēto darba braucienu bija paredzēts rīkot 29.–31. oktobrī, taču tas tika atlikts uz 

17. un 18. decembri, jo nebija pieejams minimālais oficiālo delegācijas locekļu skaits (šis 

skaits tika samazināts no 6 uz 3). 

 

Darba brauciena mērķis: veikt pētījumus par dažādiem vides aizsardzības, sabiedrības 

veselības un ainavas aspektiem saistībā ar atkritumu apglabāšanu pamestajos karjeros — 

lūgumraksts Nr. 906/2016 (vides aizsardzības pasākumi Valledorā, kas atrodas Pjemontas 

reģionā starp Bjellas un Verčelli provincēm), ko iesniedza Verčelli provinces Troncano 

pilsētas mērs Andrea Chemello. Lūgumrakstu viņš 2018. gada 23. janvārī Briselē izklāstīja 

Lūgumrakstu komitejas locekļiem. Apmeklējuma vadmotīvs bija vides kaitējums, ko 

atkritumu apglabāšana ir nodarījusi agrākajai Dora Baltea upes gultnei, kurā pirms tam visur 

bija sastādīti ābeļdārzi un kura kalpo par dzeramā gruntsūdens atjaunošanās vietu, kā tas ir 

noteikts reģiona ūdens aizsardzības plānā. Valledoras teritorija daudzus gadus ir bijusi arī 

vieta, kurā tiek iegūts visvairāk grants un smilts. Pamestajiem karjeriem bieži vien tiek atrasts 

jauns pielietojums, un tajos tiek ierīkoti atkritumu poligoni — to kopējais tilpums ir 4 miljoni 

m3. 

 

Delegācijas apmeklējums dalījās divās daļās, katrai no tām ilgstot pusi dienas. 

 

Pirmā puse dienas tika veltīta Troncano pilsētas mēra viesu uzklausīšanai: Verčelli 

arhibīskaps, juridiskie un medicīnas eksperti, iesaistīto vietējo un reģionālo pašvaldību 

(provinču un reģionu) pārstāvji, kustības “Par Valledoru” runaspersona un Alesandrijas 

provinces Akvitermas pilsētas mērs (Akvitermas teritorijā ir novērojama līdzīga vides 

degradācija). Otrā puse dienas pamatā noritēja, ar autobusu dodoties uz nozīmīgākajām 

karjeru un atkritumu poligonu vietām, kas atrodas Troncano, Kavaljas un Aliče Kastello 

pašvaldībā. Tomēr nācās atcelt gandrīz divus mēnešus iepriekš ieplānoto tikšanos, kurā bija 

paredzēts piedalīties Itālijas vides ministram Sergio Costa vai vienam no diviem valsts 

sekretāriem (Vannia Gava un Salvatore Micillo).  
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2018. gada 17. decembra pēcpusdiena 

Īss pārskats par uzklausīšanām 

Referentu saraksts 

- monsinjors Marco Arnolfo — Verčelli arhibīskaps 

- advokāts Michele Greco — Valledoras teritorijas pašvaldību konsultants juridiskajos 

jautājumos 

- profesore Marina De Maio — Turinas Politehniskais institūts 

- ārste Roberta Buosi — Kazāle Monferato pilsētas Sv. Gara slimnīcas Onkoloģijas 

departamenta galvenā ārste 

- ārsts Marco Calgaro — Ārstu vides aizsardzības asociācijas biedrs 

- diplomēts biologs Christian Salerno — specializācija medicīniskajā statistikā un vides 

epidemioloģijā 

- diplomēts agronoms Enzo Favoino — zinātniskā centra “Dzīve bez atkritumiem” 

zinātniskās komitejas pētnieks 

- Anna Andorno — bezpeļņas sabiedriskās organizācijas “Valledoras Kultūras apvienība” 

pārstāve 

- diplomēts agronoms Alberto Valmaggia — Pjemontas Reģiona padomes loceklis vides 

jautājumos  

- Carlo Riva Vercelotti — Verčelli provinces priekšsēdētājs 

- Paolo Rizzo — Bjellas provinces priekšsēdētāja aizstājējs 

- Lorenzo Lucchini — Akvitermas mērs (Alesandrijas province) 

- Andrea Chemello — Verčelli provinces Troncano pilsētas mērs un lūgumraksta Nr. 906/2016 

iesniedzējs 

 

Troncano mērs Andrea Chemello sveica delegācijas dalībniekus, un Beatriz Becerra stādīja 

priekšā delegāciju.  

Advokāts Michele Greco — Troncano, Santias un Kavaljas pašvaldību konsultants 

juridiskajos jautājumos, kurš tās pārstāv lietā, kuru skata Pjemontas administratīvā tiesa un 

kurā ir prasīts atcelt atļauju paplašināt divus atkritumu poligonus (aptuveni 600 000 m³), — 

savā runā aplūkoja šādus aspektus: 

 

• prasības pieteikuma un lūgumraksta priekšmeta un procesuālā aspekta atšķirība: 

prasības pieteikums attiecas uz vienu atļaujas aktu, un līdz ar to tas neaptver daudzās 

Valledorā pastāvošās problēmas, savukārt lūgumrakstos ir izklāstīti vairāki desmiti 

jautājumu, attiecībā uz kuriem jau ir izieti visi Itālijas tiesu sistēmas līmeņi un iespējas 

griezties tiesā vairs nepastāv; 

• divos jautājumos ir iesniegts prasības pieteikums par akta atcelšanu, un tie abi attiecas 

uz Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem pārkāpumiem1; 

• pirmais jautājums attiecas uz Valsts padomes veiktu kļūdainu Direktīvas 1999/31 

I pielikuma 3.2. punkta pēdējās daļas interpretāciju, un šī daļa skan šādi: “to 

(ģeoloģisko šķērsli) .. var mākslīgi papildināt un nostiprināt ar citiem līdzekļiem, lai 

nodrošinātu līdzvērtīgu aizsardzību”; no direktīvas izriet, ka dabisko ģeoloģisko 

šķērsli var mākslīgi papildināt, nevis to gruntsūdeņu atjaunošanās zonāpilnībā aizstāt; 

                                                 
1Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (OV L 182, 16.07.1999.), ko 

transponēja ar 2003. gada 13. janvāra Likumdošanas dekrētu Nr. 36.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:31999L0031
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viņš uzskata, ka Valsts padome2 ir pilnīgi kļūdaini interpretējusi direktīvu, 

pamatojoties uz ko, varētu sākt pienākumu neizpildes procedūru; 

• uz agrākajiem atkritumiem tiks apglabāti jauni, neieklājot nekādu apakšēju izolāciju, 

jo šajā gadījumā runa ir par atkritumu poligonu, kurš pastāvēja pirms 

Direktīvas 1999/31/EK stāšanās spēkā; 

• otrā prasības pieteikuma daļa attiecas uz attālumu starp atkritumu poligonu un 

apdzīvotajām vietām un lauksaimniecības objektiem, atsaucoties uz direktīvas 

I pielikuma 1.1. punkta a) apakšpunktu, kurā ir teikts, ka: “Izvēloties vietu poligonam, 

jāievēro šādi nosacījumi: a) attālumi no poligona robežas līdz dzīvojamiem un atpūtas 

rajoniem, ūdensceļiem, ūdenstilpēm un citiem lauksaimnieciskiem vai pilsētas 

objektiem”; 

• šajā lietā var konstatēt ūdensceļus, kas atrodas 10 m attālumā no atkritumu poligona 

perimetra, apdzīvotas vietas (piemēram, Lamandrijas muiža), kas atrodas mazāk nekā 

500 m attālumā no tā, un šajā pašā minimālajā attālumā atrodas urbumi, no kuriem 

ūdeni iegūst minētās muižas iedzīvotāji un kuri ir saistīti ar gruntsūdeni, kuru ietekmē 

atkritumu poligons; 

• Troncano pašvaldība pēc tam iesaistījās citā tiesas procesā, lai iebilstu pret karjeru 

īpašnieksabiedrības iesniegto prasības pieteikumu par tāda reģionāla lēmuma 

atcelšanu, ar kuru Valledoras teritorijā tika noteikts aizliegums ierīkot jaunus vai 

paplašināt esošos atkritumu poligonus3. Minētais lēmums ir uzskatāms par pirmo 

valsts līmeņa tiesību aktu, ar ko īsteno Ūdens pamatdirektīvu. 

