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Temats: Lūgumraksts Nr. 0955/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Ferdinando 
Kaiser, par atkritumu izgāztuves ierīkošanu Chiaiano, Itālijā

Lūgumraksts Nr. 1011/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā A. S., par 
atkritumu apglabāšanas vietu Chiaiano, netālu no Neapoles, Itālijā

1. Lūgumraksta 955/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž satraukumu par Itālijas iestāžu plāniem ierīkot atkritumu 
izgāztuvi Chiaiano, kas atrodas uz ziemeļiem no Neapoles tikai pārsimts metru attālumā no 
Neapoles rajona, kur ir izvietotas lielākās Dienviditālijas slimnīcas. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, ka šis rajons ir blīvi apdzīvots un ietilpst Parco Metropolitano Delle Colline, kas ir 
viena no Neapoles nedaudzajām zaļajām zonām. Plānoto atkritumu izgāztuvi ir iecerēts 
ierīkot agrākajā tufa karjerā, kas jebkurā brīdī var iebrukt. Lūgumraksta iesniedzējs bažījas, ka 
atkritumu izgāztuvē nogādāti toksiski atkritumi varētu piesārņot gruntsūdeņus, jo tufs ir ļoti 
caurlaidīgs minerāls. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izpētīt, vai plānotā 
atkritumu izgāztuves ierīkošana ir saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

Lūgumraksta 1011/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par Itālijas iestāžu plāniem ierīkot atkritumu apglabāšanas 
vietu viņas dzīvesvietas tuvumā, Chiaiano, netālu no Neapoles. Viņa uzskata, ka tas ir 
pretrunā valsts un Eiropas tiesību aktiem. Šī vieta atrodas blīvi apdzīvotā reģionā, kas ir arī 
daļa no Parco Metropolitano Delle Colline. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka šo vietu, kur 
plānots ierīkot izgāztuvi un kurā kādreiz bijušas tufa atradnes, eksperti ir atzinuši par 
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nepiemērotu atkritumu apglabāšanai, jo zem tās atrodas ūdens nesējslānis, ko varētu viegli 
piesārņot, jo tufs ir ļoti caurlaidīgs iezis. Turklāt lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka, 
iespējams, šajā vietā tiks apglabāti toksiskie atkritumi. Viņa uzskata, ka atkritumu izgāztuve 
nebūtu vajadzīga, ja atkritumu pārstrādes politikā veiktu izmaiņas, nosakot, ka atkritumi ir 
jāsašķiro pirms transportēšanas un pārstrādāšanas, izmantojot mehāniskos vai bioloģiskos 
līdzekļus.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts 955/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 27. novembrī. Komisijai pieprasīta 
informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.
Lūgumraksts 1011/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. decembrī. Komisijai pieprasīta 
informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Atkritumu izgāztuves Kopienas līmenī reglamentē Direktīva 1999/31/EK1 par atkritumu 
poligoniem. Saskaņā ar Atkritumu poligonu direktīvas I pielikumu, izvēloties atkritumu 
poligona vietu, ir jāņem vērā prasības, kas attiecas uz:

a) atkritumu poligona robežu attālumu no dzīvojamiem rajoniem un atpūtas zonām, 
ūdensceļiem, ūdenstilpnēm un citām lauksaimniecības zemēm vai pilsētu teritorijām;

b) gruntsūdeņiem, piekrastes ūdeņiem un dabas aizsardzības zonām šajā teritorijā;

c) teritorijas ģeoloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem;

d) plūdu, zemes iegruvumu, nogruvumu un lavīnu risku šajā vietā;

e) dabas vai kultūras mantojuma aizsardzību šajā teritorijā.

Atkritumu poligona izbūvi var atļaut tikai tad, ja vietas raksturojums attiecībā uz iepriekš 
minētajām prasībām vai korektīvie pasākumi, kas jāveic, norāda, ka poligons nerada 
nopietnus draudus apkārtējai videi. Direktīvā nav noteiktas prasības attiecībā uz konkrētu 
attālumu, kas jāievēro, pieņemot lēmumu par atkritumu poligona atrašanās vietu.

Jāņem vērā, ka poligona atrašanās vietu izvēlas dalībvalsts kompetentās iestādes un tās arī 
pieņem lēmumu apstiprināt tā izbūvi. Kompetentajām iestādēm ir jānovērtē riski, kas saistīti 
ar jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu darbības uzsākšanu. Ja lēmumi tiek pieņemti 
saskaņā ar Kopienas vides tiesību aktu prasībām, Komisija nevar iejaukties valstu kompetento 
iestāžu darbā un norādīt prasības infrastruktūrai vai tās izvietojumam.

