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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0026/2007, ko „Serre per la vita” komitejas vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgā Monica Sepe, pret cieto sadzīves atkritumu izgāztuvi.

Lūgumraksts Nr. 0756/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giovanni 
Roviello, iebilstot pret atkritumu izgāztuvi, kas apdraud sabiedrības veselību un 
pazemes ūdensgūtves.

Lūgumraksts Nr. 0789/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Gigliola Izzo, 
iebilstot pret ekoloģisko atkritumu ― degvielas granulu ― glabāšanu netālu no 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes un dzīvojamiem rajoniem.

Lūgumraksts Nr. 0910/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais 
Francesco Di Pasquale, par ārkārtas stāvokli vides jomā Kampānijā.

Lūgumraksts Nr. 0991/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Vincenzo 
Gala, par nepieciešamību izveidot atsevišķu atkritumu savākšanas sistēmu 
Kampānijas reģionā.

Lūgumraksts Nr. 0012/2008, ko Partito Internettiano vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgais Francesco Miglino, par mājsaimniecības atkritumu glabāšanas 
un pārstrādes situāciju Neapoles un Kampānijas reģionā Itālijā.

Lūgumraksts Nr. 0016/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais F.C., par 
mājsaimniecības atkritumu krīzi Kampānijā (Itālija).

Lūgumraksts Nr. 0209/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Sebastiano 
Perrone, par krīzi atkritumu noglabāšanas jomā un Marigliano pie Neapoles 
iedzīvotāju demokrātiskajām tiesībām.

Lūgumraksts Nr. 0347/2008, ko Atkritumu sadedzināšanas iekārtas pretinieku 
rīcības grupas vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgie Tommaso Esposito un 
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Virginia Petrellese, par atkritumu sadedzināšanas iekārtas ierīkošanu Itālijā, 
Accerra pilsētā (netālu no Neapoles).

1. Lūgumraksta Nr. 0026/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, komitejas locekļa likumīgā pārstāve, izmantojot struktūras 
piešķirtās ārkārtas pilnvaras, protestē pret cieto sadzīves atkritumu izgāztuves paredzēto 
būvniecību (tās platība būtu 60 000 m2, bet dziļums – 25 metri), norādot uz tās negatīvo 
ietekmi jomā, kas ir atzīta par sabiedrības interešu jomu vides, ekonomikas, kultūras un 
lauksaimniecības apsvērumu dēļ. Jo īpaši lūgumraksta iesniedzēja vērš uzmanību uz minētās 
vietas tuvumā esošo Kopienas nozīmes teritoriju „Medio corso del fiume Sele/Persano” 
(Persano mitrāji), kas arī ir Pasaules Dabas fonda (WWF) savvaļas rezervāts, kurš atzīts 
Ramsāras konvencijā. Lūgumraksta iesniedzēja prasa Eiropas iestādēm iejaukties, lai tādējādi 
aizsargātu vidi un nodrošinātu, ka šim mērķim piešķirtie Kopienas līdzekļi tiek pareizi 
pārvaldīti.

Lūgumraksta Nr. 0756/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par to, ka tiek atjaunota atkritumu izgāztuve, kas 
piesārņo augsni un pazemes ūdeņus Kampānijas reģionā, un apgalvo, ka valdības izsniegtā 
atļauja ir pretrunā iepriekšējam tiesas nolēmumam, ar kuru izgāztuve tika slēgta.

Turklāt tagad tiek plānots atvērt vēl vienu izgāztuvi netālu ģeoloģiski nestabilā apgabalā. Lai 
gan neviena no izgāztuvēm neatrodas savvaļas vai aizsargājamajās teritorijās, tās var ietekmēt 
tuvējo zemi, ko izmanto galvenokārt lauksaimniecībā.

