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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0396/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Salvatore 
Fatone un kam pievienoti 152 paraksti, par ūdens attīrīšanas iekārtām Cuma-
Licola pilsētā Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par smaku, kas izdalās no ūdens attīrīšanas iekārtām, kurās 
tiek attīrīta liela daļa Neapoles un apkārtējo kopienu notekūdeņu. Lūgumraksta iesniedzējs 
informē, ka atbildīgās iestādes ignorē demonstrācijas, protestus, rakstus preses izdevumos un 
oficiālas sūdzības, vai arī politiķi tās izmanto vienīgi politiskiem mērķiem. Tomēr nekas 
netiek darīts, lai situāciju uzlabotu. Tikai ziemā, kad durvis un logi ir aizvērti, Cuma-Licola 
iedzīvotāji smaku nejūt. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka iekārtas nedarbojas pareizi un 
ka tās rada netālu esošā jūras ūdens piesārņojumu. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu palīdzēt viņa 
komūnai atgūt normālus dzīves apstākļus. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 23. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Grozītās Padomes direktīvas 85/337/EEK1(1985. gada 27. jūnijs) par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (pazīstama kā ietekmes uz vidi novērtējums vai 
IVN direktīva) ietvaros projektus, kuriem var būt būtiska ietekme uz vidi, inter alia, to 
rakstura, izmēra vai atrašanās vietas dēļ, pirms attīstības saskaņošanas pakļauj novērtējumam 
                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.; OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.; OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.
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attiecībā uz to ietekmi uz vidi. Šīs direktīvas joma attiecas uz komunālo notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām. 

Iespējamās smakas, kas nāk no šādas komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, būtu bijis 
jānovērtē ar IVN ziņojumu; tomēr lūgumraksta iesniedzējs nesniedz informāciju par to, vai 
šāda procedūra tika veikta.  Patiešām lūgumraksta iesniedzējs skaidri min, ka viņš neapstrīd 
notekūdeņu iekārtas pastāvēšanu; viņš ir vairāk norūpējies par tās minēto nepareizo darbību.

Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli1 (IPNK) pieprasa, lai 
iekārtas, kas ietilpst tās darbības jomā, darbotos saskaņā ar atļaujām, tostarp emisijas 
robežvērtībām, pamatojoties uz labākajām pieejamajām metodēm (LPM), kas izstrādātas, lai 
novērstu un, gadījumos, kad tas nav izdarāms, samazinātu emisijas un ietekmi uz vidi 
kopumā. Tāpēc jautājumu par emisiju novēršanu vai samazināšanu gaisā, ūdenī un augsnē 
vajadzētu risināt saistībā ar vides atļaujām, kas izsniegtas saskaņā ar IPNK direktīvu.  
Direktīva ietver noteiktas atkritumu apsaimniekošanas pasākumu kategorijas.  Šāda veida 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas minētā nepareizā darbība ir jautājums, kuru jārisina vietējas 
sūdzību izskatīšanas procedūras veidā saskaņā ar valsts noteikumiem.

Secinājumi

Pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija nevar konstatēt EK vides tiesību aktu 
pārkāpumu.”

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

„Lūgumraksta iesniedzēja nosūtītā papildu informācija ietvēra laikrakstu pārskatus („Il 
Mattino”, „La Repubblica”), uzsverot to, ka pašreizējās izplūdes no notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām neatbilst notekūdeņu izplūdes robežvērtībām, un piesārņotajam peldvietu ūdenim 
blakus reģionā tādējādi arī ir būtiska ekonomiska ietekme uz tūrismu šajā reģionā. 
Attiecībā uz notekūdeņu attīrīšanu ES vides tiesību akti paredz skaidrus pienākumus 
Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas2 ietvaros:
 notekūdeņu savākšana visās apdzīvotās vietās („aglomerācijās”), kur iedzīvotāju skaits 

pārsniedz 2000 vai ir ekvivalents notekūdeņu piesārņojumam („iedzīvotāju ekvivalents”).
 notekūdeņu attīrīšana ar attīrīšanas pakāpi atkarībā no aglomerācijas lieluma un ietekmētā 

ūdens īpašībām; Lielās Neapoles (tai skaitā Pocuoli) teritorijas gadījumā nepieciešamā 
attīrīšana ir atkārtota attīrīšana3;

