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Temats: Lūgumraksts Nr. 1082/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Raffaele 
Pacilio, par nelikumīgo automašīnu riepu un citu atkritumu dedzināšanu
Neapoles teritorijā Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Neapoles teritorijā ik dienu tiek dedzinātas automašīnu
riepas un citi atkritumi un ka varas iestādes neveic nekādus pasākumus, lai to novērstu. Viņš 
atzīmē, ka dūmi, kas rodas šādas dedzināšanas rezultātā, ir daudz kaitīgāki par speciālo 
dedzināšanas iekārtu izmešiem un lūdz nekavējoties veikt pasākumus, jo dūmi no šādas 
nelikumīgas dedzināšanas ir toksiski cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem un augsnei.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

Direktīvas Nr. 2006/12/EK par atkritumiem1 4. pantā dalībvalstīm tiek noteikti pasākumi, lai 
nodrošinātu atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu, neapdraudot cilvēka veselību un 
neizmantojot metodes vai darbības, kas varētu radīt kaitējumu videi un, jo īpaši, neapdraudot 
ūdeņus, gaisu, augsni, augus un dzīvniekus un neradot traucējošus trokšņus un smakas. 
Dalībvalstīm jāveic nepieciešamie pasākumi, lai aizliegtu atkritumu izmešanu, izgāšanu un 
nekontrolētu likvidēšanu. Tādu atkritumu, kā riepu un toksisku šķidrumu atklāta 
sadedzināšana nav atbilstoša atkritumu apstrāde un tā var radīt emisijas, kas var nopietni 
                                               
1 OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.  
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ietekmēt cilvēku veselību. Turklāt šādu atkritumu atklāta sadedzināšana nav saskaņā ar 
Direktīvas par atkritumiem 4. panta nosacījumiem. Valsts pārvaldes iestāžu uzdevums ir 
nepieļaut šādu praksi.
Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja izklāstītie jautājumi ir jāizskata un jārisina, 
ņemot vērā vispārējo atkritumu krīzi Kampānijas reģionā. Komisija, paužot bažas par izraisīto 
atkritumu krīzi, uzsāka izmeklēšanu un 2007. gada jūnijā sāka pārkāpuma procedūru pret 
Itāliju ar norādi par nepareizu Atkritumu pamatdirektīvas piemērošanu Kampānijas reģionā. 

Šīs procedūras kontekstā Komisija nolēma, ka Kampānijas reģionā atkritumu likvidēšanas 
tīkls un atkritumu likvidēšanas iekārtas nav atbilstošas un rada apdraudējumu videi un 
veselībai. 2008. gada 3. jūlijā, ņemot vērā EK tiesību aktu pārkāpumu turpināšanos 
Kampānijā, Komisija ieteica Itālijai vērsties Eiropas Kopienu Tiesā.

Jau ir noturētas sanāksmes starp Komisijas dienestiem un Itālijas varas iestādēm, un ir 
plānotas citas sanāksmes, lai Komisija varētu pārraudzīt esošo situāciju. Šajā kontekstā 
Komisija kopā ar Itālijas varas iestādēm veic izmeklēšanu par Kopienas tiesību aktu vides 
jomā piemērošanu attiecībā uz pasākumiem, kas veikti, lai risinātu jautājumu par atkritumu 
krīzi un izveidotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu.

Secinājums

Komisija turpinās veikt piespiedu pasākumus pret Itāliju, līdz tiks pārtraukti pašreizējie 
Kopienas tiesību aktu pārkāpumi vides jomā. Komisija turpinās pārraudzīt šo situāciju, lai 
nodrošinātu, ka pasākumi šīs ārkārtas situācijas risināšanai atbilstu Kopienas vides tiesību 
aktiem. 