 

Advokāts M. Greco precizēja, ka pēdējā Pjemontas Reģiona administratīvās tiesas sēde ir 

noteikta 2019. gada 9. februārī un ka pirmās instances tiesas spriedums tiks pasludināts dažas 

nedēļas vēlāk. Šā lēmuma pārsūdzēšanas apelācijas instancē gadījumā galīgais spriedums būs 

jāgaida aptuveni 18 mēnešus. Viņš uzsvēra, ka, lai gan poligona ietilpība jau divus gadus, kā 

ir sasniegta (projektu par tā paplašināšanu joprojām skata tiesa), ārkārtas situācija atkritumu 

jomā, kas tika minēta kā iemesls pieprasījuma paplašināšanai, nekad nav notikusi. 

 

Pēc tam uzstājās profesore Marina De Maio (Turinas Politehniskā institūta Vides, teritorijas 

un infrastruktūras inženierijas katedra), iepazīstinot ar 2012. gadā veikta un joprojām aktuāla 

hidroģeoloģiska pētījuma izvilkumu un galveno vērību pievēršot šādiem jautājumiem: 

• zemes ģeomorfoloģiskās īpašības Troncano pašvaldībā, jo īpaši palienas ar ledus 

nogulumiem, kas nozīmē, ka pamīšus ir izkārtojušies grants un smilts slāņi, kā arī 

gruntsūdens un ierobežotas māla iegulas, jo ūdens plūsma nav vienmērīga; 

• ir atklājies, ka karjeru atļaušanas sanāksmē ir pieļauta novērtējuma kļūda: šajā 

sanāksmē tika konstatēts, ka gruntsūdens struktūra ir necaurlaidīga, bet, tā kā ūdens 

plūst, māla iegulas to neaizsargā 

• Troncano veiktajā pētījumā atklājās, ka visā teritorijā un tās apkārtnē ir novērojams 

augsts piesārņojuma līmenis;  

                                                 
2 Valsts padome, V iedaļa, Nr. 2683, 2013. gada 17. maijs. Atkritumi: atkritumu apglabāšanas poligonā, 

nemālainās vietās aizlieguma nelikumība. Savukārt spriedumā ir lasāms: “.. saskaņā ar izskatāmo regulējumu, 

ņemot vērā vides garantijas, ir jāsecina, ka dabiskie un mākslīgi radītie ģeoloģiskie šķēršļi ir līdzvērtīgi”. 

Turklāt, “veicot attiecīgus tehniskus pasākumus, tie var pilnībā apmierināt likumā noteiktās caurlaidības un 

biezuma prasības tādā pašā mērā kā dabiskās barjeras”. 
3 Pjemontas Reģiona padomes 2018. gada 2. februāra Lēmuma Nr. 12–6441 24. panta astotā daļa. Šā akta saturu 

apstiprināja ar vēlāku — 2018. gada jūlija — lēmumu par reģiona ūdensaizsardzības plāna pārskatīšanu. Šis 

lēmums neattiecas uz atļauju, par kuru ir iesniegts pirmais prasības pieteikums, jo 24. pants nav piemērojams 

projektiem, par kuriem agrāk ir saņemts pozitīvs atzin 

http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
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• gruntsūdens neaizsargātības metode apliecināja, ka gruntsūdens jau ir sasniedzis 

apdraudējuma līmeni un ka pat tad, ja karjers vairs izmantots netiek, tas ir jāmonitorē; 

ezeri vienkārši veido gruntsūdens augšējo daļu ar 38 metru biezu ūdens virskārtu; 

• saskaņā ar Pjemontas reģiona monitoringa tīkla datiem dažādu piesārņojošu vielu 

koncentrācijas līmenis (piemēram, dzelzs, mangāna, niķeļa, svina, nitrātu un atracīna 

īpatsvars dažos urbumos pārsniedz mg/l robežvērtības; Troncano un citās Valledoras 

pašvaldībās dzelzs ievērojami pārsniedz šīs robežvērtības (6–6,5 000 mg/l), un šo 

robežvērtību pārsniegumu, šķiet, dabiski cēloņi neizraisa; mangāna vērtības arī ir 

augstas (izņemot Troncano);

• ņemot vērā tās problēmas nopietnību, ko ir radījusi iepriekšējā atklāto atkritumu 

poligonu sistēma saskaņā ar steidzamības procedūru (Prezidenta 1982. gada 

10. septembra dekrēts Nr. 915), pastāv risks, ka citi karjeri arī tiks pārveidoti par 

atkritumu poligoniem. 

 

Ņemot vērā to, ka nav noskaidroti gruntsūdeņu piesārņojuma faktori, profesore M. De Maio 

noslēgumā ierosināja atjaunināt 2012. gada pētījumu. 

 

Roberta Buosi (Kazāle Monferato slimnīcas Onkoloģijas departamenta galvenā ārste), Marco 

Calgaro (Ārstu vides aizsardzības asociācija (ISDE))  un Christian Salerno (biologs un 

epidemiologs) iepazīstināja ar saviem konstatējumiem un skaitļiem attiecībā uz šādiem 

jautājumiem: 

 

• vides piesārņojuma ietekme uz veselību, kas izraisa audzēju un sirds un asinsvadu 

slimību pieaugumu; Pjemontā vēža saslimšanu skaits ir lielāks salīdzinājumā ar 

Dienviditāliju, ja neskaita Kampāniju, kuras nelikumīgie atkritumu poligoni ir radījuši 

“ugunszemes” parādību;

• pastāv tieša cēloņsakarība starp piesārņojuma radītajām kancerogēnajām vielām un 

bērnu saslimšanu ar vēzi; Veneto reģionā ir apstiprinājusies saistība starp teritorijām, 

kurās ir novērots plaušu vēža saslimšanu pieaugums, un teritorijām, kurās iet bojā 

ķērpji, kas ir uzskatāmi par pasīviem atmosfēras piesārņojuma bioindikatoriem; 

• trīs epidemioloģiskie pētījumi: pirmais ir veikts attiecībā uz piecām Valledoras 

pašvaldībām (Aliče Kastello, Borgodeale, Kavalja, Santia un Troncano (Verčelli 

province)) nolūkā noteikt konkrētu slimību skaita pieaugumu salīdzinājumā ar 

Pjemontas reģiona atsauces datiem; tika fiksēts šādu vēža veidu skaita palielinājums: 

mutes dobuma, nieru, smadzeņu, rīkles un prostatas vēzis (vīriešiem); aizkuņģa 

dziedzera, limfomas, leikēmijas, gremošanas orgānu un krūts vēzis (sievietēm), un 

šādu saslimšanas gadījumu skaitu varētu samazināt ar skrīningu; 

• otrs pētījums attiecas uz Troncano un Aliče Kastello, un tā ietvaros aptaujas lapas tika 

nosūtītas sabiedrības locekļiem; tas izpaudās kā datu vākšana attiecībā uz dažādiem 

vēža saslimšanas riska faktoriem, ņemot vērā, ka vēzis ir multifaktoriāla slimība, un 

tajā pēc tam no minēto faktoru viedokļa tika salīdzinātas divas cilvēku grupas: pirmo 

grupu veidoja cilvēki, kuri dzīvo netālu no poligoniem un ir visneaizsargātākie pret 

vides faktoriem, un otro — personas, kuras vides faktori ietekmē mazāk; konstatējumi 

apliecināja piesardzības principa pareizību, jo, kaut arī šī teritorija bija salīdzinoši 

neapdzīvota, tajā par 18 % bija pieaudzis visu veidu vēža un hronisko deģeneratīvo 

slimību skaits un par 60 % pieaudzis tikai vēža saslimšanu skaits; ir bijušas problēmas 
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arī attiecībā uz nepatīkamu smaku piesārņojumu, kas var izraisīt elpošanas 

traucējumus. 