Lūgumraksta Nr. 0789/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par vides piesārņojumu, ko rada liels ekoloģisko 
atkritumu ― degvielas granulu ― glabāšanas objekts, jo tā atrašanās vieta, kuru izraudzījies 
Kampānijas īpašais komisārs atkritumu ārkārtas noglabāšanas jautājumos, ir tuvu apstrādātai 
lauksaimniecības zemei un dzīvojamiem rajoniem. Tā kā šis ir pagaidu pasākums, iestādes 
acīmredzot nav veikušas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras, ko paredz Kopienas 
tiesību akti. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka sabiedrības veselības un vides apdraudējumu 
palielina biežie ugunsgrēki, kuru laikā no uzglabātā materiāla izdalās dioksīna emisijas. Tāpēc 
viņa vēlas, lai Eiropas Parlaments (iespējams, Eiropas Parlamenta delegācija) iejaucas un 
izbeidz šo atkritumu apsaimniekošanas ārkārtas operāciju, kas rada sabiedrības veselības 
apdraudējumu, ir kaitīga apkārtējiem lauksaimniecības īpašumiem un tiek īstenota bez 
nepieciešamās pārredzamības.

Lūgumraksta Nr. 0910/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par kritisko situāciju attiecībā uz komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu Kampānijā, kas šobrīd ir izraisījusi ārkārtas stāvokli.

Lūgumraksta Nr. 0991/2007 kopsavilkums
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Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par sabiedrības veselības krīzi, kas radusies Kampānijā, 
jo vietējās iestādes neievēro Kopienas tiesību aktus attiecībā uz cieto sadzīves atkritumu 
izmantošanu. Jo īpaši viņš uzskata, ka atsevišķas atkritumu sistēmas trūkuma dēļ tiek 
pārslogotas esošās atkritumu izgāztuves un atkritumi bez šķirošanas tiek izmesti sabiedriskās 
vietās ārpus mājvietām. Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa izmeklēšanu un aicina atmaksāt 
vietējām iestādēm samaksātos nodokļus par neesošiem atkritumu savākšanas pakalpojumiem.

Lūgumraksta Nr. 0012/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs raksturo pašreizējo postošo situāciju ar mājsaimniecības atkritumiem 
Neapoles un Kampānijas reģionā Itālijā. Viņš uzskaita pasākumus, kurus, viņaprāt, vajadzētu 
veikt mājsaimniecības atkritumu glabāšanai un pārstrādei, un vajadzīgajām pārbaudēm, lai 
uzraudzītu šo pasākumu ieviešanu. Viņš arī atsaucas uz garu iemeslu virkni, pasvītrojot 
mājsaimniecības atkritumu krīzi. Viņš ir pārliecināts, ka vienīgi tehnisku ekspertu komiteja, 
kas atrastos ārpus Itālijas politiskās sistēmas, ar pierādāmām zinātnes un vadības iemaņām, 
varētu pielikt punktu atkritumu problēmai, kas joprojām pastāv, neraugoties uz 14 gadus 
ilgām speciālām komisijām un lieliem nodokļu maksātāju naudas tēriņiem. Lūgumraksta 
iesniedzējs aicina Eiropas Savienību iejaukties un uzskata, ka saskaņā ar Eiropas tiesību 
aktiem to ir iespējams izdarīt.

Lūgumraksta Nr. 0016/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu pielikt punktu Kampānijā un Neapolē 
notiekošajai vides katastrofai. Viņš apgalvo, ka iedzīvotājiem palielinās audzēju skaits un ka 
augsne un pazemes ūdens krājumi ir piesārņoti. Viņš uzskata, ka tas ir EKL 174. panta 
pārkāpums.

Lūgumraksta Nr. 0209/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret „pagaidu” atkritumu glabātavas atrašanās vietu. Šī 
glabātava atrodas tieši blakus ūdens attīrīšanas iekārtai, kas apkalpo 34 apkārtējās vietējās 
iestādes. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāpti vides tiesību akti. Viņš apgalvo, ka 
šī atkritumu glabātava atrodas tā dēvētajā „nāves trīsstūra” teritorijā, kuru jau iepriekš 
skārušas vairākas vides problēmas, un ka gruntsūdeņu līmenis ir tikai četri metri, taču zeme 
šajā teritorijā ir ļoti poraina. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu iejaukties.