 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jādarbina un jāuztur tā, lai tās atbilstu noteiktajām emisijas 
vērtībām, šajā gadījumā „atkārtotai attīrīšanai”, un novadīšanas, lai apstiprinātu atbilstību, 
regulāras pārraudzības priekšmetam; minimālais paraugu skaits, kā arī pārraudzības 
atsauces metodes ir noteiktas direktīvā;

                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
2 Direktīva 91/271/EK, OV L135, 30.5.1991., ar grozījumiem.
3 Norādīts Direktīvas 91/271/EEK I.B pielikuma 1. tabulā; informācija citām apdzīvotām 
teritorijām un ietekmētajiem ūdeņiem, kas ir jutīgās zonas, ir noteikti Direktīvā, taču 
neattiecas uz šo gadījumu. 
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 dalībvalstīm jāsaglabā informācija, kas savākta, izmantojot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
pārraudzību, un jānodrošina Komisijai piekļuve informācijai pēc pieprasījuma.

Lūgumraksta iesniedzēja iesniegtā informācija, kā arī internetā pieejamā informācija 
Komisijai ir izraisījusi nopietnas bažas par to, vai atbilstoši tiek ievēroti Komunālo 
notekūdeņu attīrīšanas direktīvas nosacījumi. Komisija ir pieprasījusi informāciju no Itālijas 
varas iestādēm par Cuma notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbību.

Attiecībā uz jautājumiem par smaku, kas izdalās no attīrīšanas iekārtas, pastāv iespējama 
saistība ar neatbilstošu attīrīšanas iekārtas darbību; kaut arī Komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
direktīva nenosaka prasības smaku pārvaldībai kā tādai, taču atbilstoši funkcionējoša iekārta 
praktiski nedrīkstētu izraisīt būtiski traucējošas smakas. Tādēļ Komisija šobrīd pievērsīsies 
iekārtas atbilstošas darbības nodrošināšanai saskaņā ar Komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
direktīvu. Komisija arī novēros, kā Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas1 nosacījumi 
tiek piemēroti notekūdeņiem tur, kur uz tiem neattiecas Kopienas vai nacionālie tiesību akti, 
un vai šī direktīva nosaka traucējošu smaku novēršanu atkritumu pārstrādē.

Secinājums

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja iesniegto turpmāko informāciju, Komisija ir pieprasījusi 
informāciju no Itālijas varas iestādēm par funkcionējošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un tās 
atbilstību Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvai. Pēc atbildes saņemšanas no Itālijas 
varas iestādēm Komisija informēs Eiropas Parlamentu par rezultātiem papildu paziņojumā.”

5. Komisijas nākamā atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Iepriekšējā saziņas reizē Komisija darīja zināmu, ka:

 ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja iesniegto informāciju, kā arī internetā pieejamo 
informāciju, Komisijai ir nopietnas bažas par to, vai atbilstoši tiek ievēroti Komunālo 
notekūdeņu attīrīšanas direktīvas2 nosacījumi; 

 Komisija ir pieprasījusi informāciju no Itālijas varas iestādēm par Cuma notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas darbību.

Atbilstīgi pašreiz pieejamajai informācijai ir skaidrs, ka Cuma notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
tiešām nedarbojas saskaņā ar Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas 91/271/EEK 
nosacījumiem.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja iesniegto informāciju un monitoringa rezultātiem, 
kas tika pieprasīti no Itālijas varas iestādēm, Komisija secina, ka Cuma notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas neatbilst Direktīvas 91/271/EEK 4. panta prasībām, un Komisija apsver iespēju sākt 
                                               
1 Direktīva 2006/12/EK, 27.4.2006., OV L 114, 4.1. pants „Dalībvalstis paredz vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu, neapdraudot cilvēka 
veselību un neizmantojot metodes vai darbības, kas varētu radīt kaitējumu videi un, jo īpaši: . 
. .b) neradot traucējošus trokšņus un smakas; . . .” 
2 Direktīva 91/271/EEK, OV L135, 30.5.1991



PE429.645/REV II 4/4 CM\829663LV.doc

LV Ārējais tulkojums

pienākumu neizpildes procedūru pret Itāliju.