 

Zinātniskā centra “Dzīve bez atkritumiem” zinātniskās komitejas pētnieks Enzo Favoino 

uzstājās par ES programmu aprites ekonomikas jomā un atkritumu glabāšanas poligonos 

samazināto nozīmi pārskatītajos ES tiesību aktos atkritumu jomā.  

• Viņš uzskaitīja virkni pasākumu, kas palīdz samazināt atkritumu apglabāšanu 

poligonos un izstrādāt aprites ekonomikas principus, piemēram: atkritumu dalīta 

savākšana “no durvīm līdz durvīm”, detalizētas tarifu piemērošanas risinājumi, 

atkritumu samazināšanas paņēmieni, kompostēšanas  un pirmsapstrādes ierīces; 

• lielā reģiona teritorijas daļā jau ir sasniegts mērķis pārstrādāt sadzīves atkritumus 65 % 

apmērā un mērķis pārstrādāt iepakojumus 70 % apmērā — tie ir mērķi, kas aprites 

ekonomikas tiesību aktu kopumā tika noteikti attiecīgi 2035. un 2030. gadam; papildus 

tam pastāv spēcīgs stimuls projektēt ilgtspējīgi, resursus izmantot mazāk, cīnīties pret 

izstrādājumu plānoto nederību un ievērot prasību atkritumus šķirot; 

• ES ik gadu 60 % savu izejvielu importē no valstīm ārpus tās teritorijas; tai no trešām 

valstīm ir jāiepērk 27 kritiskie komponenti, piemēram, retzemju metāli elektriskām un 

elektroniskām shēmām un fosfātieži, kas ir paredzēti lauksaimniecībai; 

• mērķis ir katra Eiropas iedzīvotāja vidēji gadā saražotos 500 kg sadzīves atkritumu 

pārvērst par jauniem minerālvielu ieguves avotiem; Eiropas ražošanas sistēmas 

turpmāku pastāvēšanu nodrošinās tikai resursu atkārtota izmatošana ražošanas ciklā; 

• Ellen MacArthur fonda sagatavotajā diagrammā ir attēlotas aprites ekonomikas 

vērtības; diagrammas apakšējā daļā ir redzams, kā tiek zaudēti līdzekļi, izmantojot 

apglabāšanu poligonos un sadedzināšanu, pretstatā aprites ekonomikai, kas zudumus 

samazina. 

 

Kustības “Par Valledoru” (radusies 2007. gadā) runaspersona Anna Adorno īsumā izskaidroja 

šīs asociācijas prasību iemeslus. Viņa pauda nožēlu par to, ka netika īstenota pienācīga 

kontrole pēc tam, kad bija izsniegtas atļaujas izveidot karjerus un atkritumu poligonus. Viņa 

atzina, ka, kaut arī pēdējos gados dažu pilsētu mēri un Verčelli province ir atbalstījuši 

iedzīvotāju cīņu, tomēr pašvaldības, provinces, reģioni un valdība piesardzības principu 

piemēro nepietiekami. Tādēļ viņa aicināja, lai Eiropas Parlamentu turpināt centienus panākt, 

ka atkritumu poligonus un sadedzināšanas iekārtas nākotnē aizstāj ar atkārtotu izmantošanu, 

pārstrādi un sistēmas atjaunošanu saskaņā ar aprites ekonomikas apsvērumiem. Viņa aicināja 

Eiropas Parlamentu pieņemt stingrus tiesību aktus, kas atbilstu iedzīvotāju bažām par vides 

aizsardzību un aizliegtu atkritumu poligonu izveidi un tukšo karjeru aizpildīšanu. Nobeigumā 

viņa informēja, ka karjeru un atkritumu poligonu uzņēmējdarbībā iefiltrējas organizētā 

noziedzība. 

 

Alberto Valmaggia: (Pjemontas reģiona padomes loceklis), Carlo Riva Vercellotti (Verčelli 

provinces priekšsēdētājs) un Paolo Rizzo. Uzstājoties viņi īsumā iepazīstināja ar savu vietējo 

likumdošanas, plānošanas un inspekcijas iestāžu attiecīgajām nostājām, kā arī: 

 

• atzinīgi vērtēja šo faktu konstatēšanas braucienu un atzīmēja, ka viņi to uzskata par 

labu zīmi no vietējo iedzīvotāju viedokļa; 
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• piesauca Itālijas Konstitūcijas 9. pantu par ainavas aizsardzību un LESD 191. pantu 

par preventīvas darbības un piesardzības principiem, balstoties uz kuriem, var vērsties 

pret Verčelli provinces gaisa, ūdens un augsnes pārmērīgo piesārņojumu; 

• uzsvēra, ka aizliegums izveidot jaunus atkritumu poligonus un paplašināt esošos ir 

noteikts, pateicoties tam, ka visa teritorija rīkojās kopīgi; 

• taču vērsa uzmanību uz diviem neatrisinātiem un ļoti delikātiem jautājumiem: 1) 

nepietiek tikai aizliegt jaunu atļauju izsniegšanu; ir nepieciešams Valledoras 

strukturālas atjaunošanas visaptverošs plāns; 2) attiecībā uz Valledoru pieņemtajā 

reģiona 2018. gada 2. februāra lēmumā paredzētie ierobežojumi būtu jāpiemēro visām 

dziļo gruntsūdeņu atjaunošanās zonām; 

• aicināja Pjemontas reģionu, Itālijas valsti un Eiropas Parlamentu izstrādāt saistošus 

tiesību aktus, kuros būtu paredzēts aizliegums atkritumu poligonus ierīkot gruntsūdeņu 

atjaunošanās teritorijās; 

• sniedza īsu pārskatu par Bjellas provinces atkritumu poligonu izveides atļauju 

izsniegšanas procesu: Kavaljā divi atkritumu poligoni, kas ir izveidoti kādā izstrādātā 

karjerā, ir uzskatāmi par vienu vietu, kurā tiek veikta nebīstamo cieto sadzīves 

atkritumu un īpašo sadzīves atkritumu apglabāšana (pirms tam Bjellas provinces 

atkritumus apglabāja citā pašvaldībā); 

• 2005. gadā attiecībā uz abiem poligoniem tika apstiprināts plāns, ar kuru nodrošina 

atbilstību 2003. gada 13. janvāra Likumdošanas dekrētam Nr. 36, kurā ir transponēta 

direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (2. zemsvītras piezīme); pēc 

turpmākajām izmeklēšanām abiem atkritumu poligoniem saskaņā ar IPPC 

(piesārņojuma integrētas novēršanas un kontroles) noteikumiem tika piešķirta integrēta 

vides atļauja (2012. gads)4; 

• Bjellas province atkritumu apjomu, kas ir uzkrājies papildus jau apglabātajiem 

atkritumiem, ir pasludinājusi par atbilstīgu vides prasībām, kuras ir noteiktas 

attiecīgajos tiesību aktos5; abas atļaujas pēc tam tika apstrīdētas reģionālajā 

administratīvajā tiesā, kura tās atstāja spēkā. 2015. gada oktobrī, kad abi atkritumu 

poligoni bija piepildīti, attiecībā uz tiem tika iesniegti jauni paplašināšanas plāni; tos 

izskatīja, īstenojot vienu vienīgu IVN procedūru, kuru sekmīgi pabeidza 2016. gada 

jūlijā6; 

• attiecībā uz šo punktu padomes loceklis P. Rizzo paskaidroja, ka, 1) lai izvairītos no 

atkritumu ārkārtas situācijas, Bjellas atkritumus ar kravas automobiļiem pārveda uz 

elektrostaciju Milānā; 2) daļa atkritumu, kas jau ir apstrādāti, bioloģiski kaltējot 

atkritumu poligonā; 

