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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

03.03.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0683/2005, kuria priešinamasi atliekų šalinimo vietos įsteigimui 
ir kurią piliečių veiksmų grupės „Campagna nostra“ vardu pateikė Italijos 
pilietis Vincenzo Marmora.

Peticija Nr. 0031/2006 dėl dioksinų, susidarančių šalinant atliekas, keliamo 
didelio pavojaus sveikatai, kurią pateikė Italijos pilietis Giampiero Angeli, su 
21 parašu

Peticija Nr. 26/2007, kuria priešinamasi kietųjų miesto atliekų sąvartynui ir 
kurią komiteto „Serre per la vita“ vardu pateikė Italijos pilietė Monica Sepe

Peticija Nr. 0587/2007 dėl didelės sveikatos problemos Kampanijoje ir 
regiono bei vietos valdžios institucijų atsakomybės, kurią pateikė Italijos 
pilietė Marina Salvadore

Peticija Nr. 756/2007, kuria priešinamasi visuomenės sveikatai ir požeminių 
vandenų ištekliams pavojingo sąvartyno steigimui ir kurią pateikė Italijos 
pilietis Giovanni Roviello

Peticija Nr. 789/2007, kuria prieštaraujama ekologinių atliekų paketų 
saugojimui prie ūkio paskirties žemės ir gyvenamųjų rajonų ir kurią pateikė 
Italijos pilietė Gigliola Izzo

Peticija Nr. 910/2007 dėl kritiškos aplinkosaugos padėties Kampanijoje, 
kurią pateikė Italijos pilietis Francesco Di Pasquale Peticija Nr. 991/2007, 
kuria siekiama selektyvaus atliekų surinkimo sistema Kampanijos regione ir 
kurią pateikė Italijos pilietis Vincenzo Gala

Peticija Nr. 1075/2007 dėl regiono, kuriame daug neoplazminių ligų atvejų, 
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navikais sergančių asmenų sąrašo sudarymo, kurią pateikė Italijos pilietis 
Paride Amoroso

Peticija Nr. 12/2008 dėl buitinių atliekų saugojimo ir tvarkymo Neapolyje ir 
Kampanijos regione padėties, kurią partijos „Partito Internettiano“ vardu 
pateikė Italijos pilietis Francesco Miglino

Peticija Nr. 16/2008 dėl buitinių atliekų krizės Kampanijoje (Italija), kurią 
pateikė Italijos pilietis F. C.

Peticija Nr. 209/2008 dėl atliekų šalinimo krizės ir netoli Neapolio esančio 
Mariljano miesto gyventojų demokratinių teisių, kurią pateikė Italijos pilietis 
Sebastiano Perrone

Peticija Nr. 347/2008 dėl atliekų deginimo įrenginio Accerroje (netoli 
Neapolio, Italijoje), kurią „Kovos su deginimo įrenginio steigimu piliečių 
veiksmų grupės“ vardu pateikė Italijos piliečiai Tommaso Esposito ir 
Virginia Petrellese

Peticija Nr. 955/2008 dėl atliekų tvarkymo vietos Chiaiano (Italija), kurią 
pateikė Italijos pilietis Ferdinando Kaiser

Peticija Nr. 1011/2008 dėl atliekų tvarkymo vietos Chiaiano (Italija), kurią 
pateikė Italijos pilietis A. S.

Peticija Nr. 1082/2008 dėl neteisėto automobilių padangų ir kitų atliekų 
deginimo Neapolio regione (Italija), kurią pateikė Italijos pilietis Raffaele 
Pacilio

Peticija Nr. 1223/2009 dėl aplinkos taršos Casalnuovo di Napoli 
savivaldybėje, Italijoje, kurią pateikė Italijos pilietis Daniele Giove

Peticija Nr. 0413/2010 dėl atliekų tvarkymo Kampanijos regione 15 metų, 
kurią pateikė Italijos pilietė Anna Margherita „Ranieri Rete dei comitati e 
dei movimenti vesuviani“ vardu, su 2 406 parašais

