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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0587/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Marina 
Salvadore, par nopietnu veselības problēmu Kampānijā un reģionālo un 
vietējo iestāžu atbildību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par situācijas ievērojamo pasliktināšanos pilsētas 
plānošanā, veselības, vides un sociālajā jomā Kampānijas pašvaldībās, jo vietējās un 
reģionālās iestādes nespēj atrisināt kritisko stāvokli atkritumu apglabāšanā. Lūgumraksta 
iesniedzēja prasa mazināt nodarītā bioloģiskā kaitējuma iedarbību, atlaist no darba atbildīgās 
personas, uzraudzīt vietējās iestādes kādam ārējam administratoram un Eiropas Savienībai 
rīkoties saskaņā ar subsidiaritātes principu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 24. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. aprīlī

„2007. gada jūnijā Eiropas Komisija uzsāka pārkāpuma procedūru pret Itāliju, atsaucoties uz 
Pamatdirektīvas par atkritumiem (Direktīva 2006/12/EK1) nepareizu piemērošanu Kampānijas 
reģionā. 

Saistībā ar šo procedūru Komisijas dienesti ir sekojuši un joprojām cieši seko notikumu 
attīstībai Kampānijā, kā arī pasākumiem, ko veic Itālijas iestādes, lai risinātu atkritumu 
uzkrāšanās problēmu reģiona ielās. 
                                               
1 OV L 114, 27.4.2006.., 9.–21. lpp.
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Jau ir notikušas Komisijas dienestu tikšanās ar Itālijas iestādēm, kā arī notikuši attiecīgo vietu 
apmeklējumi un ir paredzēti jau citi, lai Komisija varētu pienācīgi uzraudzīt, kā tiek piemēroti 
Kopienas tiesību akti vides jomā lūgumraksta iesniedzējas minētajā situācijā. Šajā sakarā ir 
jāuzsver, ka Pamatdirektīvas par atkritumiem galvenais mērķis ir nodrošināt, lai atkritumus 
reģenerē vai savāc, apglabā vai iznīcina tā, ka netiek apdraudēta veselība un netiek nodarīts 
kaitējums videi. Pret Itāliju uzsāktā Komisijas darbība tiecas nodrošināt, lai, pareizi 
piemērojot Kopienas tiesību aktus, šis mērķis tiktu panākts arī Kampānijas reģionā. 

Secinājums

Tātad Komisijai ir labi zināms par atkritumu apsaimniekošanas krīzi Kampānijā. Tā jau ir 
iesākusi darbības pret Itāliju un turpinās sekot notikumu attīstībai. Lai nodrošinātu pareizu 
Kopienas tiesību aktu piemērošanu Itālijā, Komisija nevilcināsies izmantot tiesības, ko tai 
piešķir Līgums, un vajadzības gadījumā turpinās iepriekš minēto procedūru pret Itāliju.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 25.novembrī

attiecībā uz lūgumrakstiem Nr. 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 
910/2007, 991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008 un 347/2008.

„Visu minēto lūgumrakstu temats ir atkritumu krīze, kas pašlaik skārusi Kampānijas reģionu 
Itālijā, radot lielu nemieru iedzīvotāju vidū.

Daži lūgumrakstu iesniedzēji sūdzas par katastrofālo situāciju attiecībā uz atkritumu 
apsaimniekošanu Neapolē un tās apkārtnē, kas rada ievērojamu veselības apdraudējumu 
vietējiem iedzīvotājiem un apdraud arī vidi.

Lūgumrakstu iesniedzēji kā dažus no šīs krīzes īstajiem iemesliem min saprātīgas atkritumu 
apsaimniekošanas plānošanas trūkumu un piemērotu atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru 
trūkumu Kampānijas reģionā. Lūgumrakstu iesniedzēji arī uzskata, ka varētu pastāvēt saikne 
starp pašreizējo atkritumu krīzi un kriminālo struktūru iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanā.

Turklāt lūgumrakstu iesniedzēji sūdzas par to, ka dažādi ārkārtas pilnvarotie, kurus valdība bija 
iecēlusi, lai likvidētu krīzi, nav spējuši sniegt saprātīgus ilgtermiņa risinājumus.

Citi lūgumrakstu iesniedzēji iebilst pret to jauno atkritumu apsaimniekošanas iekārtu īpašībām 
un atrašanās vietu, kuras valdība nolēma ierīkot, lai likvidētu atkritumu krīzi.

Lūgumrakstu iesniedzēji īpaši apstrīd šādus lēmumus:

 atkritumu poligona atklāšana Campagna (konkrēti — Basso dell’Olmo) Salerno 
provincē;

 jauna atkritumu poligona atklāšana Serre (konkrēti — Valle della Masseria) Salerno 
provincē;

 atkritumu poligona atkārtota atklāšana Ariano Irpino un jauna atkritumu poligona 
atklāšana Savignano Irpino Avellino provincē;

 īslaicīgas atkritumu uzglabāšanas īstenošana Marigliano Neapoles provincē;
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 īslaicīgas granulu glabāšanas realizēšana Giugliano (konkrēti — „Taverna del Re”).

