
CM\757322LV.doc PE376.541/REVIIv04-00

LV                         Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM
 Lūgumraksts Nr. 0031/2006, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giampiero Angeli un 
kam pievienots 21 paraksts, par nopietnu kaitējumu veselībai, ko rada dioksīni 
atkritumu apglabāšanas vietās

1. Lūgumraksta kopsavilkums 

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par nopietnu kaitējumu veselībai un videi, ko rada 
dioksīnu piesārņojums no dažādām speciālo un toksisko atkritumu apglabāšanas un 
uzglabāšanas vietām Kampānijā, ko noteikušas reģiona iestādes un kas ir nelegālu ienākumu 
avots kriminālām organizācijām. Tā kā reģiona un valsts iestādes nespēj nodrošināt drošības
noteikumu ievērošanu un darbojas daudz nelegālu atkritumu apglabāšanas vietu, lūgumraksta 
iesniedzēji gaida Eiropas Savienības rīcību, kas būtiski mainītu pašreizējo atkritumu 
apglabāšanas kārtību reģionā, pārtraucot nepārprotami kaitīgas darbības, kontrolējot 
iedzīvotāju veselībai un videi nodarīto kaitējumu, kā arī apzinātu tās piesārņotās teritorijas, 
kuras izmanto lauksaimniecībā vai lopkopībā.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 21. aprīlī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. jūlijā.

I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par to, ka ir palielinājies audzēju un tādu slimību skaits, 
kuru cēlonis varētu būt piesārņojums Neapoles un Kasertas apgabalos. Pēc lūgumraksta 
iesniedzēja domām, pie šādiem rezultātiem ir vainojama pašreizējā atkritumu 
apsaimniekošanas sistēma. Valsts iestādēm jau sen pieprasīja risināt šo problēmu, bet tā 
joprojām nav atrisināta.
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Saskaņā ar iegūto informāciju ir paredzēts slēgt daudz nelegālu atkritumu poligonu, kas vairs 
neatbilst drošības noteikumiem. Ir ziņas, ka ārkārtas pasākumi šo poligonu atkārtotā atvēršanā 
un atkritumu dedzināmo krāšņu izvietošanā ir izraisījuši nāves gadījumu un slimību 
pieaugumu, salīdzinot ar vidējo līmeni valstī, bet saslimstība ar vēzi atsevišķās 
municipalitātēs ir pieaugusi pat par 400 %.

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas saņemt Kampānijas atkritumu glabātuvju un apglabāšanas 
vietu objektīvu vērtējumu, lai nodrošinātu apstrādes un apglabāšanas struktūru pārplānošanu 
saskaņā ar pašreizējiem standartiem, veiktu vietējo iedzīvotāju epidemioloģisku apskati, lai 
noteiktu, kādā līmenī piesārņojums varējis izraisīt nāves gadījumus un slimības, kā arī veiktu 
rūpīgi izpēti, lai noteiktu, kuras teritorijas ir piesārņotas, un īstenotu lauksaimniecībā vai 
lopkopībā izmantoto piesārņoto zemes platību rehabilitāciju vai vismaz reklasifikāciju.

II. Komisijas atsauksmes par lūgumrakstu 

Atkritumu apstrādi Kopienas līmenī nosaka Direktīva 75/442/EEK par atkritumiem1. Saskaņā 
ar šo direktīvu dalībvalstīm ir jānodrošina, lai atkritumus pārstrādātu vai apglabātu, 
neapdraudot cilvēku veselību vai vidi. Visām iestādēm vai uzņēmumiem, kuri veic atkritumu 
pārstrādi vai apglabāšanu, jāsaņem atļauja, un tajos jāveic regulāras pārbaudes.

Turklāt Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem2 nosaka šo poligonu būvniecības, 
ekspluatācijas, slēgšanas un pēcslēgšanas prasības. Atkritumu poligonu vietas izvēlē jāņem 
vērā noteikti kritēriji, piemēram, attālums no poligona robežas līdz apdzīvotai vietai un 
atpūtas zonai, ūdensceļiem, ūdens objektiem un citiem lauksaimniecības vai pilsētvides 
elementiem, gruntsūdeņu , piekrastes ūdeņu klātbūtne vai dabas aizsardzības zonas teritorijā, 
ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie apstākļi teritorijā, plūdu risks, iegrimšana, nogruvumi vai 
lavīnas, dabas vai kultūras mantojuma aizsardzība teritorijā.

Poligonu var nodot ekspluatācijā tikai tad, ja tā raksturojums atbilst iepriekš minētajām 
prasībām vai iespējams veikt nepieciešamās korekcijas, tādējādi pierādot, ka poligons nerada 
nopietnu risku apkārtējai videi.

