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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

11.11.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1036/2009, ko komitejas „Comitato Vigiliamo per la Discarica” 
vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Antonio Lupo un kam pievienoti divi 
paraksti, par cieto atkritumu apsaimniekošanu Taranto provincē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksts ir adresēts Eiropas Komisijai un Parlamentam. Eiropas Parlaments tiek aicināts 
veikt cieto atkritumu apsaimniekošanas kontroli Taranto provincē un, iespējams, sākt 
pienākumu neizpildes procedūru pret Itāliju par ES tiesību aktu neievērošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 11. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Komisijai būtu jāuzsāk pasākumi pret Itāliju saistībā ar 
ES atkritumu direktīvu pārkāpšanu, jo viņa reģionā (Apūlija), īpaši viņa provincē (Taranto), ir 
virkne atkritumu izgāztuvju, kurām atļauts pieņemt atkritumus (tostarp speciālos atkritumus 
— gan bīstamos, gan nebīstamos), iepriekš nepārbaudot, vai ir citas piemērotas atkritumu 
apglabāšanas iekārtas, kas atrodas tuvāk attiecīgo atkritumu izcelsmes vietai.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Eiropas Kopienu Tiesa ir vairākkārt lēmusi, ka 
dalībvalstis var noteikt atkritumu brīvas aprites ierobežojumus vides (un sabiedrības 
veselības) apsvērumu dēļ un, nenosakot ierobežojumus tam, ka Taranto provinces izgāztuve 
var pieņemt atkritumus no jebkuras Itālijas vietas, ir pārkāpts tuvākās vietas izvēles princips 
un līdz ar to ES tiesību akti atkritumu jomā.
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Princips par saimniecisko patstāvību un tuvākās vietas izvēli atkritumu apglabāšanā ir 
izklāstīts Direktīvas 2006/12/EK1 (Atkritumu pamatdirektīvas) 5. pantā un apstiprināts 
Direktīvas 2008/98/EK2 (Jaunās atkritumu pamatdirektīvas) 16. pantā.

Ar šiem noteikumiem dalībvalstīm tiek uzlikts pienākums izveidot savā teritorijā pietiekamas 
iespējas atkritumu apglabāšanai, kas dod iespēju atkritumus apglabāt saskaņā ar saimnieciskās 
patstāvības un tuvākās vietas izvēles principiem.

Šajos noteikumos nav paredzēta obligāta prasība dalībvalstīm veikt stingrus pasākumus, lai 
aktīvi novirzītu atkritumus uz tuvākajām piemērotajām apglabāšanas iekārtām, lai gan, kā 
skaidrojusi EKT, ja dalībvalsts šādi rīkojas (pamatojoties uz nosacījumiem, kas ietverti 
atļaujās, atkritumu apsaimniekošanas plānos vai tiesību aktos), to pie zināmiem nosacījumiem 
var pamatot ar Direktīvas 2006/12/EK 5. pantu vai Direktīvas 2008/98/EK 16. pantu (skatīt 
arī EKT lietas C-2/90 un C-324/99).

Jānorāda, ka lūgumraksta iesniedzējs arī nosūtīja vēstuli tieši Komisijai par šo pašu tematu 
(2009. gada jūlijā) un informācijas papildinājumu (2009. gada oktobrī) un saņēma atbildes no 
Komisijas dienestiem attiecīgi 2009. gada oktobrī un 2010. gada janvārī.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš teikto un jau veiktās darbības attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju, 
Komisija neplāno turpmāku rīcību šajā jautājumā.”
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