Visbeidzot, vienā no lūgumrakstiem iesniedzēji iebilst pret atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, 
kura pašlaik tiek būvēta Acerra Neapoles provincē. Viņi apgalvo, ka abi valdības rīkojumi, kas 
izdoti 2008. gada 6. un 20. februārī un attiecas uz tarifu atlaidēm elektroenerģijas pārdošanā un 
uz pašlaik Acerra būvētās iekārtas darbību, pārkāptu ES un Itālijas tiesību normas, īpaši 
Direktīvu 2001/77/EK par elektroenerģijas, ko iegūst no atjaunojamās enerģijas avotiem, 
veicināšanu iekšējā elektrības tirgū1, Direktīvu 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu 
(turpmāk „WID”)2 un Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu3.
Komisija, kura ir ļoti noraizējusies par atkritumu krīzes rašanos, īpaši ņemot vērā nopietno 
sabiedrības veselības un vides apdraudējumu, ko radījusi atkritumu atstāšana uz ielas, veica 
izmeklēšanu un 2007. gada jūnijā sāka pret Itāliju pārkāpuma procedūru, atsaucoties uz 
Pamatdirektīvas par atkritumiem (Direktīva 2006/12/EK par atkritumiem4) nepareizu 
piemērošanu Kampānijas reģionā. 

Saistībā ar šo procedūru Komisija uzskatīja, ka Kampānijas reģionā atkritumu apglabāšanas 
tīkls un atkritumu apglabāšanas iekārtu tīkls nav bijis atbilstošs un izraisījis vides un veselības 
problēmas. Tā kā Eiropas Kopienas tiesību aktu pārkāpumi Kampānijā turpinājās, 2008. gada 
3. jūlijā Komisija iesniedza lietu pret Itāliju Eiropas Kopienu Tiesā.

Saistībā ar minēto procedūru Komisijas dienesti ir cieši uzraudzījuši un turpina kontrolēt 
situācijas attīstību Kampānijā, ieskaitot pasākumus, kurus Itālijas varas iestādes ir veikušas 
vai plāno veikt, lai risinātu šo ārkārtas situāciju, kā arī strukturālo problēmu, kuras cēlonis ir 
šajā reģionā pastāvošā atkritumu apsaimniekošanas tīkla neatbilstība faktiskajām vajadzībām. 

Jau ir notikušas Komisijas dienestu un Itālijas varas iestāžu tikšanās, un tiek plānotas vēl citas 
sanāksmes, lai ļautu Komisijai uzraudzīt šo situāciju. Saistībā ar to Komisija ar Itālijas varas 
iestādēm pārbauda, kā tiek piemēroti Kopienas tiesību akti vides jomā attiecībā uz 
pasākumiem, kas veikti, lai risinātu jautājumu par atkritumu krīzi un izveidotu atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu.

Attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas atsevišķu iekārtu atrašanās vietu un īpašībām 
jāatzīmē, ka ar atkritumu apsaimniekošanas iekārtu uzstādīšanu saistīto risku novērtēšana ir 
dalībvalstu varas iestāžu uzdevums un ka Komisija nevar iejaukties dalībvalstu varas iestāžu 
darbā attiecībā uz šo infrastruktūru atrašanās vietu un īpašībām, ciktāl tās pieņem lēmumus 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem vides jomā.

Attiecībā uz Acerra enerģiju ražojošo atkritumu pārstrādes iekārtu Komisija uzskata, ka 
iepriekš minētais 2008. gada 6. februāra rīkojums atbilst Direktīvai 2001/77/EK. Lai gan 
elektroenerģija, kas saražota no atkritumu bioloģiski noārdāmās frakcijas, noteikti nebūtu 
definējama kā atjaunojams enerģijas avots šīs direktīvas izpratnē, direktīva neliedz 
dalībvalstīm šādā veidā ražotai elektroenerģijai paredzēt tādu pašu atbalstu, kāds tiek sniegts 
elektroenerģijai, ko ražo no atjaunojamiem avotiem, kā tas noteikts šajā direktīvā. Tomēr 
šādam atbalstam jābūt saskaņā ES noteikumiem par valsts atbalstu, un Komisija pašlaik 
                                               
1 OV L 283, 27.10.2001., 33. lpp
2 OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp.
3 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
4 OV L 114, 27.04.2006., 9. lpp



PE405.818v02-00 4/4 CM\756003LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

izskata atbalsta pasākumus šajā sakarā.

Secinājums

Komisija veiks izpildes darbību pret Itāliju, kamēr netiks pārtraukti pašreizējie Kopienas 
tiesību aktu pārkāpumi vides jomā. Tā kā lietu, kas attiecas uz saprātīga atkritumu 
apsaimniekošanas infrastruktūru tīkla trūkumu, pašreiz izskata Eiropas Kopienu Tiesa, jauna 
informācijai šajā lietā būs pieejama pēc tam, kad Tiesa būs pieņēmusi savu lēmumu. Komisija 
turpinās uzraudzīt šo situāciju, lai nodrošinātu, ka pasākumi, kas veikti šīs ārkārtas situācijas 
risināšanai, atbilst Kopienas tiesību aktiem vides jomā, kā arī ES noteikumiem par valsts 
atbalstu.”


