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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0031/2006, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giampiero Angeli un 
kam pievienots 21 paraksts, par nopietnu kaitējumu veselībai, ko rada dioksīni 
atkritumu apglabāšanas vietās 

1. Lūgumraksta kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par nopietnu kaitējumu veselībai un videi, ko rada 
dioksīnu piesārņojums no dažādām speciālo un toksisko atkritumu apglabāšanas un 
uzglabāšanas vietām Kampānijā, ko noteikušas reģiona iestādes un kas ir nelegālu ienākumu 
avots kriminālām organizācijām. Tā kā reģiona un valsts iestādes nespēj nodrošināt drošības 
noteikumu ievērošanu un darbojas daudz nelegālu atkritumu apglabāšanas vietu, lūgumraksta 
iesniedzēji gaida Eiropas Savienības rīcību, kas būtiski mainītu pašreizējo atkritumu 
apglabāšanas kārtību reģionā, pārtraucot nepārprotami kaitīgas darbības, kontrolējot 
iedzīvotāju veselībai un videi nodarīto kaitējumu, kā arī apzinātu tās piesārņotās teritorijas, 
kuras izmanto lauksaimniecībā vai lopkopībā.

2. Pieņemamība 

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 21. aprīlī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. jūlijā

I Lūgumraksts
Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par to, ka ir palielinājies audzēju un tādu slimību skaits, 
kuru cēlonis varētu būt piesārņojums Neapoles un Kasertas apgabalos. Pēc lūgumraksta 
iesniedzēja domām, pie šādiem rezultātiem ir vainojama pašreizējā atkritumu 
apsaimniekošanas sistēma. Valsts iestādēm jau sen pieprasīja risināt šo problēmu, bet tā 
joprojām nav atrisināta. 

Saskaņā ar iegūto informāciju ir paredzēts slēgt daudz nelegālu atkritumu poligonu, kas vairs 
neatbilst drošības noteikumiem. Ir ziņas, ka ārkārtas pasākumi šo poligonu atkārtotā atvēršanā 
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un atkritumu dedzināmo krāšņu izvietošanā ir izraisījuši nāves gadījumu un slimību 
pieaugumu, salīdzinot ar vidējo līmeni valstī, bet saslimstība ar vēzi atsevišķās 
municipalitātēs ir pieaugusi pat par 400 %.

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas saņemt Kampānijas atkritumu glabātuvju un apglabāšanas 
vietu objektīvu vērtējumu, lai nodrošinātu apstrādes un apglabāšanas struktūru pārplānošanu 
saskaņā ar pašreizējiem standartiem, veiktu vietējo iedzīvotāju epidemioloģisku apskati, lai 
noteiktu, kādā līmenī piesārņojums varējis izraisīt nāves gadījumus un slimības, kā arī veiktu 
rūpīgi izpēti, lai noteiktu, kuras teritorijas ir piesārņotas, un īstenotu lauksaimniecībā vai 
lopkopībā izmantoto piesārņoto zemes platību rehabilitāciju vai vismaz reklasifikāciju. 

II. Komisijas atsauksmes par lūgumrakstu
Atkritumu apstrādi Kopienas līmenī nosaka Direktīva 75/442/EEK par atkritumiem. Saskaņā 
ar šo direktīvu dalībvalstīm ir jānodrošina, lai atkritumus pārstrādātu vai apglabātu, 
neapdraudot cilvēku veselību vai vidi. Visām iestādēm vai uzņēmumiem, kuri veic atkritumu 
pārstrādi vai apglabāšanu, jāsaņem atļauja, un tajos jāveic regulāras pārbaudes. 

Turklāt Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem nosaka šo poligonu būvniecības, 
ekspluatācijas, slēgšanas un pēcslēgšanas prasības. Atkritumu poligonu vietas izvēlē jāņem 
vērā noteikti kritēriji, piemēram, attālums no poligona robežas līdz apdzīvotai vietai un 
atpūtas zonai, ūdensceļiem, ūdens objektiem un citiem lauksaimniecības vai pilsētvides 
elementiem, gruntsūdeņu , piekrastes ūdeņu klātbūtne vai dabas aizsardzības zonas teritorijā, 
ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie apstākļi teritorijā, plūdu risks, iegrimšana, nogruvumi vai 
lavīnas, dabas vai kultūras mantojuma aizsardzība teritorijā.

Poligonu var nodot ekspluatācijā tikai tad, ja tā raksturojums atbilst iepriekš minētajām 
prasībām vai iespējams veikt nepieciešamās korekcijas, tādējādi pierādot, ka poligons nerada 
nopietnu risku apkārtējai videi. 
Atkritumu sadedzināšana ir jautājums, kas vairākkārt iekļauts Kopienas tiesību aktos, un jo 
īpaši to skar Direktīva 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu1 un 96/61/EK par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli2. Direktīva 2000/76/EK nosaka obligātās 
prasības atkritumu sadedzināšanas procedūrai, tostarp emisijas robežvērtību noteikšanu, 
ekspluatācijas apstākļus un uzraudzības noteikumus, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi. 
Tajā sniegti skaidri noteikumi dioksīna emisiju ierobežošanai un uzraudzībai. Direktīva 
96/61/EK prasa, lai ražošanas iekārtas būtu pakļautas integrētam videi pieļaujamam režīmam, 
ieviešot tādus apstākļus, kuros ņemtas vērā „labākās pieejamās metodes”, kurās tādējādi var 
būt izvirzītas vēl stingrākas prasības nekā Direktīvā 2000/76/EK. Turklāt daudzi citi 
atkritumu apstrādes darbības veidi, tostarp vairākas darbības, kas saistītas ar bīstamo 
atkritumu uzglabāšanu, notiek saskaņā ar Direktīvas 96/61/EK prasībām.