• laikposmā, kad tika piešķirtas atļaujas, atkritumu poligons pilnībā atbilda reģionālajam 

plānojumam; tomēr Valledora un visa Bjellas teritorija pēc atļauju izsniegšanas 

reģiona 2016. gada 21. jūlija lēmumā ir minētas kā dziļo gruntsūdeņu atjaunošanās 

zona; 

• tā pazemes ūdeņu monitoringa rezultātos, ko ARPA kopš 1997. gada ir veikusi 

trīs reizes gadā, nav konstatēts piesārņojums, kuru varētu būt izraisījuši atkritumu 

poligoni ASRAB un A2A; taču dziļajos gruntsūdeņos šā brīža atkritumu poligonu 

augštecē, blakus agrākajiem korporatīvajiem atkritumu poligoniem, ir konstatēta 

                                                 
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām. 
5 2006. gada 3. aprīļa Likumdošanas dekrēts Nr. 152 “Vides jomu reglamentējošās normas”. 
6 Kopējais paplašinājums ir 600 000 m3, sk. 2016. gada 24. jūnija preses izdevuma rakstu “CAVAGLIA. Saranno 

ampliate due discariche”. (KAVALJA. Tiks paplašināti divi atkritumu poligoni). 
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tetrahloretilēna7 klātbūtne un augsts niķeļa un slāpekļa īpatsvars — sanācija jau ir 

sākta; 

• Bjellas province cenšas panākt izcilību atkritumu dalītās savākšanas jomā — 

pašreizējo 76 % vietā sasniegt 80 % slieksni; tomēr tā uzskata, ka īstermiņā un vidējā 

termiņā bezatkritumu stratēģija nav reālistiska, kas izskaidro tās pragmatisko pieeju 

atkritumu poligoniem, kuros tiek īstenota sadzīves atkritumu apstrāde un apglabāšana. 

 

Akvitermas mērs Lorenzo Lucchini (Akviterma atrodas Bormidas ielejā, 100 km no 

Troncano) minēja gadījumu, kas ir līdzīgs Troncano situācijas apstākļiem: visi pašvaldības 

iedzīvotāji bija satraukušies par nopietno gruntsūdeņu piesārņojuma apdraudējumu, kas 

rastos, ja Alesandrijas province izsniegtu atļauju atkritumu poligona izveides projektam 

Secadio pašvaldībā (Alesandrijas provincē). 

Lai gan izsmeļoša informācija par notiekošajām pārsūdzības tiesvedībām sniegta nebija, 

tomēr pastāvēja bažas par milzīgas rūpniecisko atkritumu izgāztuves (1,7 miljoni m³) izveidi 

vietā, kur pašlaik darbojas karjers. Minētais projekts ir pretrunā reģiona ūdens aizsardzības 

plānam, kurā Secadio zona ir noteikta kā viena no Pjemontas reģiona četrām pazemes ūdens 

lieguma zonām, kurā ūdeni var izmantot tikai liela ūdens trūkuma gadījumā (piemēram, tāda 

ūdens trūkuma gadījumā, kādu izraisīja 2017. gada vasaras sausums). 
 

Mērs Andrea Chemello, kas vienīgais bija parakstījis lūgumrakstu Nr. 906/2016, 

pamatojoties uz kuru, tika rīkots šis faktu konstatēšanas brauciens, sāka savu uzstāšanos ar 

paziņojumu 13 pašvaldību vārdā (papildus Troncano vēl 11 pašvaldības Verčelli provincē, 

viena  — Novaras provincē un viena — Turinas aglomerācijā), izklāstot attiecīgo 

administrāciju stingro apņēmību aizsargāt ūdens resursus un vidi vispār. Līdz šim 

13 pašvaldību panāktā sinerģija bija vērsta uz to, lai īstenotu virkni mērķu, kas ir jāizpilda 

atkritumu, pazemes ūdeņu un gaisa kvalitātes jomā.  

 

Tie cita starpā ietver atkritumu kopējā apjoma, jo īpaši nešķirotu atkritumu, samazināšanu; 

dalītas vākšanas palielināšanu; sabiedrības informētības palielināšanu par atkritumu pārstrādi 

un ekoloģisko salu popularizēšanu, gaisa kvalitātes nodrošināšanu atbilstīgi tiesību aktos 

noteiktajiem ierobežojumiem; stingru iebilšanu pret jaunu atkritumu apglabāšanas poligonu 

atvēršanu un/vai pastāvošo poligonu paplašināšanu atjaunošanās zonās vai aizsargjoslās avotu 

augštecē, kā arī pret darbībām, kas varētu izraisīt negadījumus, piesārņot ūdens resursus vai 

sabojāt dzeramo ūdeni. 

 

Publiskajām iestādēm, veicot pasākumus, ir jāievēro piesardzības princips, lai novērstu 

atkritumu nonākšanu dziļo gruntsūdeņu atjaunošanās vietās un lai uzturētu spēkā atkritumu 

sadedzināšanas aizliegumu. Šāda stratēģija būtu jāīsteno plašā mērogā arī ārpus Valledoras. 

 

Troncano mērs uzskaitīja šādus savas administrācijas mērķus: 

 

• ūdens resursu aizsardzība gruntsūdens atjaunošanās zonās vai to augštecē; iebilšana pret 

iepriekš izklāstītajām problēmām; 

                                                 
7 Tetrahloretilēns ir plaši izplatīts vidē un nelielās devās var tikt atklāts arī ūdenī, ūdens organismos, gaisā, 

pārtikā un cilvēka audos. Vislielākais tā vides piesārņojuma līmenis ir konstatēts vietās, kur atrodas ķīmiskās 

tīrītavas un uzņēmumi, kuros metālus attīra no eļļas. Šādas emisijas var izraisīt augstu koncentrāciju dziļos 

ūdeņos. 
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• aizliegums aizpildīt karjerus, jo īpaši ar “atkritumu cikla beigu materiāliem”; šo vietu 

aizpildīšanas gadījumā apglabātajiem materiāliem ir jābūt tādām pašām ķīmiskām, 

fizikālām un agronomiskām īpašībām kā izraktajiem materiāliem; 

• karjeru ezeru tuvumā tādu obligāto aizsargjoslu ieviešana, kurās nedrīkst intensīvi audzēt 

lauksaimniecības kultūraugus; tādu veselībai kaitīgu vielu reglamentēšana, ko izmanto 

intensīvajā lauksaimniecībā; 

• stingrāku pārbaužu veikšana attiecībā uz karjeriem un poligoniem, palielinot cilvēkresursus 

un finanšu resursus; 

• pārstrādes procesā iegūtajam nereaģējošajam materiālam ir jābūt lētākam par materiālu, ko 

iegūst karjerā; 

• karjeru un atkritumu poligonu sanācijas izmaksas ir jāsedz ar tādu kredītiestāžu vai 

apdrošināšanas sabiedrību garantijām, kurām ir augsts reitings (trīskāršais A); 

• atkritumu pārstrāde un materiālu, tostarp atkritumu dalītās sausās apstrādes ceļā iegūto 

materiālu, atkārtota izmantošana, lai īstenotu bezatkritumu stratēģiju; ņemot to vērā, ir 

jāveicina valstu un pārvalstiskās iniciatīvas, ar kurām ir paredzēts samazināt iepakojuma 

daudzumu, un ir jānovērš atkritumu sadedzināšana; 

• augsnes aizsardzības nolūkā ir likumā jānosaka ierobežojumi kanalizācijas dūņu izgāšanai 

lauksaimnieciski izmantojamās zemēs. 

