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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1182/2008, ko “La rosa dei venti di Chiaiano” vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais M.E., par viņa iebildumiem pret atkritumu apglabāšanas 
vietu Čiajāno (Neapolē)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret atkritumu apglabāšanas vietas izveidi Čiajāno (Neapolē), 
apgalvojot, ka tā ir ekonomiski nepamatota un pilnīgi nepieņemama rīcība, jo atkritumu 
apglabāšanas vieta atradīsies parka teritorijā (Parco delle Colline di Napoli) un blīvi 
apdzīvotā rajonā. Turklāt tā radīs būtisku apdraudējumu sabiedrības veselībai, ņemot vērā 
lielo satiksmes blīvumu ap plānoto vietu, ko izmantos, lai atbrīvotos no dažādiem nešķirotiem 
atkritumiem. Viņš apgalvo, ka projekta finansējumu varētu izmantot efektīvāk un lietderīgāk, 
ieguldot esošās atkritumu pārstrādes rūpnīcas mehāniski bioloģiskajā pārveidē un līdz šim 
neizmantotās Santamarija la Fosas atkritumu apglabāšanas vietas darbības nodrošināšanā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par Itālijas varas iestāžu plāniem izveidot atkritumu 
poligonu Čiajāno, apgalvojot, ka teritorijas atrašanās vieta ir blīvi apdzīvotā reģionā, kas 
turklāt ir daļa no Parco Metropolitano Delle Colline parka. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs 
pauž bažas par atkritumu poligona atrašanās vietu pie tufa akmens karjera, apstrīdot, ka tā ir 
pietiekami ietilpīga atkritumiem, kas nāks no Neapoles reģiona. Lūgumraksta iesniedzējs 
pauž nožēlu par dekrētu par atkritumiem, ko izdevusi Silvio Berlusconi valdība, kas atļauj 
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izveidot neapstrādātu atkritumu poligonus, palielinot atkritumu poligonu gāzu rašanos. Viņš 
ierosina izmantot esošo Santamarija la Fosas atkritumu izgāztuvi, līdz kamēr sāks strādāt 
mehānisko un bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija lūgumraksta iesniedzējam nosūta uz lūgumrakstiem Nr. 955/2008 un Nr. 1011/2008 
sniegtās atbildes attiecībā uz to pašu atkritumu izgāztuvi.

Turklāt saskaņā ar Direktīvu 2006/12/EK1 par atkritumiem dalībvalstīm ir jāatbalsta atkritumu 
rašanās novēršana un atkritumu pārstrāde un savākšana. No otras puses, dalībvalstīm ir 
jāizveido atbilstošs atkritumu apglabāšanas iekārtu tīkls, kas dotu iespēju no atlikušajiem 
atkritumiem atbrīvoties vienā no tuvākajām piemērotajām iekārtām. Dalībvalstu pienākums ir 
savos atkritumu pārvaldības plānos noteikt, cik ietilpīgas atkritumu apglabāšanas vietas ir 
nepieciešamas.

Papildu atkritumu pārvaldības infrastruktūras nepieciešamība Kampānijas reģionā ir kļuvusi 
aktuāla ar 2007. gada atkritumu krīzes uzliesmojumu. Eiropas Komisija uzsāka pārkāpuma 
procedūru pret Itāliju, atsaucoties uz nepareizu Direktīvas 2006/12/EK par atkritumiem 
piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz atkritumu pārvaldības iekārtu tīkla nepiemērotību reģionā, 
kas bija vides un veselības problēmu pamatā. Ņemot vērā atkritumu krīzes turpināšanos, 
2008. gada 3. jūlijā Komisija Itāliju nodeva Eiropas Kopienu tiesai.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija atzīst, ka šajā gadījumā nav pazīmju, ka prasības, kas 
noteiktas Direktīvā 1999/31/EK par atkritumu poligoniem, tiktu pārkāptas. Tāpat arī attiecībā 
uz Direktīvu 92/43/EEK un Direktīvu 85/337/EEK, kurā ir izdarīti grozījumi, Komisijai 
sniegtā informācija šajā posmā neatklāj minēto direktīvu pārkāpumu. Visbeidzot, ir jāatzīmē, 
ka Komisija nav kompetenta noteikt, kuras konkrētās teritorijas būtu jāizmanto kā poligoni, 
kā arī novērtēt ar tām saistīto risku. Šie pasākumi ietilpst valsts varas iestāžu kompetencē.
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