Atkritumu sadedzināšana ir jautājums, kas vairākkārt iekļauts Kopienas tiesību aktos, un jo 
īpaši to skar Direktīva 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu3 un 96/61/EK par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli4. Direktīva 2000/76/EK nosaka obligātās 
prasības atkritumu sadedzināšanas procedūrai, tostarp emisijas robežvērtību noteikšanu, 
ekspluatācijas apstākļus un uzraudzības noteikumus, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi. 
Tajā sniegti skaidri noteikumi dioksīna emisiju ierobežošanai un uzraudzībai. Direktīva 
96/61/EK prasa, lai ražošanas iekārtas būtu pakļautas integrētam videi pieļaujamam režīmam, 
ieviešot tādus apstākļus, kuros ņemtas vērā „labākās pieejamās metodes”, kurās tādējādi var 
būt izvirzītas vēl stingrākas prasības nekā Direktīvā 2000/76/EK. Turklāt daudzi citi 
atkritumu apstrādes darbības veidi, tostarp vairākas darbības, kas saistītas ar bīstamo 
atkritumu uzglabāšanu, notiek saskaņā ar Direktīvas 96/61/EK prasībām.

                                               
1 OJ L 114, 5.4.2006, p. 9.
2 OJ L 182, 16.7.1999, p. 1.
3 OV L 332, 28.12.2000, 91. lpp.
4 OV L 257, 10.10.1996, 26. lpp.



CM\757322LV.doc 3/7 PE376.541/REVIIv04-00

                              Ārējais tulkojums LV

Dalībvalstīm un to kompetentajām iestādēm jānodrošina, lai tiktu ievērotas Direktīvu 
2000/76/EK un 96/61/EK prasības, ieviešot iesniegšanas un apstiprināšanas noteikumus 
atļauju pieprasījumiem un izsniegto atļauju atjaunināšanai, kā arī nodrošinot atļauto apstākļu 
ieviešanu, uzraudzību un realizēšanu. Sabiedrībai jādod iespēja izteikt viedokli par atļauju 
pieteikumiem, un apspriežu rezultāti jāņem vērā iestāžu lēmumu pieņemšanā. Pašreiz 
darbojošās rūpnīcās kopš 2005. gada 28. decembra piemēro Direktīvā 2000/76/EK noteiktos 
standartus, bet atbilstību Direktīvas 96/61/EK standartiem pieprasīs līdz 2007. gada 
30. oktobrim. Lūgumrakstā nav minēta neviena konkrēta rūpnīca, uz kuru attiecas direktīvas, 
nedz sniegta konkrēta informācija par to ieviešanu. 

Pamatojoties uz relatīvi nekonkrētu informāciju, kas sniegta lūgumrakstā, Komisijas nostāja 
nav apliecināt Kopienas tiesību pārkāpumu. Tādēļ Komisija aicināja lūgumraksta iesniedzēju 
iesniegt sarakstu par katru poligonu un atkritumu sadedzināšanas rūpnīcu, kas apliecinātu 
Eiropas vides tiesību aktu pārkāpumu, norādot konkrētus faktus šim pārkāpumam. 

Komisija ziņo Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejai, ka, ņemot vērā nekontrolētu 
atkritumu poligonu lielo skaitu Itālijas teritorijā, tostarp Kampānijas apgabalā, tā pēc pašas 
iniciatīvas 2003. gadā ir uzsākusi izpēti, kuras rezultātā tika novērsti Direktīvu 75/442/EEK, 
91/689/EEK un 1999/31/EK pārkāpumi. Attiecīgā lieta pašlaik tiek izskatīta tiesā (lieta C 
122-05).

4. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2007. gada 25. janvārī.

Kā teikts Komisijas iepriekšējā paziņojumā, Komisija aicināja lūgumraksta iesniedzēju sniegt 
sīku informāciju „par katru poligonu un atkritumu sadedzināšanas rūpnīcu, kas apliecinātu 
Eiropas vides tiesību aktu pārkāpumu, norādot konkrētus faktus šim pārkāpumam.”

Lūgumraksta iesniedzēja 2006. gada 18. jūlijā iesūtītā tehniskā informācija neattiecās uz 
konkrētiem poligoniem, bet norādīja uz vispārīgiem trūkumiem Itālijas atkritumu 
apsaimniekošanas politikā, jo īpaši Neapoles un Kasertas apgabalos. Tehniskā informācija 
vairāk pievērsa uzmanību atkritumu sadedzināšanas procesam vispār un Akeras rūpnīcai, kuru 
paredzēts laist ekspluatācijā 2007. gadā, kā arī atkritumu sadedzināšanas rūpnīcai, kuru 
plānots uzbūvēt S. Maria La Fossa pilsētā.