 

 

Noslēgumā A. Chemello pauda nosodījumu par: 

a) sistemātisko piesardzības principa (LESD 191. pants) pārkāpšanu Valledorā —, izņemot 

nesenajos gadījumos, — no Verčelli provinces administrācijas puses; 

b) Direktīvas 1999/31/EK pārkāpumu attiecībā uz visiem tiem Valledoras atkritumu 

poligoniem, kas atrodas vietās, kurās nav nekādu dabisko ģeoloģisko šķēršļu; 

c) lai gan no atkritumu poligona Alice 2 gruntsūdeņos kopš 2004. gada noplūst infiltrāts un 

tas vairs nav sanējams, šķiet, ka lēmums par pastāvīgu hermetizāciju, uzliekot galīgo 

pārsegu, nedz novērš problēmu, nedz ir galīgs; 

d) Troncano (Verčelli province) dzeramā ūdens iespējamo piesārņojumu, kuru izraisa 

infiltrāts, kas noplūst no visiem Valledoras atkritumu poligoniem, ne tikai no Alice 2, kas 

atrodas tikai 5 km attālumā no Troncano ūdensvadu urbumiem; 

e) nobeigumā ir jāteic, ka Valledorā ir jāīsteno visaptverošs sanācijas, atjaunošanas un 

saglabāšanas plāns, un tādēļ tās iedzīvotājiem ir nepieciešams Eiropas atbalsts, lai 

sasniegtu visus iepriekš minētos mērķus.  
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2018. gada 18. decembra rīts 

Ziņojums par objekta apmeklējumu četros posmos 

Andrea Chemello, Aliče Kastello mērs Luigi Bondonno, Anna Andorno un Pietro Pasquino, 

ekskursija gida vadībā pa Troncano un Alice 2 (Troncano) karjeriem un A2A un ASRAB (abi 

atrodas Kavaljā) atkritumu poligoniem.  

 

1. posms 

Troncano karjeri: A. Chemello paskaidroja, ka karjeru izveides atļaušanas kompetence ir no 

pašvaldībām nodota provincēm. Kalnrūpniecība ir kļuvusi par uzņēmējdarbību, kas ir 

aizstājusi lauksaimniecību. Apmeklētajā teritorijā pirmo karjeru Itālijas Ekonomikas policija 

(Guardia di Finanza) konfiscēja 2011.–2012. gadā, jo tajā bija apglabāti nepiemēroti 

materiāli. Pārējie divi ir uzskatāmi par gruntsūdeņu ezeriem, un 21. gs. pirmajā desmitgadē 

tajos atļāva veikt kalnrūpniecības darbus līdz 15 m dziļumā no ūdens virsmas. Uzņēmums 

koncesionārs 2018. gadā nolēma apturēt rakšanas darbus 9 m dziļumā un norakt 25 m zemes 

joslu, kas abus ezerus atdala vienu no otra, lai izveidotu vienu karjeru (šī teritorija ir vienīgā, 

kas Troncano plānā ir apzīmēta kā karjers). 

 

2. posms 

Atkritumu poligons Alice 2: 20. gs. 70. un 80. gados šajā vietā bija karjers, kurā ieguva 

celtniecības materiālus. 90. gadu sākumā to, pamatojoties uz vienkāršotiem kritērijiem (tie no 

zinātniskā viedokļa acīmredzami bija pilnīgi nepareizi), pārveidoja par atkritumu poligonu, un 

divus karjerus (500 000 m3 katrs) aizpildīja ar sadzīves atkritumiem un līdzīgiem 

atkritumiem. Papildu 2 miljoni m³ tika aizpildīti divos posmos: 20. gs. 90. gados un 

laikposmā 2008.–2013. gads, kad iejaucās Itālijas Prokuratūra. Kopš 2004. gada no tā noplūst 

infiltrāts. Centieni sanēt teritoriju un samazināt smago metālu daudzumu nav bijuši efektīvi. 

Pēc divus gadus ilgušām kopīgām sanāksmēm (ARPA, ASL, Verčelli province, reģions un 

pašvaldība) 2015. gadā tika nolemts īstenot poligona pastāvīgo hermetizāciju. Pašlaik 

atkritumu apglabāšana šajā atkritumu poligonā ir minimāla, jo poligons atrodas slēgšanas 

stadijā, un galīgā pārklājuma uzlikšana notiks līdz šā gada vasarai. 

 

L. Bondonno uzsvēra, ka, sākot ar 2015. gadu, arī Aliče Kastello pašvaldība ir aizliegusi 

jaunu atkritumu poligonu izveidi, taču joprojām grūts uzdevums ir uzraudzīt izveidotos 

atkritumu poligonus, it sevišķi pēc 2016. gada, kad tika izbeigta tā Verčelli provinces 

pašvaldību konsorcija darbība, kurš veica minēto pārbaudes darbu. Šis pienākums ir uzlikts 

pašvaldībai, kurā strādā tikai astoņi darbinieki, no kuriem neviens nav šīs jomas speciālists. 

Jau tā grūto situāciju šajā ziņā neizbēgami pasliktina Pjemontas pārmērīgā administratīvā 

sadrumstalotība. 

 

3. posms 

Atkritumu poligoni A2A un ASRAB+, iebrauktuve atkritumu poligonā Alice 2, kas atrodas 

starp Aliče Kastello un Kavalju: par strīdus ābolu kļuvušie atkritumu poligoni (lietā, kurā 

Troncano pašvaldība Pjemontes Reģiona administratīvajā tiesā ir iesniegusi prasības 

pieteikumu pret to paplašināšanu, vēl nav pieņemts galīgais spriedums) atrodas 30 m dziļos 

karjeros. Agrākā Doras upes gultne 1,8 km rādiusā no vienas vietas ir nosēta ar karjeriem, 

daži no kuriem vairs kā karjeri izmantoti netiek, savukārt citi ir atļauti, bet vēl netiek 

izveidoti. A. Chemello pauda cerību, ka nākotnē citi izraktie karjeri aizpildīti netiks, bet tā 
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vietā tiks apaudzēti un atstāti dabas spēku ziņā. Ir zināms, ka Valledora Verčelli provincē nav 

unikāls gadījums. Tādēļ ir vajadzīgi ilgtermiņa noteikumi, ar kuriem nodrošina pienācīgu un 

strukturāli pareizu apdraudēto gruntsūdeņu attīrīšanu, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un 

veselību. 

 

A. Chemello izteicās, ka diemžēl šāds uzstādījums nav savienojams ar Eiropas tiesību aktu 

brīvu interpretāciju, jo saskaņā ar Eiropas normām atkritumu poligonus ierīkot nevar, ja nav 

dabisku ģeoloģisko šķēršļu, tomēr abu tiesā izskatāmo atkritumu poligonu gadījumā virsroku 

guva tieši minētā brīvā interpretācija. Reģionālajos tiesību aktos būtu jāparedz arī to teritoriju 

aizsardzība, kas atrodas gruntsūdens atjaunošanās zonu augštecē, kas ir saistītas ar 

atjaunošanās zonu. Pretēji tam, ko līdz šim ir noteikusi Pjemontas reģiona pašvaldība, arī pēc 

reģiona izpildkomitejas 2018. gada 2. februāra lēmuma, ierobežojumi arī turpmāk attieksies 

tikai uz Valledoru —, iespējams, tāpēc, ka iestādes paļaujas uz reģiona ūdeņu pārbagātību. 

 

Atbildot uz jautājumu par atkritumu pārvadāšanu Valledorā, A. Andorno atbildēja, ka smago 

kravas automašīnu konvoji tos ved arī no citiem reģioniem (piemēram, no Malagrotas Romā), 

tostarp nelegāli nakts laikā. Patlaban atkritumu poligonos nogādā atkritumus no visas Bjellas 

provinces. Neraugoties uz kustības “Par Valledoru” starpniecību, Bjellas un Verčelli province 

viena ar otru nesazinās. 

 

Abu pašvaldību atšķirības pastiprina kompensācijas (tās var sasniegt 3 līdz 4 miljonus eiro), 

ko uzņēmumi maksā pašvaldībām, kurās poligoni atrodas. Tā tas ir Kavaljas pašvaldības 

gadījumā, jo tajā atrodas iebrauktuve Alice 2 atkritumu poligonā, savukārt Troncano nekad 

nekādu kompensāciju nav saņēmusi, jo, tā kā tai ir nodarīts vislielākais kaitējums, vienmēr ir 

pret šo poligonu iebildusi.  