Dalībvalstīm un to kompetentajām iestādēm jānodrošina, lai tiktu ievērotas Direktīvu 
2000/76/EK un 96/61/EK prasības, ieviešot iesniegšanas un apstiprināšanas noteikumus 
atļauju pieprasījumiem un izsniegto atļauju atjaunināšanai, kā arī nodrošinot atļauto apstākļu 
ieviešanu, uzraudzību un realizēšanu. Sabiedrībai jādod iespēja izteikt viedokli par atļauju 

  
1 OV L 332, 28.12.2000, 91. lpp.
2 OV L 257, 10.10.1996, 26. lpp.



CM\651044LV.doc 3/4 PE 376.541v01-00

 Ārējais tulkojums LV

pieteikumiem, un apspriežu rezultāti jāņem vērā iestāžu lēmumu pieņemšanā. Pašreiz 
darbojošās rūpnīcās kopš 2005. gada 28. decembra piemēro Direktīvā 2000/76/EK noteiktos 
standartus, bet atbilstību Direktīvas 96/61/EK standartiem pieprasīs līdz 2007. gada 
30. oktobrim. Lūgumrakstā nav minēta neviena konkrēta rūpnīca, uz kuru attiecas direktīvas, 
nedz sniegta konkrēta informācija par to ieviešanu. 

Pamatojoties uz relatīvi nekonkrētu informāciju, kas sniegta lūgumrakstā, Komisijas nostāja 
nav apliecināt Kopienas tiesību pārkāpumu. Tādēļ Komisija aicināja lūgumraksta iesniedzēju 
iesniegt sarakstu par katru poligonu un atkritumu sadedzināšanas rūpnīcu, kas apliecinātu 
Eiropas vides tiesību aktu pārkāpumu, norādot konkrētus faktus šim pārkāpumam. 

Komisija ziņo Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejai, ka, ņemot vērā nekontrolētu 
atkritumu poligonu lielo skaitu Itālijas teritorijā, tostarp Kampānijas apgabalā, tā pēc pašas 
iniciatīvas 2003. gadā ir uzsākusi izpēti, kuras rezultātā tika novērsti Direktīvu 75/442/EEK, 
91/689/EEK un 1999/31/EK pārkāpumi. Attiecīgā lieta pašlaik tiek izskatīta tiesā (lieta C 
122-05).

4. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2007. gada 25. janvārī

Kā teikts Komisijas iepriekšējā paziņojumā, Komisija aicināja lūgumraksta iesniedzēju sniegt 
sīku informāciju „par katru poligonu un atkritumu sadedzināšanas rūpnīcu, kas apliecinātu 
Eiropas vides tiesību aktu pārkāpumu, norādot konkrētus faktus šim pārkāpumam.”

Lūgumraksta iesniedzēja 2006. gada 18. jūlijā iesūtītā tehniskā informācija neattiecās uz 
konkrētiem poligoniem, bet norādīja uz vispārīgiem trūkumiem Itālijas atkritumu 
apsaimniekošanas politikā, jo īpaši Neapoles un Kasertas apgabalos. Tehniskā informācija 
vairāk pievērsa uzmanību atkritumu sadedzināšanas procesam vispār un Akeras rūpnīcai, kuru 
paredzēts laist ekspluatācijā 2007. gadā, kā arī atkritumu sadedzināšanas rūpnīcai, kuru 
plānots uzbūvēt S. Maria La Fossa pilsētā.

Attiecībā uz poligonu jautājumu Komisija vēlētos atgādināt to, ka pašlaik pret Itāliju tiek 
izskatīta horizontālā prasība par pienākumu neizpildi C-135/05, ko nosaka Direktīvas 
75/442/EEK par atkritumiem 4., 8. un 9. pants1, Padomes Direktīvas 91/156/EEK par 
bīstamajiem atkritumiem 2. panta 1. punkts2 un Padomes Direktīvas 1999/31/EK par 
atkritumu poligonu 14. panta a, b un c punkts3. Lieta attiecas uz it kā tūkstošiem nelegāli 
esošu poligonu, tostarp Kampānijas apgabalā. Šīs lietas uzklausīšana paredzēta tuvākajā laikā. 

Attiecībā uz atkritumu sadedzināšanas jautājumu, kā jau iepriekš minēts, iesniegtā papildu 
informācija pievērš uzmanību divām atkritumu sadedzināšanas rūpnīcām, kuras vēl nav 
uzsākušas darbību. Kad šīs rūpnīcas uzsāks darbību, tām būs jāievēro prasības, ko nosaka 
Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrēto novēršanu un kontroli4 un Direktīva 
2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu5. Tomēr sākotnējā lūgumrakstā, kā arī papildus 
sniegtajā informācijā nav uzrādīti nekādi šo direktīvu prasību pašreizēji pārkāpumi.

  
1 OV L 194, 25.7.1975, 39. lpp.
2 OV L 78, 26.3.1991, 32. lpp.
3 OV L 182, 16.7.1999, 1. lpp. 
4 OV L 257, 10.10.1996, 26. lpp.
5 OV L 332, 28.12.2000, 91. lpp. 
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