
CM\1017803LV.doc PE504.261v03-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

31.1.2014

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0663/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Beniamino 
Sandrini, par piekļuvi dokumentiem saistībā ar atkritumu poligona izveidi 
Veronas provincē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz notikumiem Sommacampagna pašvaldības teritorijā, kur 
varas iestādes veido atkritumu poligonu. Ietekmes uz vidi novērtējums šķietami ir ticis veikts. 
Pēc novērtējuma veikšanas ir iebrukušas poligona sienas, un tika pievienots papildu projekts 
to nostabilizēšanai. Lūgumraksta iesniedzējs ir vairākkārt prasījis piekļuvi plānošanas, 
iepirkuma un projekta īstenošanas dokumentiem un ir saņēmis atteikumu. Viņam ir aizdomas, 
ka projekts tika slikti izstrādāts un izpildīts, turklāt uz valsts zemes. Viņam ir arī aizdomas, ka 
šajā lietā pastāv interešu konflikts, jo vides biroja direktors, darbu izpildes direktors un par 
iepirkumu atbildīgā persona ir viena un tā pati persona. Viņš ir iesniedzis sūdzību tiesā. 
Visvairāk viņu uztrauc tas, ka poligons ir slikti uzbūvēts un ka tas var nopietni apdraudēt vidi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 30. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Lūgumraksta iesniedzējs 2012. gada maijā un oktobrī nosūtīja Komisijai vēstules ar vienādiem 
apgalvojumiem. Komisijas dienesti šo sūdzību patlaban izvērtē, lai pieņemtu lēmumu, vai sākt 
izmeklēšanu attiecībā uz Itālijas iestādēm nolūkā saņemt no tām situācijas skaidrojumu.
Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par turpmākajām norisēm saistībā ar šo lūgumrakstu.
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4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Sūdzība joprojām tiek vērtēts, arī ņemot vērā papildu informāciju, ko sūdzības iesniedzējs 
nosūtīja Komisijai 2013. gada februārī un jūnijā.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par turpmākajām norisēm saistībā ar šo lūgumrakstu.

5. Komisijas atbilde (II), kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Izvērtējusi visu sūdzības iesniedzēja laika posmā no 2012. gada maija līdz 2013. gada jūnijam 
iesniegto informāciju, Komisija ir nonākusi pie secinājuma, ka nav rodami pierādījumi par ES 
tiesību aktu pārkāpumiem vides jomā. Tāpēc Komisija 2013. gada jūlijā informēja sūdzības 
iesniedzēju, ka sūdzības lieta tiks slēgta, ja netiks iesniegti jauna papildu informācija. Sūdzības 
iesniedzējs laika posmā no 2013. gada augusta līdz novembrim nosūtīja jaunas vēstules. 
Komisija pēc šo vēstuļu izvērtēšanas apstiprināja savu lēmumu par to, ka nav rasti pierādījumi 
par ES tiesību aktu pārkāpumiem vides jomā, un 2013. gada decembrī informēja sūdzības 
iesniedzēju, ka sūdzības lieta ir slēgta.
Turpmāk izklāstīti iemesli, kāpēc Komisija uzskata, ka nav rasti pierādījumi par ES tiesību aktu 
pārkāpumiem vides jomā.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Itālijas iestādes nav veikušas ietekmes uz vidi novērtējumu 
(IVN) projektam, kura mērķis ir atjaunot Sommacampagna teritorijā Veronā uzbūvētā „Siberie” 
nebīstamo atkritumu poligona hermetizāciju („atjaunošanas projekts”). Šis projekts ievieš 
izmaiņas atkritumu poligona būves projektā („sākotnējais projekts”), kuram tika veikts IVN. 

Komisija norāda, ka saskaņā ar IVN Direktīvas1 4. pantu, Direktīvas I pielikumā uzskaitītie 
projekti jāpakļauj IVN, taču attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajiem projektiem dalībvalstis pašas 
lemj, vai projekts jāpakļauj IVN (tā dēvētā „IVN izpētes procedūra”).

Komisija norāda, ka uz nebīstamo atkritumu poligoniem, kāds ir arī lietā minētais „Siberie”, 
attiecas IVN Direktīvas II pielikuma 11. b punkts, un uz izmaiņām, kas veiktas šādos atkritumu 
poligonos tātad attiecas II pielikuma 13. a punkts, saskaņā ar kuru jebkādas izmaiņas projektos, 
kas uzskaitīti II pielikumā, ir jāpakļauj IVN, ja šīm izmaiņām var būt būtiska negatīva ietekme uz 
vidi.

Lēmums par to, vai izmaiņām var būt nopietna negatīva ietekme uz vidi, galvenokārt ir attiecīgo 
dalībvalstu kompetento iestāžu ziņā. Šajā sakarībā Komisija konstatē, ka Veneto reģiona 
padomes 2012. gada 6. marta lēmums Nr. 332 skaidri norāda, ka Veneto reģiona IVN komiteja 
pēc tehniskās izmeklēšanas ir noteikusi, ka atjaunošanas projektam nebūs negatīvas ietekmes uz 
vidi. Tā kā sūdzības iesniedzējs nav sniedzis pierādījumus par to, ka, pieņemot šo lēmumu, 
Itālijas iestādes ir pieļāvušas acīmredzamu novērtējuma kļūdu, Komisija nevar konstatēt IVN 
Direktīvas pārkāpumu.

Lūgumraksta iesniedzējs arī sūdzas, ka „Siberie” atkritumu poligons, papildus drenāžas slānim 
un ģeoloģiskajam šķērslim, nav aprīkots ar norobežojošu barjeru. Šajā sakarā Komisija norāda, 
ka Atkritumu poligonu direktīva2 nepieprasa, lai nebīstamo atkritumu poligoni, tādi kā „Siberie” 
poligons, papildus drenāžas slānim un ģeoloģiskajam šķērslim būtu aprīkoti ar norobežojošu 

                                               
1 Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 26, 
28.01.2012., 1. lpp.).
2 Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.).
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barjeru.

Lūgumraksta iesniedzējs arī sūdzas, ka ir iebrukušas poligona sānu daļas, kas norāda uz to, ka 
projektā ir pieļautas kļūdas. Šajā sakarībā Komisija konstatē, ka, pamatojoties uz lūgumraksta 
iesniedzēja sniegto informāciju, Itālijas iestādes ir atjaunojušas iebrukušās sānu daļas un ir 
veikušas pasākumus, lai novērstu šīs problēmas atkārtošanos (ap poligonu, izmantojot jet 
grouting tehnoloģiju, ierīkota barjera).

Visbeidzot lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka viņam ir liegta piekļuve ar projektu saistītajiem 
dokumentiem. Šajā sakarā Komisija norāda, ka nav skaidrs, vai uz minētā projekta 
dokumentāciju attiecas Direktīva par vides informācijas pieejamību sabiedrībai1 darbības 
jomā. Jebkurā gadījumā, Komisija atzīmē, ka, saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja 2013. gada 
septembra vēstulē sniegto informāciju, ar projektu saistītie dokumenti beidzot ir publicēti 
Veneto reģiona tīmekļa vietnē. 

                                               
1 Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai (OV L 041, 14.2.2003., 6. lpp.).