 

A. Chemello atkārtoti uzsvēra, ka ilgtermiņa pieeja atkritumu apsaimniekošanas politikai ir 

vajadzīga arī pašvaldību līmenī, un saskaņā ar šo pieeju personas, kuras vada kādu vietējo 

pašvaldību, nedrīkstētu piekrist kompensācijām. Šāda pieeja atsvērtu to, ka viņas neņem vērā 

nenoliedzamo faktu, ka atkritumu poligonu ekspluatācijas laiks var būt ilgāks par gadsimtu, 

bet vietējā amatpersona amatā atradīsies tikai dažus gadus. 

 

4. posms 

Lamandrijas muiža (Santiā) un SACAL tēraudlietuves (Karizio). Lamandrijas muižas 

kompleksā dzīvo kāds ducis ģimeņu, un netālu esošo milzīgo karjeru apjož žogs: karjeram 

apkārt esošajos laukos audzē kukurūzu, un tuvumā atrodas liels gruntsūdeņu ezers (aptuveni 

1/6 daļa no Viveronas ezera platuma). Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem dziļo 

gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu savienojums ir aizliegts. Tomēr šajā gadījumā gruntsūdeņi 

paceļas līdz virszemei un nonāk saskarē ar netālu esošajos ūdensvadu urbumos iegūto ūdeni 

(aizsargjosla 200 m). Tā kā reģionālajos tiesību aktos lauksaimniecības kultūraugu audzēšanā 

izmantojamo zemju aizsargjosla reglamentēta nav, kukurūzu drīkst audzēt līdz 5 vai 6 m 

attālumam no karjera ezeriem.  

 

A. Chemello norāda, ka uz kalnrūpniecības darbībām Itālijā joprojām attiecas likums, kas ir 

spēkā kopš 1920. gada, savukārt, ja spēkā nav valsts līmeņa vispārīgo likumu par atkritumu 

apsaimniekošanu, reģioniem faktiski vienīgajiem ir kompetence pieņemt tiesību aktus, 

izņemot tos, ar kuriem transponē Eiropas direktīvas. Šajā nepilnīgajā un pretrunīgajā 
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normatīvajā vidē mēram kā publiskai amatpersonai, kas pārzina vietējās kopienas intereses, 

vienmēr būtu jāizdara politiska izvēle par labu ilgtspējīgam risinājumam.  

 

L. Bondonno uzsvēra, ka finansiālais atbalsts ir nepieciešams, lai veiktu efektīvas pārbaudes. 

Viņš pauda cerību, ka iedzīvotājiem turpmāk būs vismaz tikpat liela ietekme, cik 

starptautiskajiem uzņēmumiem, kas veic atkritumu apsaimniekošanas uzņēmējdarbību.  
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Noslēguma komentāri 

 

• Uzklausīšanas un apmeklējums uz vietas liecināja par to, ka piesardzības un preventīvas 

darbības principa vispārēja piemērošana ir prioritāra visām struktūrām, kas atbild par 

veselības un vides aizsardzību Valledoras teritorijā, un jo īpaši svarīga ir aizlieguma 

īstenošana attiecībā uz jauniem poligoniem gruntsūdeņu atjaunošanās zonās un 

aizsargjoslās, kā arī karjeru kā zaļo zonu atjaunošana pēc tam, kad ir beigusies ieguves 

darbība. 

• Attiecībā uz attālumiem no poligoniem būtu jāņem vērā gan apdzīvotās vietas, gan 

lauksaimniecības objekti saskaņā ar Direktīvas 1999/31/EK I pielikuma 1.1. punkta 

a) apakšpunktu, kā tas ir Lamandrijas muižas gadījumā, kur gan urbumi, kas ir savienoti ar 

ūdensvadiem, pa kuriem piegādā ūdeni, gan tai apkārt esošie kukurūzas lauki atrodas 

niecīgā attālumā no ezeriem karjerā-atkritumu poligonā (attiecīgi 200 m un 5–6 m). Tādēļ 

ir svarīgi noteikt obligātu aizsargjoslu, kurā būtu aizliegts intensīvi audzēt 

lauksaimniecības kultūraugus un vienlaikus — izmantot kaitīgās ķīmiskās vielas. 

• Drošu garantiju noteikšana attiecībā uz sanāciju un kanalizācijas dūņu izgāšanas 

aizliegums nolūkā aizsargāt lauksaimniecībā izmantojamo augsni arī atbilst principam 

“piesārņotājs maksā”, piesardzības, preventīvas darbības un kaitējuma labošanas 

principam, kas ir noteikti LESD 191. pantā. 

• Būtu jānosaka mērķis samazināt nešķirotu atkritumu daļu, tādējādi aizvien vairāk izpildot 

aprites ekonomikas pamatuzdevumu. Šīs stratēģijas pamatā ir gan jēdzieni “samazināt, 

izmantot atkārtoti, pārstrādāt”, gan atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pārveide, 

pievienojot ražotāja paplašinātu atbildību, kā tas ir paredzēts Eiropas tiesību aktos. 

• Ir jārod strukturāli risinājumi, lai novērstu šādas problēmas turpmāku pastāvēšanu un 

atkārtošanos nākotnē — ne tikai Valledorā, bet arī visā valstī. 

• Valledorā situācija, šķiet, ir sarežģītāka, ņemot vērā pašvaldību sadrumstalotību (tāda tā ir 

visā Pjemontā), kas ir bijusi un joprojām ir faktors, kas katalizē secīgu vietējo 

administrāciju īstenotās atkritumu apsaimniekošanas atšķirības. Šīs atšķirības ir 

konstatējamas arī provinču līmenī.  

• Subsidiaritātes princips — šajā gadījumā reģionālā un vietējā līmenī — varētu kalpot par 

koriģējošu faktoru, saskaņā ar kuru varas funkcijas pārņem reģions, kas ir augstāks par 

provinci, lai sasniegtu valsts un reģiona līmeņa tiesību aktos noteiktos mērķus. Šādā 

kontekstā valsts malā stāvēt nevar, ņemot vērā to, ka ir jāaizsargā sabiedrības transversālās 

intereses, proti, vide un sabiedrības veselība, kā arī, ievērojot tās kā sarunu partnera un 

taisnīgas sadarbības ar ES iestādēm garanta ekskluzīvo lomu. 

• Šajā sakarībā ir jāteic, ka, lai gan Valledoras jautājumi ir reģionālās kompetences 

jautājumi, mērs norādīja, ka nav nacionāla atkritumu apsaimniekošanas plāna un ka valsts 

tiesību aktos ir noteikts, ka atkritumu apsaimniekošana ir jāuzņemas katram reģionam 

individuāli (attiecībā uz karjeriem8). A. Chemello kungs kā lūgumraksta iesniedzējs pauda 

                                                 
8 Noteikumus, ar kuriem reglamentē kalnrūpniecības darbības, satur 1927. gada 29. jūlija Karaļa dekrēts 

Nr. 1443 un Prezidenta dekrēts Nr. 616/1977, kurā ar karjeriem saistītās administratīvās funkcijas ir piešķirtas 

reģionālajām pašvaldībām. Tomēr Konstitucionālā tiesa vienmēr ir uzsvērusi, ka reģionālo pašvaldību 

https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
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nožēlu par to, ka nesen nosūtītajā ziņojumā par tās sanāksmes rezultātiem, kura notika ar 

Vides aizsardzības ministrijas amatpersonām9, bija teikts, ka “ministrija ir norādījusi, ka tai 

nav kompetences veikt revīziju šajā jomā un ka tā nav arī informēta par pārkāpumiem, kas 

kalpotu par pamatu pārbaudes sākšanai šajā lietā”. Turklāt sarunās tika tika minēts, ka 

Pjemontas reģions un provinces ministriju informē, kaut arī iegūt informāciju par 

Valledoras situāciju no Pjemontas reģiona nav bijis īpaši viegli. 

