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Temats: Lūgumraksts Nr. 0852/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais I.Z., par 
demokrātijas, vides un sabiedrības veselības respektēšanu Itālijā

Lūgumraksts Nr. 0861/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais N.T., par 
atkritumu problēmu Neapolē un Kampānijā Itālijā

Lūgumraksts Nr. 0864/2008, ko Demograssic vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgais T.G., par atkritumu problēmu Neapolē un Kampānijā Itālijā

1. Lūgumraksta 0852/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu izteikt viedokli par to, vai Itālijas valdības 
2008. gada 23. maija dekrēts par atkritumu apsaimniekošanu atbilst attiecīgajiem Kopienas 
tiesību aktiem. Viņa pati uzskata, ka šis dekrēts novedīs pie vides aizsardzības normu 
pārkāpumiem un tā īstenošana kaitēs sabiedrības veselībai. Viņa apsūdz valdību par to, ka tā 
piekāpjas mafijai, un lūdz Eiropas Parlamentu apsvērt iespēju nosūtīt uz Itāliju Komisijas 
novērotājus, lai nepieļautu tiesībsargājošo iestāžu brutālu rīcību pret miermīlīgiem 
demonstrantiem.

Lūgumraksta 0861/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu noskaidrot, vai Itālijas valdības 2008. gada 
23. maija dekrēts Nr. 90 par atkritumu apsaimniekošanu atbilst attiecīgajiem Kopienas tiesību 
aktiem, apgalvojot, ka tā īstenošana novedīs pie vides aizsardzības normu pārkāpumiem un 
kaitējuma sabiedrības veselībai. Viņš arī lūdz Parlamentu apsvērt iespēju nosūtīt uz Itāliju 
Komisijas novērotājus, lai nepieļautu tiesībsargājošo iestāžu brutālu rīcību pret miermīlīgiem 
demonstrantiem, kā arī apsūdz valdību par to, ka tā piekāpjas mafijai, uzskatot, ka atkritumu 
izmešana izgāztuvēs un to dedzināšana ir novecojuši paņēmieni. Viņš raksta, ka atkritumu 
problēma Kampānijā būtu jārisina nekavējoties un ka Itālijā būtu jāsāk atkritumu savākšana 
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katrā mājā un problemātisko rajonu attīrīšana. Viņš arī vēlas, lai Itālijas varas iestādes 
pievērstu uzmanību modernām un nepiesārņojošām atkritumu pārstrādes tehnoloģijām.

Lūgumraksta 0864/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu noskaidrot, vai Itālijas valdības 2008. gada 
23. maija dekrēts Nr. 90 par atkritumu apsaimniekošanu atbilst attiecīgajiem Kopienas tiesību 
aktiem, apgalvojot, ka tā īstenošana novedīs pie vides aizsardzības normu pārkāpumiem un 
kaitējuma sabiedrības veselībai. Viņa arī lūdz Eiropas Parlamentu apsvērt iespēju nosūtīt uz 
Itāliju Komisijas novērotājus, lai nepieļautu tiesībsargājošo iestāžu brutālu rīcību pret 
miermīlīgiem demonstrantiem, un apsūdz valdību par to, ka tā piekāpjas mafijai. Viņa 
uzskata, ka Itālijā būtu jāsāk atkritumu savākšana katrā mājā un problemātisko rajonu 
attīrīšana.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 11. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Visi lūgumraksti attiecas uz Itālijas valdības 2008. gada 23. maija Dekrētu-likumu Nr. 90, kas 
ietver „steidzamus pasākumus, lai risinātu ārkārtas situāciju atkritumu apsaimniekošanas jomā 
Kampānijas reģionā un papildu noteikumus vai civilo aizsardzību”. Lūgumrakstu iesniedzēji ir 
īpaši noraizējušies par Dekrētu-likumu un lūdz veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai minētais 
dekrēts nepārkāpj attiecīgos Kopienas tiesību aktus.

Lūgumrakstu iesniedzēji lūdz Eiropas Komisiju nodrošināt pilsoņu aizsardzību, kas protestē pret 
valdības lēmumiem. Šajā nolūkā lūgumrakstu iesniedzēji lūdz Komisiju nosūtīt novērotājus, lai 
novērstu policijas spēku agresijas vai vardarbības aktus.

Lūgumrakstu iesniedzēji iebilst pret jaunajām atkritumu apsaimniekošanas iekārtām —
atkritumu dedzinātavām un atkritumu izgāztuvēm, kas atrodas reģiona teritorijā.

Komentāri par lūgumrakstu

Eiropas Komisija sekoja līdzi krīzes situācijai ar atkritumu apsaimniekošanu Kampānijas 
reģionā, cēla prasību pret Itāliju1 un turpina uzraudzīt situācijas attīstību, tajā skaitā Itālijas 
iestāžu veiktos pasākumus ārkārtas situācijas atrisināšanai, kā arī to, kā risināt strukturālās 
problēmas, kas izriet no atkritumu apsaimniekošanas tīkla nepietiekamības reģionā.

Komisija tika informēta par Dekrēta-likuma Nr. 90 pieņemšanu 2008. gada 23. maijā un veica 
tā noteikumu novērtējumu pirms tā pieņemšanas par likumu, lai pārbaudītu tā atbilstību 
Kopienas vides tiesību aktiem. Lai saskaņotu Dekrēta-likuma tiesību normas ar attiecīgajiem 
Kopienas tiesību aktiem, notika tehniskās sanāksmes ar Itālijas varas iestādēm, un grozījumi 
tika pieņemti ar 2008. gada 14. jūlija Likumu Nr. 123 un ar 2008. gada 2. augusta Likumu
Nr. 129.
                                               
1 Sk. Lietu C-297/08, OV C 223, 30.8.2008., 35. lpp.
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Kas attiecas uz lūgumu nodrošināt protestētāju aizsardzību, jāatzīmē, ka Komisijas 
kompetencē neietilpst darbības saistībā ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu. Šie pasākumi 
ietilpst valsts iestāžu kompetencē.
Visbeidzot, saskaņā ar līgumu Komisijai nav tiesību aizvietot dalībvalsts institūcijas to 
darbību plānošanā un to lēmumos, piemēram, attiecībā uz jaunas atkritumu apsaimniekošanas 
iekārtas uzstādīšanu, ciktāl šie lēmumi tiek pieņemti saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. 
Itālijas iestāžu kompetencē ir veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādas iekārtas 
nerada nopietnu risku apkārtējai videi un veselībai.

Secinājumi
Komisija ir veikusi 2008. gada 23. maija Dekrēta-likuma Nr.  90 novērtējumu un ir pieņemti 
grozījumi saskaņā ar Kopienas vides tiesību aktiem.  Komisija nav kompetenta veikt 
sabiedriskās kārtības uzturēšanas darbības, ne arī darbības attiecībā uz zemes izmantošanas 
plānošanu.
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