Peticija Nr. 0694/2010 dėl neteisėtų toksinių atliekų sąvartynų sutvarkymo 
Quarto (NA) savivaldybėje, kurią pateikė Italijos pilietis R. I. „Valori 
Democratici Uniti“ vardu

1. Peticijos Nr. 0683/2005 santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl gruntinių vandenų ir upės baseino užteršimo 
rizikos Bendrijos svarbos teritorijoje pradėjus pilti komunalines atliekas, taip pažeidžiant 
Direktyvą 92/43/EEB dėl buveinių ir Ramsaro konvenciją; pateiktas projektas klaidinamai 
pavadintas karjero paskirties keitimo projektu – leidimas suteiktas būtent tokiam projektui.

Peticijos Nr. 0031/2006 santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl didelio pavojaus sveikatai ir aplinkai, kurį kelia 



CM\859605LT.doc 3/11 PE452.706v02-00

LT

specialiųjų ir toksinių atliekų šalinimo ir saugojimo įrenginių tarša dioksinu įvairiose 
regioninių valdžios institucijų paskirtose Kampanijos dalyse, ir dėl nusikalstamų organizacijų 
neteisėto pelno šaltinio. Atsižvelgdami į tai, kad regioninėms ir nacionalinėms valdžios 
institucijoms nepavyksta priverstinai įgyvendinti saugumo reikalavimų, ir į tai, kad esama 
daugybės neteisėtų atliekų šalinimo vietų, peticijos pateikėjai siekia, kad Europos Sąjunga 
imtųsi veiksmų ir iš esmės pagerintų esamą atliekų šalinimo tvarką regiono lygiu, 
sustabdydama veiklą, kuri akivaizdžiai žalinga ir kenkia visuomenės sveikatai bei aplinkai, ir 
perskirstydama tas užterštas vietoves, kurios naudojamos žemės ūkiui arba gyvulininkystei.

Peticijos Nr. 0026/2007 santrauka

Peticijos pateikėja, komiteto narių teisinė atstovė, protestuoja prieš išskirtinius įgaliojimus 
turinčios įstaigos planuojamą statyti kietųjų komunalinių atliekų sąvartyną (kurio plotas 
sudarytų 60 000 m2, gylis – 25 m), nurodydama jo žalingą poveikį vietovei, kuri dėl aplinkos, 
ekonominių, kultūrinių ir žemės ūkio priežasčių pripažinta visuomeninės svarbos. Visų pirma 
peticijos pateikėja atkreipia dėmesį į tai, kad netoli nuo šios vietos yra Medio corso del fiume 
Sele / Persano (Persano pelkės), kuri yra Bendrijos svarbos teritorija, taip pat Pasaulinio 
laukinės gamtos fondo (angl. WWF) laukinės gamtos draustinis, pripažintas pagal Ramsaro 
konvenciją. Peticijos pateikėja prašo Europos institucijas imtis veiksmų, taigi apsaugoti 
aplinką ir užtikrinti, kad tam tikslui skirtos Bendrijos lėšos būtų tinkamai administruojamos.

Peticijos Nr. 0587/2007 santrauka

Peticijos pateikėja reiškia susirūpinimą dėl labai pablogėjusios miestų planavimo, sveikatos, 
aplinkos ir socialinės padėties Kampanijos savivaldybėse, nes vietos ir regioninės valdžios 
institucijos nesugeba išspręsti kritinės atliekų šalinimo padėties. Peticijos pateikėja siekia, kad 
būtų atlyginta padaryta biologinė žala, atleisti iš pareigų už tai atsakingi asmenys, vietos 
valdžios institucijas kontroliuotų išorės administratorius ir kad Europos Sąjunga imtųsi 
veiksmų vadovaudamasi subsidiarumo principu.

Peticijos Nr. 0756/2007 santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl to, kad Kampanijos regione vėl atidarytas 
sąvartynas ir teršiamas dirvožemis bei gruntiniai vandenys, tvirtindamas, kad vyriausybės 
suteiktas leidimas prieštarauja ankstesniam teismo nurodymui sąvartyną uždaryti.