Saskaņā ar Atkritumu poligonu direktīvas 8. pantu kompetentā iestāde neizsniedz atļauju 
poligona izbūvei, ja atkritumu poligona vieta pilnībā neatbilst visām Atkritumu poligonu 
direktīvā un citos piemērojamos tiesību aktos noteiktajām prasībām.

Turklāt - attiecībā uz toksisko atkritumu iespējamo apglabāšanu - Atkritumu poligonu 
                                               
1 OV L 182, 16.07.1999., 1-19. lpp.
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direktīvā tiek aizliegta konkrētu atkritumu veidu, piemēram, kodīgu vielu vai infekciozu un 
citu ārstniecības atkritumu apglabāšanu poligonos. Arī šīs direktīvas II pielikumā ir noteikti 
kritēriji un procedūras atkritumu pieņemšanai minētajā poligonā. Ja atsevišķi atkritumi, kurus 
ir plānots uzglabāt poligonā, raksturojami kā bīstami, tie jāuzglabā bīstamo atkritumu 
poligonā.

Saskaņā ar 1991. gada 12. decembra Direktīvu 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem1, ar 
ko paredz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas noteikumus, dalībvalstīm ir arī jānodrošina, 
lai dažādu kategoriju bīstamie atkritumi netiktu sajaukti un bīstamie atkritumi netiktu sajaukti 
ar atkritumiem, kas nav bīstami, jānodrošina, ka vajadzības gadījumā veikti pasākumi cilvēku 
veselības un vides aizsardzībai. 

Turklāt Padomes Direktīva 85/337/EEK2, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK3 un 
Direktīvu 2003/35EK4, par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu 
(INV direktīva), attiecas uz atkritumu apglabāšanas iekārtām. Poligoniem, kas paredzēti
bīstamajiem atkritumiem vai atkritumiem, kuri nav bīstami, ar jaudu, kas pārsniedz 
100 tonnas dienā, kā uzskaitīts direktīvas I pielikuma 9. un 10. punktā, saskaņā ar direktīvas 
4. panta 1. punktu ir jāizstrādā novērtējums par ietekmi uz vidi. Citiem poligoniem, kas ir 
uzskaitīti direktīvas II pielikuma 11. punkta b) apakšpunktā, pirms dot darbības atļauju,
saskaņā ar direktīvas 4. panta 2. punktu ir jāizstrādā ietekmes uz vidi novērtējumi, ja tiek 
uzskatīts, ka šie poligoni varētu, citu starpā, savas būtības, apmēru vai atrašanās vietas dēļ 
ievērojami ietekmēt vidi. Apsverot, vai konkrētais atkritumu poligona projekts, kas attiecas uz 
INV direktīvas II pielikumu, varētu radīt būtisku ietekmi uz vidi, ir jāņem vērā kritēriji, kuri
noteikti direktīvas III pielikumā, kas ietver, citu starpā, apsvērumus par šī projekta kopā ar 
citiem projektiem kopējo ietekmi. Par projektiem, kuriem jāveic ĪVN, novērtējumam ir 
jāsniedz informācija saskaņā ar direktīvas 5. pantu. Šādas informācijas prasības ir uzskaitītas 
INV direktīvas IV pielikumā un nepārprotami attiecas, citu starpā, uz kopējās ietekmes 
raksturojumu.

Visbeidzot, ja poligona atrašanās vieta ietekmē aizsargājamu dabas teritoriju, iestādēm ir 
jāievēro Direktīvas 92/43/EEK5 6. panta 3. punkta prasības par dabisko biotopu un savvaļas 
floras un faunas saglabāšanu. Tādēļ par jebkuru plānu vai projektu, kas varētu būtiski 
ietekmēt īpaši aizsargājamu dabas teritoriju vai īpaši aizsargājamu teritoriju, ir jāizstrādā 
atbilstošs novērtējums attiecībā uz tā ietekmi uz attiecīgo teritoriju saskaņā ar direktīvas 
mērķiem. 

Secinājumi

Saskaņā ar lūgumrakstu iesniedzēja sniegto informāciju Komisija secina, ka attiecīgais 
atkritumu poligons vēl ir izstrādes stadijā. Tāpēc šajā posmā būtu pāragri pieņemt, ka ir 
pārkāptas prasības, kas noteiktas Direktīvā 1999/31/EK, grozītajā Direktīvā 85/337/EEK un 
Direktīvā 92/43/EK. Ja lūgumraksta iesniedzējs nodrošinās papildu informāciju, kas pierāda 
pretējo, Komisija, protams, to labprāt izskatīs. 
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