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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0276/2008, ko organizācijas „Greenaction Transnational” vārdā
iesniedza Itālijas valstspiederīgais Roberto Giurastante, par toksisko atkritumu 
apglabāšanas vietas radīto piesārņojumu Barkolas kūrortā netālu no Triestes 
(Itālijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par dažādu vielu, tostarp dioksīnu saturošu dedzināšanā 
radušos pelnu, izveidoto piesārņojumu atkritumu apglabāšanas vietā Barkolā, netālu no 
Triestes. Atkritumu apglabāšanas vieta atrodas pie jūras, blakus ļoti apmeklētai peldvietai. 
Savas bažas saistībā ar piesārņojuma risku lūgumraksta iesniedzējs ir oficiāli reģistrējis. 
Tomēr 2007. gadā kriminālizmeklēšana tika pārtraukta, un, neraugoties uz to, ka varas 
iestādes atzinušas pastāvošo risku, nav pieņemti nekādi aizsardzības pasākumi. Lieta ir nodota 
atpakaļ administratīvajām iestādēm. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņam nav pieejas 
dokumentiem par piesārņojuma līmeni, un apgalvo, ka saskaņā ar Orhūsas Konvenciju viņam 
ir šādas tiesības. Lūgumraksta iesniedzējs ir arī pārliecināts, ka Itālijas varas iestādes pārkāpj 
Eiropas tiesību aktus, tāpēc lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 22. oktobrī

„Komisija saprot, ka saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem attiecīgajā atkritumu 
poligonā Barkolā tiek izgāzti iepriekš neapstrādāti bīstamie atkritumi, tādējādi radot 
nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.\
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Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem1 mērķis ir noteikt pasākumus, lai novērstu 
vai pēc iespējas samazinātu atkritumu poligonu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, kā arī jebkāda 
veida veselības apdraudējumus.

Noprotams, ka brīdī, kad Atkritumu poligonu direktīva stājās spēkā, atkritumu poligons 
Barkolā jau darbojās. Attiecīgās direktīvas 14. pantā noteikts, ka dalībvalstīm jāveic 
pasākumi, lai atkritumu poligoni, kuriem ir izdota atļauja vai kuri Atkritumu poligonu 
direktīvas transponēšanas brīdī — 2001. gada 16. jūlijā — jau darbojās, nevarētu turpināt 
darbību, ja vien nav ieviests darbības uzlabošanas plāns, lai tiktu ievērotas Atkritumu 
poligonu direktīvas prasības (izņemot prasības attiecībā uz objekta atrašanās vietu). Poligona 
darbības uzlabošanas plānam jābūt pabeigtam līdz 2009. gada 16. jūlijam.

Gadījumā, ja Barkolā izgāztie atkritumi ietilptu bīstamo atkritumu kategorijā, tad šim 
poligonam būtu jāatbilst konkrētajām prasībām, kas izklāstītas Atkritumu poligonu direktīvas 
I pielikumā.

Atkritumu poligonu direktīvas 6. panta a) apakšpunktā teikts, ka poligonos drīkst izgāzt tikai 
apstrādātus atkritumus. Turklāt Padomes Lēmumā Nr. 2003/33/EK2 minēti kritēriji un 
procedūras atkritumu pieņemšanai poligonos saskaņā ar Atkritumu poligonu direktīvas 
II pielikumā izklāstītajiem principiem.

Secinājumi

Lai noskaidrotu situāciju saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja paustajiem apgalvojumiem, 
Komisija lūgs viedokli kompetentajām Itālijas varas iestādēm.”

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

„Jautājums par atkritumu apsaimniekošanu

Pamatojoties uz Atkritumu pamatdirektīvas3 4. pantu, dalībvalstīm jāparedz vajadzīgie 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka atkritumu reģenerācija vai apglabāšana norit, neapdraudot 
cilvēku veselību un inter alia neradot draudus ūdenim, gaisam vai augsnei, kā arī augiem vai 
dzīvniekiem. Turklāt dalībvalstīm jāpārliecinās, lai tās aizliegtu atkritumu pamešanu, 
izgāšanu vai nekontrolētu apglabāšanu.