Be to, dabar parengti planai greta, geologiškai nestabilioje vietoje, atidaryti dar vieną 
sąvartyną. Nors nė vienas iš sąvartynų nėra laukinės gamtos arba saugomoje teritorijoje, jie 
gali paveikti greta esančią žemę, kuri daugiausia naudojama žemės ūkio tikslams.

Peticijos Nr. 0789/2007 santrauka

Peticijos pateikėja reiškia susirūpinimą dėl aplinkos taršos, kurią kelia didelė ekologinio kuro 
paketų saugojimo vieta ją parinko Komisijos atliekų šalinimo krizės Kampanijoje problemai 
spręsti specialusis narys ši vieta yra arti dirbamos žemės ir gyvenamųjų vietų. Atsižvelgiant į 
tai, kad ši tvarka yra laikina, valdžios institucijos akivaizdžiai nesugebėjo atlikti poveikio 
aplinkai vertinimo, kurio reikalaujama pagal Bendrijos teisės aktus. Peticijos pateikėja 
nurodo, kad pavojų visuomenės sveikatai ir aplinkai taip pat kelia dažni gaisrai, kylantys dėl 
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iš saugomų medžiagų išskiriamo dioksino. Taigi ji siekia, kad Europos Sąjunga (galbūt 
Europos Parlamento delegacija) imtųsi veiksmų, kad sustabdytų šią atliekų valdymo, kuris 
kelia pavojų visuomenės sveikatai, yra žalingas aplinkiniams ūkiams ir neatitinka būtino 
skaidrumo reikalavimų, krizę.

Peticijos Nr. 0910/2007 santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl kritinės komunalinių atliekų šalinimo padėties 
Kampanijoje ši padėtis tapo nepaprastoji.

Peticijos Nr. 0991/2007 santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl visuomenės sveikatos krizės, kuri kilo 
Kampanijoje dėl to, kad regioninės valdžios institucijos nesugebėjo įvykdyti Bendrijos teisės 
aktų, reglamentuojančių kietųjų komunalinių atliekų šalinimą. Visų pirma jis tvirtina, kad 
selektyvios atliekų surinkimo sistemos nebuvimas lėmė tai, kad esamos atliekų šalinimo 
vietos buvo perpildytos, atliekos netvarkingai paliktos viešose vietose, prie namų. Peticijos 
pateikėjas prašo tai ištirti ir reikalauja grąžinti už neteikiamas atliekų surinkimo paslaugas 
vietos valdžios institucijoms sumokėtus mokesčius.

Peticijos Nr. 1075/2007 santrauka

Peticijos pateikėjas, savivaldybės tarybos narys, prašo sudaryti provincijos navikais sergančių 
asmenų sąrašą, kad būtų galima atlikti šios vietovės (Kampanijos) aplinkos ir epidemiologinę 
stebėseną, nes čia moksliniais (PPO) tyrimais nustatyta sąsaja tarp neoplazmų ir aplinkos 
taršos.

Peticijos Nr. 0012/2008 santrauka

Peticijos pateikėjas apibūdina dabartinę kritinę padėtį, susidariusią dėl komunalinių atliekų 
Neapolio ir Kampanijos regionuose, Italijoje. Jis vardija priemones, kurių, jo manymu, turėtų 
būti imtasi komunalinėms atliekoms saugoti ir tvarkyti, ir kokių patikrinimų turėtų būti imtasi 
prižiūrint šių priemonių įgyvendinimą. Jis taip pat pateikia ilgą priežasčių, dėl kurių kilo 
komunalinių atliekų krizė, sąrašą. Jis yra įsitikinęs, kad tik Italijos politinei sistemai
nepriklausančių techninių ekspertų, turinčių tvirtų mokslinių ir vadybos įgūdžių, komitetas 
sugebėtų išspręsti atliekų problemą, kuri vis dar egzistuoja, nepaisant specialiųjų komisijų 
14 metų darbo ir didžiulių išlaidų eikvojant mokesčių mokėtojų lėšas. Peticijos pateikėjas 
ragina Europos Sąjungą imtis priemonių ir mano, kad pagal Europos teisės aktus yra būdų, 
kaip ji galėtų tai padaryti.

