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Peticijų komitetas
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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema:  Peticija Nr. 1036/2009 dėl kietųjų atliekų tvarkymo Taranto provincijoje, 
kurią pateikė Italijos pilietis Antonio Lupo „Comitato Vigiliamo per la 
Discarica“ vardu, su 2 parašais

1. Peticijos santrauka

 Peticija adresuota Europos Komisijai ir Parlamentui. Parlamento prašoma atlikti kietųjų 
atliekų tvarkymo Taranto provincijoje kontrolę ir galbūt pradėti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą prieš Italiją dėl ES teisės aktų nesilaikymo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticijos pateikėjo nuomone, Komisija turėtų Italijai iškelti bylą dėl to, kad ji pažeidė ES 
direktyvas dėl atliekų. Jo regione (Apulijoje), o tiksliau provincijoje (Tarante) yra daug 
sąvartynų, kuriems suteikti leidimai priimti atliekas (įskaitant specialiąsias, t. y. pavojingas ir 
nepavojingas atliekas), iš anksto nepatikrinus, ar arčiau atliekų šaltinio yra kitų tinkamų 
šalinimo įrenginių.

Peticijos pateikėjas teigia, kad Europos Teisingumo Teismas ne kartą priėmė sprendimą, kad 
aplinkos apsaugos (ir visuomenės sveikatos) sumetimais valstybės narės gali nustatyti laisvo 
atliekų judėjimo apribojimus. Nenustačiusi apribojimų dėl Taranto sąvartyno galimybių 
priimti atliekas iš visos Italijos, Italija pažeidė artumo principą ir ES atliekų tvarkymo teisės 
aktus.
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Komisijos pastabos dėl peticijos

Savarankiškumo ir artumo principai šalinant atliekas išdėstyti Direktyvos 2006/12/EB1 5 
straipsnyje (Pagrindų direktyva dėl atliekų) ir patvirtinti Direktyvos 2008/98/EB2 16 
straipsnyje (naujoji Pagrindų direktyva dėl atliekų).

Pagal šias nuostatas valstybės narės įpareigojamos savo teritorijoje sukurti pakankamus 
atliekų šalinimo pajėgumus, kurie padėtų šalinti atliekas, atsižvelgiant į savarankiškumo ir 
artumo principus.

Pagal šias nuostatas valstybės narės neįpareigojamos imtis teigiamų priemonių tam, kad 
atliekos būtų vežamos į artimiausią tinkamą šalinimo įrenginį. Vis dėlto Europos Teisingumo 
Teismo nuomone, jeigu valstybė narė imasi šių priemonių (laikydamasi leidimuose, atliekų 
tvarkymo planuose ar teisės aktuose išvardytų sąlygų), tam tikrais atvejais tai galima aiškinti 
remiantis Direktyvos 2006/12/EB 5 straipsniu ir Direktyvos 2008/98/EB 16 straipsniu (taip 
pat žr. ETT sprendimus bylose C-2/90 ir C-324/99).

Taip pat paminėtina tai, kad peticijos pateikėjas tiesiogiai Komisijai atsiuntė laišką ta pačia 
tema (2009 m. liepos mėn.) ir papildė informaciją (2009 m. spalio mėn.). Jis gavo Komisijos 
tarnybų atsakymą atitinkamai 2009 m. spalio mėn. ir 2010 m. sausio mėn.

Išvada

Remiantis pirmiau išdėstytais faktais ir veiksmais, kurių imtasi peticijos pateikėjo atžvilgiu, 
Komisija neketina imtis jokių tolesnių veiksmų šiuos klausimu.“
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