2008. gada 21. novembra vēstulē Itālija atbildēja uz Komisijas jautājumu par šo lietu, 
izklāstot, ka joprojām notiek slēgtā poligona teritorijas (slēgts kopš 1983. gada 31. maija) 
rehabilitācijas procedūra un ka riska analīze, ko jāveic atbildīgajai pusei, parādīs, vai un kādas 
tālākas darbības nepieciešamas.

Bijušajā poligona teritorijā tika izvietoti inertie atkritumi un vecās pilsētas atkritumu 
dedzināmās krāsns saražotie pelni. 2005. gadā Triestes ostas pārvalde, kuras jurisdikcijā 
ietilpst poligona zona, pēc pašas iniciatīvas uzsāka procedūras piesārņoto teritoriju 

                                               
1 OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.
2 OV L 11, 16.1.2003., 27. lpp.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīva par atkritumiem, OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.
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rehabilitācijai. Šajā nolūkā pētījumus veica privātās laboratorijas un vēlāk atkārtoti valsts 
laboratorija ARPA, tostarp augsnes, gruntsūdeņu, jūras nogulšņu, jūras virsējā ūdens slāņa un 
gaisa paraugu pārbaudi.

Saskaņā ar ARPA sniegtajiem iepriekšējiem rezultātiem:

1. netika konstatētas problēmas attiecībā uz dioksīniem augsnē vai gaisa nestajos 
putekļos;

2. tika atklāts zināms daudzums pelnu, kas radušies no dedzināšanas;
3. netika atrasts azbests;
4. augsnes slāni saskarē ar poligona atkritumu masu ietekmējušas vērtības, kas pārsniedz 

piesārņojuma sliekšņus;
5. gruntsūdeņos netika konstatētas piesārņojuma sliekšņus pārsniedzošas vērtības;
6. jūras ūdeņi neuzrādīja nekādu piesārņojuma ietekmi;
7. jūras nogulsnes ir kompleksas, jo tās ietekmē blakus esošās Triestes ostas un jūras 

satiksmes darbība, tāpēc varas iestādes uzskata, ka šo aspektu vajadzētu pētīt 
detalizētāk.

Ņemot vērā iepriekš minēto, atbildīgās varas iestādes veica atbilstošas ārkārtas darbības, lai 
nodrošinātu šīs teritorijas drošību. Piemēram, jautājums par iepriekš minēto 2. punktu tika
atrisināts, nodrošinot 30–50 cm biezu skaidu slāni, lai novērstu vēja eroziju un izplatīšanos 
atmosfērā. Tāpat zonās ap poligonu ierobežojošo aizsargvalni tika dota atļauja jaunām ar 
sporta un ūdens asociācijām saistītām būvēm, tādējādi nodrošinot asfalta segumu. Visbeidzot 
Triestes pašvaldība izsniedza rīkojumu, kas aizliedz rakšanas darbus jebkurā aizsargvaļņa 
daļā.

Jautājums par Orhūsas konvenciju

Lūgumraksta iesniedzējs precizē, ka viņam tikusi liegta pieeja dokumentiem par Triestes 
Republikas prokurora vadīto kriminālizmeklēšanu, kuros iekļauti Barkolas teritorijā veiktās 
ekspertīzes rezultāti. Viņš uzskata, ka šāds atteikums varētu būt pretrunā ar Orhūsas 
konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju 
griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem1.

No lūgumraksta skaidri izriet, ka dokumenti atsaucas uz izmeklēšanu krimināllietā. Orhūsas 
konvencija cita starpā attiecas uz sabiedrības pieeju vides informācijai, ko ieguvušas valsts 
iestādes Konvencijas nozīmē. Tomēr Konvencijas 2. panta 2. punkts precizē, ka „šī definīcija 
neattiecas uz struktūrām vai institūcijām, kas pilda tiesas vai likumdevēja funkcijas”.

Direktīvā 2003/4/EK2 ir pielāgoti Kopienas tiesību akti ar mērķi tos padarīt pilnībā 
savietojamus ar šo Konvenciju. Direktīvas 2. panta 2. punktā ietverta publiskas institūcijas 
definīcija direktīvas nozīmē, piebilstot, ka „dalībvalstis var paredzēt, ka šī definīcija neaptver 
                                               
1 Padomes 2005. gada 17. februāra Lēmums (2005/370/EK) par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz 

Konvenciju par pieeju informācijai sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs 
saistībā ar vides jautājumiem, publicēts OV L 124, 17.5.2005., 1. lpp. Eiropas Kopiena ir Orhūsas konvencijas 
Puse kopš 2005. gada 17. maija.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību 
sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu, publicēta OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.
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struktūras vai iestādes, kas realizē tiesu vai likumdošanas varu”. Šis noteikums pilnībā ir 
saskaņā ar Konvenciju.