• Šis apstāklis skaidri apliecina nepieciešamību pēc tā, lai arī Vides aizsardzības ministrija 

piedalītos koordinācijas pasākumos nolūkā īstenot minēto visaptverošo Valledoras 

teritoriju sanācijas, atjaunošanas un saglabāšanas plānu, kas ir daļa no daudz tālejošākas 

iniciatīvas, uz kuru atsaucas Komisija (zemsvītras piezīme Nr. 30), uzsverot savu pastāvīgi 

veikto monitoringu pār to, kā tiek īstenota atkritumu poligonu apsaimniekošana, jo Itālijā 

regulāri ir katru reizi no jauna jārisina ar atkritumiem saistītas ārkārtas situācijas10. 

  

                                                                                                                                                         
likumdošanas pilnvaras ir ierobežotas, jo valstij vienīgajai saskaņā ar 117. pantu ir noteikta kompetence 

reglamentēt vidi kopumā, jo vide ir uzskatāma par konstitucionālas nozīmes publisku interešu objektu 

(sk. spriedumu Nr. 151/2011). 
9 2019. gada 18. janvāra informatīva vēstule par A. Chemello tikšanās Romā ar Vides aizsardzības ministrijas 

amatpersonām (2019. gada 15. janvārī) iznākumu. 
10 Attiecībā uz atkritumu poligoniem joprojām tiek izskatīti vairāk nekā 20 lūgumraksti, no kuriem lielākā daļa 

skar Itālijas centrālajā un dienvidu daļā esošos poligonus: 273/10 (Malagrota-Roma), 197/12 (Korkolle-

Sanvitorino-Lacio), 771/12 (Pjandelolmo-Riano-Roma), 1203/12 (mehāniski bioloģiskā apstrāde, Salaria 

autostrāde, Roma, poligons nesen nodedzis), 2160, 2167, 2330 un 2478/13 (Kupinoro-Roma); 2222/13 

(Bračjano-Lacio); 31/06 (dioksīni atkritumu poligonos Kampānijā), 26/07 (Maserijas ieleja-Kampānija), 347/08 

(sadedzināšanas iekārta Ačerra-Neapole); 756/07 (Ariano Irpīno-Avelīno), 955/08 (Kijaijano-Neapole), 413/10 

un 1166/10 (Terciņjo-Kampānija), 694/10 (Kvarto-Neapole), 732/10 (Sanroko provinces osta Triestā), 424/11 

(Augšējā Irpīnija-Kampānija), 787/10 un 1270/11 (Ferandella un Marucella-Kazertas province); 302/13 (Motta-

Sananastasija-Katānija); 501/14 (Lamartella-Mātera); 671/14 (Lečes province) — un tie ir tikai tie lūgumraksti, 

kas tika skatīti 7. parlamentārā sasaukuma laikā. Daži no šiem lūgumrakstiem tika izmeklēti, rīkojot faktu 

konstatēšanas braucienus (2012. gada 29.–31. oktobris) Lacio un Kampānijā, un tie tika minēti 2013. gada 

31. janvāra galīgajā darba dokumentā, kurā ir norādīts, ka Lūgumrakstu komiteja “uzsver savu nepiekrišanu 

pašos pamatos politikas virzieniem, kurus īsteno Lacio reģionā attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, un jo 

īpaši tā neatbalsta pārmērīgo ticību atkritumu poligoniem kā sava veida risinājumam problēmām, ko rada 

sadzīves un rūpniecisko atkritumu pieaugums; pauž nopietnas bažas par reģionālo un provinču iestāžu 

acīmredzamo nespēju pārredzamākā un saskanīgākā veidā sadarboties ar vietējām pašvaldībām, lai izveidotu 

reālistisku atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju, kas ietvertu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību, pamatojoties 

uz atkritumu samazināšanu, atkritumu šķirošanu un pārstrādi, tostarp kompostēšanu un bioloģiski mehānisku 

atkritumu apstrādi, pirms tiek apsvērta atkritumu apglabāšana poligonos vai sadedzināšana, kuriem vajadzētu 

būt tikai galējās nepieciešamības līdzekļiem”.  

https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
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Ieteikumi 

 
Atbildot uz galvenajām A. Chemello lūgumrakstā Nr. 906/16 izteiktajām prasībām, 

Lūgumrakstu komiteja: 

 

1. iesaka par prioritāriem uzskatīt mērķus: uzlabot vides kvalitāti, aizsargāt cilvēka veselību, 

apdomīgi un racionāli izmantot ūdeni un dabas resursus, un šajā nolūkā īstenot 

piesardzības un preventīvas darbības principu, principu par videi nodarītā kaitējuma 

labošanu tā izcelsmes vietā un principu “piesārņotājs maksā” (LESD 191 pants) visos 

gadījumos, kad Valledorā vairs netiek vai varētu netikt izmantoti karjeri, tiek ekspluatētas 

atkritumu neitralizācijas iekārtas, kuras atrodas gruntsūdeņu atjaunošanās zonās vai to 

augštecē, izmantoti atkritumu apglabāšanas poligoni, kuriem nav dabisko ģeoloģisko 

šķēršļu vai kuri atrodas tiešā ūdensvadu urbumu, ūdens kanālu vai ūdens tilpņu tuvumā, 

kā arī nelielā attālumā no apdzīvotām vietām un/vai lauksaimniecības objektiem, tādējādi 

klaji pārkāpjot Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem I pielikuma attiecīgās 

normas; 

2. pieņem zināšanai Eiropas Savienības Tiesas 2019. gada 21. marta spriedumu lietā C-

498/17 (Komisija pret Itāliju), kas tika ierosināta pienākumu neizpildes procedūras 

rezultātā un kurā Tiesa deklarē, ka Itālija nav izpildījusi savus pienākumus attiecībā uz 

44 atkritumu poligoniem, kas ir noteikti Direktīvā 1999/31 par atkritumu poligoniem; 

iesaka rīkoties nekavējoties, lai novērstu šā brīža pārkāpumu sekas un atlīdzinātu radītos 

zaudējumus; 

3. pauž dziļu nožēlu par to, ka atkritumu poligoni ir atļauti un atrodas tiešā dzīvojamo vietu 

un lauksaimniecības objektu tuvumā, virs dzeramā ūdens avotiem, un teritorijās, kurās 

trūkst dabīgo ģeoloģisko šķēršļu, kas ir pretrunā Direktīvas 1999/31/EK I pielikumam, 

kurā cita starpā ir noteikts, ka dabiskos ģeoloģiskos šķēršļus var tikai papildināt, bet ne 

pilnībā aizstāt ar mākslīgiem ģeoloģiskiem šķēršļiem; uzskata šo faktu un izveidoto 

poligonu paplašināšanu, pamatojoties uz tā paša kritērija patvaļīgu interpretāciju, par 

sliktāko praksi; 

4. iesaka reģioniem veicināt ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz tukšo karjeru aizpildīšanu 

saskaņā ar ES tiesību aktiem; uzsver, ka karjeri pēc tam, kad ieguves darbi ir beigušies, ir 

no jauna jāapzaļumo; uzsver, ka tādu lēmumu gadījumā, ar kuriem ir paredzēta tukšo 

karjeru aizpildīšana, izmantotajiem materiāliem ir jābūt tādām pašām ķīmiskajām, 

fizikālajām un agronomiskajām īpašībām kā karjeros iegūtajam materiālam, lai novērstu 

vēl lielāku kaitējumu videi, ņemot vērā attiecīgās teritorijas lielo neaizsargātību pret 

ģeoloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem faktoriem; 

5. uzsver, ka Valledoras teritorija ir atzīta par gruntsūdeņu atjaunošanās avotu, no kura 

iegūst dzeramo ūdeni, un pauž nožēlu par to, ka iepriekš ir atļautas pilsētas, rūpniecības 

un speciālās atkritumu izgāztuves, neraugoties uz juridiskajiem ierobežojumiem, saskaņā 

ar kuriem atkritumu apglabāšanas iekārtas būvēt nedrīkst; 