Peticijos Nr. 0016/2008 santrauka

Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą padėti tašką aplinkos krizės istorijoje, kuri 
vyksta Kampanijoje ir Neapolyje. Jis nurodo, kad gyventojų susirgimų navikais atvejų 
daugėja ir kad dirvožemis ir požeminio vandens atsargos yra užteršti. Jis mano, kad tai yra 
EB sutarties 174 straipsnio pažeidimas.
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Peticijos Nr. 0209/2008 santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl „laikinos“ atliekų saugyklos vietos. Ši vieta yra visai greta 
vandens valymo įrenginių, aptarnaujančių 34 aplinkines savivaldybes. Peticijos pateikėjas 
tvirtina, kad nebuvo atsižvelgta į aplinkos teisės aktus. Jis teigia, kad saugykla yra vietovėje, 
vadinamoje „mirties trikampiu“, kurioje ir taip daug aplinkos problemų, vanduo yra keturių 
metrų gylyje, o tos vietos dirvožemis yra labai poringas. Peticijos pateikėjas ragina Europos 
Parlamentą imtis veiksmų.

Peticijos Nr. 0347/2008 santrauka

Peticijos pateikėjai prieštarauja siūlomai vieno didžiausių Europoje atliekų deginimo įrenginio 
vietai Ačeroje, netoli Neapolio. Jie pateikia ilgą prieštaravimo įrenginiui priežasčių sąrašą ir 
baiminasi dėl rimtų padarinių, jeigu įrenginys pradėtų veikti. Jie taip pat tvirtina, kad 
įrenginio planavimas ir statyba pažeidžia Europos ir Italijos teisės aktus, ypač Direktyvą 
2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skatinimo elektros 
energijos vidaus rinkoje, Direktyvą 2000/76/EB dėl atliekų deginimo ir Direktyvą 
85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo.

Peticijos Nr. 0955/2008 santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl Italijos valdžios institucijų planų įsteigti 
atliekų šalinimo vietą Chiaiano, į šiaurę nuo Neapolio, vos už kelių šimtų metrų nuo Neapolio 
rajono, kuriame įsikūrusios didžiausios Pietų Italijos ligoninės. Peticijos pateikėjas nurodo, 
kad ši vietovė yra tankiai gyvenama, ji yra Parco Metropolitano Delle Colline, vienos 
didžiausių žaliųjų Neapolio zonų, dalis. Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl to, kad 
čia gali būti saugomos toksinės atliekos, nes jos gali užteršti šios vietovės gruntinius vandenis 
– klintinis tufas yra labai laidus vandeniui. Jis prašo Europos Parlamentą ištirti, ar planuojama 
atliekų šalinimo vieta atitinka atitinkamų teisės aktų reikalavimus.

Peticijos Nr. 1011/2008 santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl Italijos valdžios institucijų planų įkurti atliekų šalinimo 
vietą greta jos namų Chiaiano, netoli Neapolio. Ji tvirtina, kad tai prieštarauja nacionaliniams 
ir Europos teisės aktams. Ši vietovė yra tankiai gyvenamame rajone, kuris taip pat priklauso 
Parco Metropolitano Delle Colline. Peticijos pateikėja tvirtina, kad, ekspertų nuomone, 
planuojama atliekų šalinimo vieta – buvęs klintinio tufo karjeras – nėra tinkama atliekoms 
šalinti, nes čia vandeningas horizontas, dėl to vanduo gali būti greitai užterštas, nes klintinis 
tufas yra labai laidi vandeniui uoliena. Peticijos pateikėja taip pat tvirtina, kad gali būti, jog 
šioje vietoje bus šalinamos toksinės atliekos. Ji mano, kad šios atliekų šalinimo vietos 
nereikėtų, jeigu atliekų tvarkymo politika būtų pakeista taip, kad atliekos būtų atskiriamos 
prieš išvežimą ir apdorojamos mechaniniu ir (arba) biologiniu būdu.