No tā izriet, ka tiesu iestādes var likumīgi nesniegt pieeju informācijai, kas uzskatāma par 
vides informāciju Konvencijas nozīmē un kas iekļauta tādos dokumentos kā lūgumrakstā 
minētais.

Secinājumi

Komisija saprot, ka joprojām notiek rehabilitācijas procedūras, un sagaida, lai atbildīgā puse 
pabeigtu riska analīzi un lai jautājumi, īpaši attiecībā uz iepriekš minēto 4. un 7. punktu, tiktu 
atrisināti atbilstoši un apmierinoši kompetento varas iestāžu skatījumam. Komisija 
kompetentajām Itālijas varas iestādēm noteiktā laikā lūgs iesniegt jaunāko informāciju par šo 
lietu un attiecīgi ziņos Lūgumrakstu komitejai.”

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Privātās laboratorijās un vēlāk atkārtoti valsts laboratorijā ARPA veiktie pētījumu rezultāti 
bija jau iekļauti iepriekšējā Komisijas 2009. gada 20. februāra paziņojumā (skatīt paziņojuma 
1. līdz 7. punktu).

Turpmākā 2009. gada 3. jūlija vēstulē Komisija pieprasīja Itālijas varas iestāžu paskaidrojumu 
un jauno informāciju attiecībā uz iepriekš minēto 4. un 7. punktu par atkritumu poligoniem un 
nogulsnēm. 

2009. gada 6. augustā Itālija sniedza šādu atbildi:

4. punkts („augsnes slāni saskarē ar poligona atkritumu masu ietekmējušas vērtības, kas 
pārsniedz piesārņojuma sliekšņus”): Saskaņā ar Friuli-Venēcijas-Džūlijas reģiona pieņemto 
kopsavilkuma raksturojuma dokumentu piesārņotāji ir norobežoti ar Barkolas aizsargvalni, 
kur pašlaik ir nedaudz vai nav nemaz izplūdes, kas ietekmē ārpusē esošās teritorijas vai 
cilvēkus šajā teritorijā vai jūras teritorijās aizsargvaļņa tuvumā.

Katrā gadījumā Triestes ostas pārvalde ir pabeigusi stabilizācijas darbus šajā teritorijā, 
tādējādi likvidējot visas atlikušās iespējas, ka dioksīni varētu vējā pārvietoties un saskarties ar 
cilvēkiem un/vai piesārņot vidi. Tas tika veikts, noklājot atsegumus ar grants kārtu vai tos 
noasfaltējot.

7. punkts („jūras nogulsnes ir kompleksas, jo tās ietekmē blakus esošās Triestes ostas un jūras 
satiksmes darbību, tāpēc varas iestādes uzskata, ka šo aspektu vajadzētu pētīt detalizētāk”): 
Triestes ostas pārvalde ir izpildījusi pie atkritumu poligona esošās jūras teritorijas 
raksturojuma plānu. Tajā tika iekļauts 31 pētījums jūrā, lai atrastu metālus, PHB, PAH, TBT, 
azbestu u. c., kā arī toksikoloģisko pārbaužu veikšana un bioakumulācijas mērījumi divvāku 
organismiem no atkritumu poligonu teritorijas. Rezultāti parāda, ka zemā dioksīnu šķīdība 
ūdenī un to neesamība gaisā pārnēsātās sīkās piesārņojuma daļiņās ierobežo to izplatību no 
sauszemes jūrā. Turklāt nogulsnēs atrasto dioksīnu vērtības ir ievērojami zemākas (simtiem 
reižu) nekā uz sauszemes atrastajiem dioksīniem.
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Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka kompetentās iestādes ir veikušas pasākumus 
Barkolas atkritumu poligona situācijas atrisināšanai. Tāpēc Komisija šajā lietā nesaskata 
iespējamus ES tiesību aktu atkritumu jomā pārkāpumus.”