Attiecībā uz poligonu jautājumu Komisija vēlētos atgādināt to, ka pašlaik pret Itāliju tiek 
izskatīta horizontālā prasība par pienākumu neizpildi C-135/05, ko nosaka Direktīvas 
75/442/EEK par atkritumiem 4., 8. un 9. pants1, Padomes Direktīvas 91/156/EEK par 
bīstamajiem atkritumiem 2. panta 1. punkts2 un Padomes Direktīvas 1999/31/EK par 
atkritumu poligonu 14. panta a, b un c punkts3. Lieta attiecas uz it kā tūkstošiem nelegāli 
esošu poligonu, tostarp Kampānijas apgabalā. Šīs lietas uzklausīšana paredzēta tuvākajā laikā.

                                               
1 OV L 194, 25.7.1975, 39. lpp.
2 OV L 78, 26.3.1991, 32. lpp.
3 OV L 182, 16.7.1999, 1. lpp. 
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Attiecībā uz atkritumu sadedzināšanas jautājumu, kā jau iepriekš minēts, iesniegtā papildu 
informācija pievērš uzmanību divām atkritumu sadedzināšanas rūpnīcām, kuras vēl nav 
uzsākušas darbību. Kad šīs rūpnīcas uzsāks darbību, tām būs jāievēro prasības, ko nosaka 
Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrēto novēršanu un kontroli1 un Direktīva 
2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu2. Tomēr sākotnējā lūgumrakstā, kā arī papildus 
sniegtajā informācijā nav uzrādīti nekādi šo direktīvu prasību pašreizēji pārkāpumi.

5. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2007. gada 21. septembrī.

Komisija saņēma no lūgumraksta iesniedzēja plašu papildu informāciju 2006. gada 27.
decembrī un vēlreiz 2007. gada jūnijā. Šīs apjomīgās informācijas analizēšanai ir 
nepieciešams papildu laiks.

2007. gada 26. aprīlī Eiropas Tiesa pasludināja spriedumu pret Itāliju iesniegtajā horizontālajā 
prasībā par pienākumu neizpildi C-135/05, ko nosaka Direktīvas 2006/12/EK3 par 
atkritumiem 4., 8. un 9. pants, Padomes Direktīvas 91/689/EEK4 par bīstamajiem atkritumiem 
2. pants un Padomes Direktīvas 1999/31/EK5 par atkritumu poligonu 14. panta a) punkts. 
2006/12/EK. Šī lieta tika ierosināta, pamatojoties uz Itālijas Corpo Forestale 2002. gada 
ziņojumu, kas vērsa uzmanību uz gandrīz 5000 nelegālu atkritumu poligonu, tostarp 700 
bīstamo atkritumu poligonu darbību Itālijas teritorijā.

Šim spriedumam ir ievērojama politiska nozīme attiecībā uz turpmāku atkritumu poligonu 
apsaimniekošanu Itālijā, tostarp lūgumraksta iesniedzēja norādītajā reģionā.

Komisija ir informēta un pauž bažas par nopietnu kaitējumu iedzīvotāju veselībai un videi 
Neapolē un tās apkārtnē. Itālijas iestādes ir veikušas steidzamus pasākumus, un Komisija pauž 
cerību, ka tādējādi tiks atrisināta šī nopietnā atkritumu apsaimniekošanas problēma.

Komisija ir informēta par Pasaules Veselības organizācijas nesen veikto pētījumu par 
paaugstinātu mirstību nelegālu atkritumu poligonu apkārtnē dzīvojošo iedzīvotāju vidū
Neapoles un Kasertas apgabalos.

Komisija izvērtē, vai plāni atvērt četrus jaunus poligonus Kampānijas apkārtnē atbilst visām
ES vides aizsardzības likumdošanas prasībām un vai tie palīdzēs atrisināt reģiona atkritumu 
apsaimniekošanas problēmu ilgtermiņā. Tādēļ Komisijas delegācija apmeklēja Neapoli, lai 
apspriestu šo jautājumu ar Itālijas iestādēm uz vietas. Komisija raugās, lai visi Itālijas iestāžu 
īstenotie pasākumi atbilstu ES likumdošanā izvirzītajiem principiem un mērķiem.

Komisija izmanto visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai atrisinātu ne tikai konkrēto lūgumraksta 
iesniedzēja jautājumu, bet arī jautājumu par atkritumu iznīcināšanu nelegālos un 
nekontrolētos atkritumu poligonos Itālijā kopumā.

                                               
1 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp. 
2 OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp. 
3 OV L 114/9 27.04.2006.
4 OV L 377, 31.12.1991.
5 OV L 182, 16.07.1999.
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Ņemot vērā situācijas aktualitāti un nopietnību Neapolē un Kampānijā, Komisija ir nosūtījusi
Itālijai brīdinājuma vēstuli, pieprasot reaģēt mēneša, nevis ierasto divu mēnešu laikā.

6. 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;
 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”)1 un Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
                                               
1 OV L 283, 27.10.2001., 33. lpp
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ietekmes uz vidi novērtējumu2.
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 atkritumiem3) 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 
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 
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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.”