Lūgumraksta Nr. 0347/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji iebilst pret ierosinājumu Accerra pilsētā netālu no Neapoles ierīkot 
vienu no lielākajām atkritumu sadedzināšanas iekārtām Eiropā. Viņi min daudzus iemeslus, 
kāpēc atkritumu sadedzināšanas iekārtu nevajadzētu ierīkot, un bažījās, ka iekārtas darbība 
varētu būt saistīta ar nopietnām sekām. Lūgumraksta iesniedzēji turklāt apgalvo, ka ar iekārtas 
plānošanu un būvniecību tiktu pārkāpti Eiropas un Itālijas tiesību akti, jo īpaši 
Direktīva 2001/77/EK par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības 
tirgū, kas ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus, Direktīva 2000/76/EK par 
atkritumu sadedzināšanu un Direktīva 85/337/EK par dažu valsts un privātu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumu.
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2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0026/2007 atzīts par pieņemamu 2007. gada 21. maijā.
Lūgumraksts Nr. 0756/2007 atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. decembrī.
Lūgumraksts Nr. 0789/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 8. janvārī.
Lūgumraksts Nr. 0910/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 19. februārī.
Lūgumraksts Nr. 0991/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 4. martā.
Lūgumraksts Nr. 0012/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 19. jūnijā.
Lūgumraksts Nr. 0016/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 19. jūnijā.
Lūgumraksts Nr. 0209/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 11. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 0347/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī.

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

Visi iepriekš minētie lūgumraksti attiecas uz atkritumu krīzi, kas pašlaik skar Kampānijas 
reģionu Itālijā un nopietni satrauc tā iedzīvotājus. 

Daži lūgumrakstu iesniedzēji sūdzas par postošo situāciju saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu 
Neapolē un apkārtējās teritorijās, jo tā rada būtisku risku vietējo iedzīvotāju veselībai un 
apdraudējumu videi. 

Lūgumrakstu iesniedzēji norāda, ka viens no iemesliem, kas izraisījis šo krīzi, ir rūpīgi izstrādāta 
atkritumu apsaimniekošanas plāna un atbilstošas atkritumu apglabāšanas infrastruktūras trūkums 
Kampānijas reģionā. Viņi arī apgalvo, ka pastāv saistība starp pašreizējo atkritumu krīzi un 
noziedzīgu organizāciju iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanā. 

Turklāt lūgumrakstu iesniedzēji sūdzas par to, ka vairāki ārkārtas pilnvarotie, ko valdība iecēlusi 
krīzes novēršanai, nav spējuši rast saprātīgus un ilglaicīgus risinājumus.

Citi lūgumrakstu iesniedzēji iebilst pret to jauno atkritumu apsaimniekošanas iekārtu atrašanās 
vietu un tehniskajiem parametriem, kuras valdība ir nolēmusi ierīkot, lai novērstu krīzi. 

Lūgumrakstu iesniedzēji galvenokārt apšauba šādus lēmumus: 

 atkritumu poligona ierīkošanu Kampānijā (Basso dell'Olmo ) Salerno provincē;
 jauna atkritumu poligona ierīkošanu Serre pilsētā („Valle della Masseria”) Salerno 

provincē;
 atkritumu poligona atjaunošanu Ariano Irpino ciemā un jauna atkritumu poligona 

ierīkošanu Savignano Irpino ciemā Avellino provincē;
 atkritumu glabāšanas pagaidu vietas izveidi Marigliano pilsētā Neapoles provincē;
 granulu glabāšanas pagaidu vietas izveidi Giugliano pilsētā (Taverna del Re).

Vienā no lūgumrakstiem lūgumrakstu iesniedzēji iebilst pret atkritumu apsaimniekošanas 
iekārtas ierīkošanu Acerra pilsētā Neapoles provincē. Viņi apgalvo, ka divos valdības 
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rīkojumos, kas izdoti 2008. gada 6. un 20. februārī un kas attiecas uz tarifu koncesijām 
elektroenerģijas pārdošanai un tās iekārtas darbību, kura tiek būvēta Acerra pilsētā, ir pārkāpti
Eiropas un Itālijas tiesību akti, jo īpaši Direktīva 2001/77/EK par tādas elektroenerģijas 
pielietojuma [lietojuma] veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas ražota, izmantojot 
neizsīkstošos enerģijas avotus1, Direktīva 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu (turpmāk 
tekstā — ASD)2 un Direktīva 85/337/EK par dažu valsts un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu3.
Komisija, kas ir patiesi uztraukta par atkritumu krīzi, jo īpaši tāpēc, ka uz ielām atstāti 
atkritumi rada nopietnu risku sabiedrības veselībai un videi, sāka izmeklēšanu un 2007. gada 
jūnijā ierosināja pārkāpuma procedūru pret Itāliju par Atkritumu pamatdirektīvas 
(Direktīva 2006/12/EK par atkritumiem4) nepareizu piemērošanu Kampānijas reģionā. 