Peticijos Nr. 1082/2008 santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad kasdien greta kelio Neapolio rajone deginamos automobilių 
padangos ir kitos atliekos ir kad valdžios institucijos nesugeba imtis priemonių, kad užkirstų 



PE452.706v02-00 6/11 CM\859605LT.doc

LT

tam kelią. Jis nurodo, kad susidarantys dūmai yra daug kartų kenksmingesni už specialių 
deginimo įrenginių išmetamus dūmus, ir prašo operatyviai imtis veiksmų, nes dūmai, 
susidarantys vykdant šią neteisėtą veiklą, yra nuodingi žmonėms, gyvūnams, augalams ir 
dirvožemiui.

Peticijos Nr. 1223/2009 santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad Casalnuovo di Napoli savivaldybėje daug kartų gauta 
pranešimų apie įvairaus amžiaus asmenų susirgimus navikais; tvirtindamas, kad tai aplinkos 
taršos, kurią kelia savivaldybėje esantys pramonės objektai, elektros stotys ir apleistos 
gamyklos, padarinys. Peticijos pateikėjas nori sužinoti, ar tarša (elektromagnetinė ir (arba) 
radioaktyvioji spinduliuotė) savivaldybėje matuojama ir stebima, ar užregistruota tarša 
neviršija galiojančių normų, ar numatyta imtis valymo veiksmų, ar paisoma visuomenės 
sveikatos normų ir ar jos tikrinamos, ar vertinama taršos daroma žala visuomenės sveikatai ir 
ar sudaromi navikais sergančių asmenų sąrašai, taip pat ar savivaldybės institucijos paskyrė 
nepriklausomą ekspertą, kuris būtų atsakingas už padėties stebėseną.

Peticijos Nr. 0413/2010 santrauka

Peticijos pateikėja aprašo puikiai komitetui žinomas aplinkybes apie atliekų tvarkymą 
Kampanijos regione, visų pirma dėl esamų ir planuojamų įrengti sąvartynų Terzigno mieste 
Vezuvijaus gamtos draustinyje.

Peticijos Nr. 0694/2010 santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad Kvatro savivaldybėje esantys karjerai ilgą laiką buvo 
naudojami neteisėtai šalinti toksines atliekas. Valdžios institucijoms iki šiol nepavyko 
nustatyti čia šalinamų toksinių atliekų pobūdžio, vis dėlto sveikatos rodikliai atspindi 
padidėjusį tam tikrų negalavimų lygį, gali būti, kad juos sukelia tarša toksinėmis atliekomis. 
Peticijos pateikėjas prašo operatyviai sutvarkyti užterštas atliekų šalinimo vietas ir sudaryti 
navikais, kuriuos galėjo sukelti tokia tarša, sergančių asmenų sąrašą.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0683/2005 paskelbta priimtina 2005 m. lapkričio 15 d.
Peticija Nr. 0031/2006 paskelbta priimtina 2006 m. balandžio 21 d.
Peticija Nr. 0026/2007 paskelbta priimtina 2007 m. gegužės 21 d.
Peticija Nr. 0587/2007 paskelbta priimtina 2007 m. spalio 24 d.
Peticija Nr. 0756/2007 paskelbta priimtina 2007 m. gruodžio 20 d.
Peticija Nr. 0789/2007 paskelbta priimtina 2008 m. sausio 08 d.
Peticija Nr. 0910/2007 paskelbta priimtina 2008 m. vasario 19 d.
Peticija Nr. 0991/2007 paskelbta priimtina 2008 m. kovo 4 d.
Peticija Nr. 1075/2007 paskelbta priimtina 2008 m. kovo 11 d.
Peticija Nr. 0012/2008 paskelbta priimtina 2008 m. birželio 19 d.
Peticija Nr. 0016/2008 paskelbta priimtina 2008 m. birželio 19 d.
Peticija Nr. 0209/2008 paskelbta priimtina 2008 m. liepos 11 d.
Peticija Nr. 0347/2008 paskelbta priimtina 2008 m. liepos 18 d.
Peticija Nr. 0955/2008 paskelbta priimtina 2008 m. lapkričio 27 d.
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Peticija Nr. 1011/2008 paskelbta priimtina 2008 m. gruodžio 10 d.
Peticija Nr. 1082/2008 paskelbta priimtina 2008 m. gruodžio 16 d.
Peticija Nr. 1223/2009 paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 4 d.
Peticija Nr. 0413/2010 paskelbta priimtina 2010 m. liepos 12 d.
Peticija Nr. 0694/2010 paskelbta priimtina 2010 m. spalio 22 d.

Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 
4 dalį ir 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

„Dėl peticijų Nr. 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 
991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008, 347/2008
Visos šios peticijos pateiktos dėl atliekų tvarkymo krizės, kuri kilo Kampanijos regione, Italijoje, 
ir sukėlė didelį gyventojų susirūpinimą.

Kai kurie peticijų pateikėjai skundžiasi dėl kritiškos atliekų valdymo padėties Neapolio regione 
ir gretimose teritorijose, keliančios didelę riziką vietos gyventojų sveikatai ir pavojų aplinkai. 

Tai, kad Kampanijos regione nėra patikimų atliekų valdymo planų ir pakankamo atliekų šalinimo 
infrastruktūros tinklo, peticijų pateikėjai nurodo kaip pagrindines krizės priežastis. Jie taip pat 
nurodo, kad galimas ryšys tarp dabartinės atliekų tvarkymo krizės ir nusikalstamų organizacijų 
dalyvavimo atliekų valdyme. 

Peticijų pateikėjai taip pat skundžiasi dėl to, kad įvairūs specialiųjų įgaliojimų turintys komisijos 
nariai, kuriuos vyriausybė paskyrė krizei valdyti, nesugebėjo rasti patikimų ir ilgalaikių 
sprendimų.
Kiti peticijų pateikėjai prieštarauja naujos atliekų valdymo infrastruktūros, kurią vyriausybė 
nusprendė sukurti, kad išspręstų atliekų krizės problemą, vietai ir pobūdžiui. 
Visų pirma peticijų pateikėjai abejoja šiais sprendimais dėl: 

 sąvartyno atidarymo Kampanijos regione (Basso dell'Olmo), Salerno provincijoje;
 naujo sąvartyno atidarymo Sero mieste (Valle della Masseria), Salerno provincijoje;
 vėl atidaromo sąvartyno Arijano Irpino mieste ir naujo sąvartyno Savinjano Irpino 

mieste, Avelino provincijoje, atidarymo;
 laikinos atliekų saugyklos Mariljano mieste, Neapolio provincijoje, įrengimo;
 laikinos paketų saugyklos įrengimo Džuljano mieste (Taverna de Re).

Pagaliau vienoje iš peticijų peticijos pateikėjai prieštarauja atliekų valdymo infrastruktūrai, 
kuriamai Ačeroje, Neapolio provincijoje. Jie tvirtina, kad du vyriausybės 2008 m. vasario 20 d. 
įsakymai dėl lengvatinio elektros energijos tarifo ir Ačeroje statomų įrenginių veiklos pažeistų 
Europos ir Italijos teisės aktus, ypač Direktyvą 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje1, Direktyvą 
2000/76/EB dėl atliekų deginimo2 ir Direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 