6. izsakās nosodoši par to, ka kopš 1980. gada kompetentās iestādes ir atļāvušas un 

pieņēmušas ekspluatācijā vairākus Valledoras teritorijā esošus karjerus un atkritumu 

poligonus, pienācīgi neņemot vērā minētās teritorijas ģeoloģiskos un hidroģeoloģiskos 

apstākļus, piemēram, attiecīgajā zonā esošo gruntsūdeņu lielo neaizsargātību; 
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7. ir nobažījies par ietekmi uz sabiedrības veselību un vidi un par gruntsūdeņu 

piesārņojumu, ko izraisa atkritumu poligoni; aicina kompetentās iestādes nodrošināt 

pilnīgu cilvēku veselības aizsardzību un pieņemt strukturālus pasākumus, kuru mērķis 

būtu novērst gruntsūdeņu piesārņojumu, kā arī visā reģionā pilnībā un efektīvi aizsargāt 

pazemes dzeramā ūdens atjaunošanās krājumus pret jebkādu turpmāku piesārņojuma 

risku; 

8. atbalsta vietējo pašvaldību un pilsoņu apvienību stingro iestāšanos pret jebkādu darbību, 

kas varētu izraisīt nelaimes gadījumus, piesārņot ūdens resursus vai padarīt tos nederīgus 

lietošanai uzturā; 

9. atgādina par nepieciešamību pienācīgi likvidēt atsevišķus bīstamo atkritumu veidus; 

10. iesaka izdot saistošus reģionālā līmeņa noteikumus vai provinču līmenī izveidot 

pienācīgus uzraudzības rīkus, lai veicinātu ražotāja paplašinātu atbildību, savākšanu no 

durvīm līdz durvīm, jaukto atkritumu samazināšanu, remontu, atkārtotu izmantošanu un 

pārstrādi, tādējādi aizvien vairāk ieviešot aprites ekonomiku; 

11. ir cieši pārliecināts, ka valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm savas kompetences 

robežās ir jāsadarbojas un jānosaka saskaņoti pasākumi, lai efektīvi īstenotu ES 

atkritumus reglamentējošās direktīvas, valstu, reģionālo un vietējo pašvaldību tiesību 

aktus, tostarp atbilstošu nodokļu sistēmu un apmaiņu ar paraugpraksi, kā rezultātā tiktu 

maksimāli veicināta atkritumu rašanās novēršana, atkārtota izmantošana, dalīta savākšana 

un pārstrāde nolūkā veicināt pāreju uz aprites ekonomiku, kurā pilsoniskās sabiedrības 

līdzdalība cita starpā izpaustos kā bezatkritumu pieejas īstenošana; 

12. pauž atzinību vietējām iestādēm par to ciešo apņemšanos un sinerģiju, ar kurām tās 

veicina novēršanas, dalītas savākšanas un pārstrādes projektu īstenošanu, lai nodrošinātu 

iedzīvotāju veselības un vides visaugstākā līmeņa aizsardzību; uzskata, ka visos līmeņos 

ir jāpieņem efektīva un mērķtiecīga pieeja, lai atbalstītu vietējo pašvaldību centienus, 

tostarp sniedzot finansiālu un tehnisku palīdzību; 

13. iesaka sagatavot visaptverošu un galīgu reģionāla līmeņa plānu par teritorijas sanāciju, 

strukturālu atjaunošanu un saglabāšanu; šis plāns, kas būtu jāiesniedz Komisijai 

monitoringa nolūkā, varētu kļūt par strukturālu risinājumu modeli un varētu tikt 

izmantots, lai risinātu ārkārtas situācijas daudzās citās Itālijas vietās, kas ir ne mazāk 

neaizsargātas kā Valledora; 

14. iesaka iekļaut Valledoru nacionālā stratēģiskā vides un veselības programmā, ko pārzina 

Augstākais veselības institūts un ko finansē Veselības aizsardzības ministrija11; Vides 

aizsardzības ministrijas vadībā koordinēt reģionu, vietējo pašvaldību un pilsoniskās 

sabiedrības savstarpējo sinerģju un atkritumu apsaimniekošanas plānus, lai rūpniecību, 

lauksaimniecību un tirdzniecību padarītu ilgtspējīgu no vides viedokļa; pārveidot 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, lai pārietu uz aprites ekonomiku un pieņemtu 

bezatkritumu stratēģiju; 

                                                 
11SENTIERI epidemioloģiskais pētījums, kuru pašlaik veic, lai uzraudzītu 41 objektu ar ļoti augstu piesārņojuma 

līmeni (tostarp Taranto esošo uzņēmumu ILVA un Balandžero azbesta raktuves Turinas provincē), kur iedzīvotāju 

mirstības risks ir par 4–5 % augstāks nekā vidēji valstī. Sk.  

http://www.vasroma.it/inquinamento-i-40-buchi-neri-dove-le-bonifiche-sono-un-sogno/
http://www.vasroma.it/inquinamento-i-40-buchi-neri-dove-le-bonifiche-sono-un-sogno/


 

PE634.495v05-00 18/20 CR\1182323LV.docx 

LV 

15. atzīst, ka pateicoties dažu vietējo pašvaldību, jo īpaši Troncano (Verčelli province) mēra 

— viņš ir arī lūgumraksta Nr. 906/16 autors un nenogurstošs atbalstītājs — uzņēmībai, 

atbildības sajūtai un tālredzībai ir izdevies ierosināt, ieviest un ilgstoši īstenot visus tiesu, 

likumdošanas un administratīvos vides aizsardzības pasākumus, kas attiecas gan uz 

atkritumu rašanās novēršanu, gan karjeru-atkritumu poligonu pārorientāciju, gan 

sanāciju; atzinīgi vērtē arī reaģēšanas spēju un nepiekāpību, ko apliecināja daudzi cilvēki, 

kas dzīvo pašvaldībās, kurās pastāv vislielākais nopietna un neatgriezeniska gruntsūdeņu 

piesārņojuma risks un kas atrodas tādās provincēs kā Pjemontas reģiona Verčelli un 

Alesandrija; 

16. pauž nožēlu par to, ka faktu konstatēšanas brauciena sanāksmēs nav piedalījies nedz 

vides ministrs, nedz kāds no viņa pārstāvjiem, jo minēto personu dalība vispārējām 

diskusijām par attiecīgajiem jautājumiem būtu piešķīrusi papildu vērtību; 

17. mudina Komisiju cieši uzraudzīt un atbalstīt dalībvalstis, tām veicot īstenošanas 

pasākumus, tostarp sniegt tehnisko palīdzību, kurā galvenā uzmanība ir jāpievērš valstu 

iestāžu un reģionālo pašvaldību iestāžu labākai koordinācijai, atkritumu rašanās 

novēršanai, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes veicināšanai un dalītas savākšanas 

turpmākai palielināšanai. 

 

18. uzsver, ka ir svarīgi pieņemt efektīvus likumdošanas pasākumus, kuru mērķis būtu 

karjeru ezeru tuvumā noteikt obligātās aizsargjoslas, kurās nedrīkstētu audzēt 

lauksaimniecības kultūraugus, kā arī pienācīgi risināt jautājumu par lauksaimniecībā 

izmantotajām ķīmiskajām vielām, kas tika konstatētas daudzu pašvaldību ūdensvadu 

urbumos; 

19. pauž dziļas bažas par augsto mirstības līmeni, visu veidu vēžu saslimšanu ļoti augsto 

izplatību un augsto aizkuņģa dziedzera un gremošanas orgānu vēžu risku to vietējo 

iedzīvotāju vidū, kas dzīvo alumīnija lietuves tuvumā, — minēto saslimšanu īpatsvars un 

risks ir konstatēts, veicot epidemioloģisku pētījumu; uzsver, ka šī rūpnieciskā darbība, ko 

ir reģistrējusi reģionālā vides aizsardzības aģentūra, rada satraucoši augstu dioksīnu un 

polihlorbifenilu līmeni; aicina kompetentās iestādes nekavējoties veikt mērķtiecīgus 

pasākumus, lai nodrošinātu iedzīvotāju pilnīgu veselības aizsardzību; 
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