Saistībā ar šo procedūru Komisija secināja, ka Kampānijas reģionā nav atbilstoša atkritumu 
apglabāšanas tīkla un atkritumu apglabāšanas iekārtu un tādējādi ir radītas vides un veselības 
problēmas. Tā kā EK tiesību aktu pārkāpumi Kampānijas reģionā turpinājās, Komisija 
2008. gada 3. jūlijā iesniedza Eiropas Kopienu Tiesā prasību pret Itāliju.

Ņemot vērā iepriekš minēto procedūru, Komisijas dienesti vēroja un turpina vērot notikumu 
gaitu Kampānijā, tostarp pasākumus, ko Itālijas varas iestādes ir īstenojušas vai plāno īstenot, 
lai atrisinātu šo ārkārtas situāciju un strukturālo problēmu, kas reģionā radusies atkritumu 
apglabāšanas tīkla neatbilstības dēļ. 

Komisijas dienestu un Itālijas varas iestāžu pārstāvji jau ir tikušies, un ir paredzētas vēl citas 
tikšanās, lai nodrošinātu Komisijai iespēju pārraudzīt situāciju. Šai saistībā Komisija izmeklē, 
kā Itālijas varas iestādes piemēro Kopienas tiesību aktus vides jomā, lai īstenotu pasākumus 
atkritumu krīzes likvidēšanai un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidei.

Attiecībā uz atsevišķu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu atrašanās vietu un tehniskajiem 
parametriem ir jānorāda, ka dalībvalstu iestāžu kompetencē ir izvērtēt riskus saistībā ar 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ierīkošanu un Komisija nevar iejaukties dalībvalstu 
iestāžu lēmumu pieņemšanā saistībā ar šo infrastruktūru atrašanās vietu un tehniskajiem 
parametriem, ja vien pieņemtie lēmumi atbilst Kopienas tiesību aktiem vides jomā.

Attiecībā uz Acerra pilsētā ierīkoto iekārtu atkritumu pārstrādei elektroenerģijā Komisija 
uzskata, ka iepriekš minētais 2008. gada 6. februāra rīkojums atbilst Direktīvai 2001/77/EK. 
Lai gan šīs direktīvas izpratnē elektroenerģija, kas iegūta no atkritumu bioloģiski 
nenoārdāmās frakcijas, pilnīgi noteikti nav uzskatāma par tādu, kas ražota, izmantojot 
neizsīkstošus enerģijas avotus, direktīva neaizliedz dalībvalstīm šādas elektroenerģijas 
ražošanai paredzēt tādu pašu atbalstu, kāds tiek nodrošināts elektroenerģijas ražošanai no 
neizsīkstošiem enerģijas avotiem, kas definēti šajā direktīvā. Tomēr šāds atbalsts ir jāsniedz 
saskaņā ar ES noteikumiem par valsts atbalstu, un tāpēc Komisija pašlaik izvērtē šos atbalsta 
pasākumus.

                                               
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, 27.4.2006., 9. lpp.
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Secinājumi
Komisija turpinās īstenot piespiedu pasākumus pret Itāliju, līdz tiks novērsti pašreizējie 
Kopienas tiesību aktu pārkāpumi vides jomā. Tā kā lietu par rūpīgi izstrādātas atkritumu 
apsaimniekošanas infrastruktūras trūkumu pašlaik izskata Eiropas Kopienu Tiesa, jaunākā 
informācija šai sakarā būs pieejama pēc tam, kad Tiesa būs pieņēmusi spriedumu. Komisija 
turpinās pārraudzīt šo situāciju, lai nodrošinātu, ka pasākumi, kas tiek veikti ārkārtas situācijas 
novēršanai, atbilst Kopienas tiesību aktiem vides jomā un ES noteikumiem par valsts atbalstu. 


