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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0904/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Guiso 
Gavino, par jaunas atkritumu sadedzināšanas iekārtas būvniecību atkritumu 
poligonā Macomer/Tossilo, Sardīnijā (Itālijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd jaunas atkritumu sadedzināšanas iekārtas būvniecību 
atkritumu poligonā Macomer/Tossilo, Sardīnijā (Itālijā).

Viņš uzskata, ka atkritumu sadedzināšana ir atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģija, kurai ir 
raksturīga vislielākā ietekme uz vidi, vislielākā atkārtoti izmantojamu materiālu izšķērdība un 
vislielākās darbības izmaksas.

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka procedūrā, kura tika ievērota, lai pabeigtu un 
publicētu atklātu uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus par jaunas atkritumu sadedzināšanas 
iekārtas būvniecību, tika pārkāpts Direktīvas 2000/76/EK 12. pants, kurā paredzēti noteikumi 
par sabiedrisko apspriešanu un vietējo iedzīvotāju līdzdalību saistībā ar atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu būvniecību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 12. novembrī. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Lūgumraksts ir par jaunas atkritumu sadedzināšanas iekārtas būvniecību atkritumu poligonā 
Macomer/Tossilo, un tajā ietverta atsauce uz Direktīvu 2000/76/EK par atkritumu 
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sadedzināšanu (ASD)1 un jo īpaši tās 12. pantu par informācijas pieejamību un sabiedrības 
iesaistīšanos.

Svarīgi norādīt, ka ASD 12. pants cita starpā attiecas uz pieteikumiem sadedzināšanas iekārtu 
ekspluatācijas atļauju saņemšanai un ar to saistīto atļaujas piešķiršanas procesu. Šajā sakarībā 
atļauja nozīmē rakstisku lēmumu (vai vairākus šādus lēmumus), ko pieņem kompetentā 
iestāde, kas piešķir atkritumu sadedzināšanas iekārtas ekspluatācijas atļauju, ievērojot 
konkrētus nosacījumus, kuri garantē, ka sadedzināšanas iekārta atbilst visām direktīvā 
noteiktajām prasībām. Iepriekš minētais atšķiras no konkursa procedūras, ko rīko, lai apzinātu 
uzņēmumu vai uzņēmumus, kuri būvē šādas sadedzināšanas iekārtas. ASD 12. pants 
neattiecas uz šādu konkursa procedūru. Tāpēc sadedzināšanas iekārtas būvniecības konkursa 
procedūras neapspriešana nav uzskatāma par direktīvas pārkāpumu. Tomēr par pārkāpumu 
būtu uzskatāma neapspriešanās saistībā ar ekspluatācijas atļauju.

Tā kā Komisijai pašlaik ir pieejama ierobežota informācija un lūgumraksta iesniedzējs ir 
paudis lielas bažas par vispārējo atļaujas piešķiršanas procesu, Komisija sazināsies ar Itālijas 
iestādēm, lai iegūtu papildinformāciju saistībā ar ASD paredzētās atļaujas piešķiršanu šai 
iekārtai, par ko ir veicams sīkāks novērtējums.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Komisija 2013. gada martā pieprasīja, lai Itālijas iestādes sniegtu informāciju par 
pasākumiem, kas veikti, saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES2, Direktīvu 2000/76/EK3 un 
Direktīvu 2008/1/EK4 nodrošinot sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz jaunas atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas būvniecības projektu atkritumu poligonā Macomer/Tossilo.

Itālijas iestādes ir atbildējušas 2013. gada maijā.

Izvērtējusi saņemto atbildi, Komisija 2013. gada jūnijā vēl pieprasīja no Itālijas iestādēm 
informāciju par to, kas ir darīts, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz šo projektu ir piemērota 
Direktīva 92/43/EEK5.

Komisija informēs Eiropas Parlamentu par šīs pārbaudes rezultātiem.

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

Reaģējot uz Komisijas sākto izmeklēšanu, Itālijas iestādes 2013. gada maijā un jūnijā nosūtīja 
vēstules, kurās tās paskaidroja:

                                               
1 OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 26, 28.1.2012., 1. lpp.).
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 4. decembra Direktīva 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu 
(OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp.).
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli (OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.).
5 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).



CM\1017806LV.doc 3/3 PE506.289v03-00

LV

 atļauja īstenot jaunas atkritumu sadedzināšanas iekārtas būvniecības projektu 
atkritumu poligonā Macomer/Tossilo vēl nav piešķirta;

 atļauju projekta īstenošanai varēs piešķirt tikai pēc tam, kad saskaņā ar 
Direktīvu 2011/92/ES būs veikts ietekmes uz vidi novērtējums un saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK būs pienācīgi izvērtēts, kā projekta īstenošana ietekmēs 
blakusesošo Natura 2000 teritoriju „Altopiano di Abbasanta”;

 veicot iepriekšminēto vērtēšanu, tiks rīkota sabiedriskā apspriešana atbilstoši 
Direktīvas 2011/92/ES, Direktīvas 2000/76/EK un Direktīvas 2008/1/EK prasībām.

Ņemot vērā šo informāciju, Komisija 2013. gada decembrī izmeklēšanas procedūru slēdza.