                                               
1 OL L 283, 2001 10 27, p. 33.
2 OL L 332, 2000 12 28, p. 91.
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projektų poveikio aplinkai vertinimo1.
Labai susirūpinusi dėl kilusios atliekų krizės, ypač atsižvelgdama į didelę riziką visuomenės 
sveikatai ir aplinkai, kurią kelia gatvėse paliktos atliekos, Komisija pradėjo tyrimą ir 2007 m. 
birželio mėn. pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Italiją dėl to, kad Kampanijos regione 
netinkamai taikoma Pagrindų direktyva dėl atliekų (Direktyva 2006/12/EB dėl atliekų2). 
Per šią procedūrą Komisija laikėsi nuomonės, kad Kampanijos regione veikia nepakankamas 
atliekų šalinimo tinklas ir įrenginiai, dėl to kyla aplinkos ir sveikatos problemų. 2008 m. 
liepos 3 d., atsižvelgdama į tai, kad EB teisė Kampanijoje ir toliau buvo pažeidžiama, 
Komisija perdavė Italijos bylą Europos Teisingumo Teismui.
Per šią procedūrą Komisijos tarnybos atidžiai stebėjo ir toliau stebi, kaip klostosi padėtis 
Kampanijoje, taip pat ir tai, kokių priemonių Italijos valdžios institucijos ėmėsi arba ketina 
imtis, kad išspręstų krizės ir struktūrines problemas, kurias kelia nepakankamas regiono 
atliekų valdymo tinklas. 
Jau įvyko Komisijos ir Italijos valdžios institucijų susitikimai, kiti susitikimai planuojami, kad 
Komisija galėtų stebėti padėtį. Taigi Komisija kartu su Italijos valdžios institucijomis tiria, 
kaip taikoma Bendrijos aplinkos teisė ir kokių priemonių imtasi atliekų krizės problemai 
išspręsti bei aplinkos valdymo sistemai išplėtoti.
Dėl konkrečios atliekų valdymo infrastruktūros vietos ir pobūdžio reikėtų pažymėti, kad 
rizikos, susijusios su atliekų valdymo įrenginiais, vertinimas priklauso nacionalinių institucijų 
kompetencijai ir kad Komisija negali kištis į nacionalinių institucijų darbą sprendžiant dėl 
tokios infrastruktūros vietos ir pobūdžio, jeigu sprendimai atitinka Bendrijos aplinkos teisę.
Dėl Ačeros atliekų perdirbimo į energiją įrenginio Komisija mano, kad minėtas 2008 m. 
vasario 6 d. įsakymas atitinka Direktyvą 2001/77/EB. Kadangi akivaizdu, kad elektra, 
gaminama iš biologiškai neskaidžių atliekų dalių, pagal šią direktyvą neturėtų būti laikoma 
atsinaujinančiuoju energijos ištekliumi, direktyva nedraudžia valstybėms narėms tiekti tokią 
elektrą kartu su parama, kuri teikiama, kai elektra gaminama iš šioje direktyvoje apibrėžtų 
atsinaujinančiųjų išteklių. Tačiau tokia parama turėtų atitikti ES valstybės pagalbos taisykles, 
ir Komisija šiuo metu tiria šį paramos priemonių aspektą.

Išvada
Komisija toliau taikys priverstinio vykdymo priemones prieš Italiją tol, kol bus pašalinti 
Bendrijos aplinkos teisės aktų pažeidimai. Dėl bylos dėl patikimo atliekų valdymo 
infrastruktūros tinklo nebuvimo, kurią šiuo metu nagrinėja Teisingumo Teismas, naujesnė 
informacija bus gauta, kai Teismas priims nutartį. Komisija ir toliau stebės padėtį, kad 
užtikrintų, jog krizės problemai spręsti taikomos priemonės atitiktų Bendrijos aplinkos teisės 
aktus ir ES valstybės pagalbos taisykles.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Dėl peticijų 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 
991/2007, 1075/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008, 347/2008, 955/2008, 1011/2008, 
1082/2008, 1223/2009, 413/2010 ir 694/2010
                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
2 OL L 114, 2006 4 27, p. 9.
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Kaip nurodyta ankstesniuose raštuose dėl atliekų krizės Kampanijoje, Komisija pirmiausia 
pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Italiją dėl to, kad Kampanijos regione netinkamai taikyta 
Pagrindų direktyva dėl atliekų (Direktyva 2006/12/EB dėl atliekų). 2008 m. liepos mėn., 
atsižvelgdama į tai, kad EB teisė Kampanijoje ir toliau buvo pažeidžiama, Komisija perdavė 
Italijos bylą Europos Teisingumo Teismui (byla C297/08).

2010 m. kovo 4 d. Europos Teisingumo Teismas (ETT) priėmė nutartį, kad šiuo metu 
Kampanijos regione gatvėse susikaupęs nemažas atliekų kiekis sukėlė riziką aplinkai ir 
žmonių sveikatai ir kad Kampanijoje veikiantis atliekų šalinimo įrenginių tinklas 
nepakankamas, kad būtų užtikrintas tinkamas komunalinių atliekų šalinimas. Todėl ETT 
paskelbė, kad Italija Kampanijoje nevykdė ES atliekų teisės aktų.
ETT priėmus sprendimą, Komisija paprašė Italijos valdžios institucijų pateikti išsamią 
informaciją apie tai, kokių priemonių imtasi arba planuojama imtis, kad būtų įvykdytas ETT 
sprendimas. Išnagrinėjusios Italijos atsakymą, 2010 m. liepos mėn. kompetentingos 
Komisijos tarnybos surengė susitikimą su Italijos valdžios institucijomis, kad paaiškintų, 
kokie veiksmai, Komisijos nuomone, yra būtini tam, kad nutartis būtų veiksmingai 
įgyvendinta.
Per minėtą pažeidimo procedūrą Komisija toliau taikys priverstinio vykdymo priemones, kad 
užtikrintų, kad Italijos valdžios institucijos kuo greičiau imtųsi reikalingų priemonių ETT 
nutarčiai įvykdyti modernizuotų Kampanijos atliekų valdymo sistemą, kad ši atitiktų ES aplinkos 
teisę. Komisijos tarnybos taip pat mano, kad yra svarbu, kad Italijos valdžios institucijos kuo 
greičiau priimtų ir įgyvendintų naują Kampanijos komunalinių atliekų valdymo planą ir 
užtikrintų operatyvų keliose Kampanijos regiono vietose susikaupusių atliekų pašalinimą.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 3 d. (REV II)

„Dėl peticijų Nr. 1223/2009 ir 694/2010

Peticijos pateikėjai susirūpinę dėl pramonės objektų ir atliekų tvarkymo aikštelių sankaupos 
Neapolio provincijoje, galimai susijusios su neteisėtu atliekų šalinimu – kaip spėjama, atliekų 
šalinimo aikštelės ir Neapolio apylinkių gyventojams būdingas polinkis sirgti navikais yra 
susiję.

Jie prašo kompetentingų nacionalinių ir regioninių institucijų imtis tam tikrų priemonių, 
kuriomis būtų nustatytas dabartinis neteisėto atliekų šalinimo mastas, išvalytos dabartinės 
atliekų šalinimo aikštelės, o ateityje – stebimas atliekų šalinimo poveikis aplinkai ir iš 
regioninių pramonės objektų išmetamų teršalų kiekis. Tai apima prašymą įsteigti ligų registrą,
kuriame būtų renkami epidemiologiniai duomenys apie gyventojų sveikatą regione, įskaitant 
duomenis apie sergamumą retomis ligomis, įskaitant vėžį, ir mirštamumą nuo jų.

Peticija Nr. 1223/2009:

Peticijos pateikėjas prašo kompetentingų institucijų, kiekvienos atitinkamai savo 
kompetencijos srityje:
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 stebėti ir tikrinti visą savivaldybę ir kaimynines teritorijas siekiant nustatyti, ar esama 
taršos iš elektromagnetinių ir (arba) radioaktyvių šaltinių arba taršos bet kuria kita 
medžiaga, kurios žalingas poveikis sveikatai žinomas;

 jeigu jos yra, nustatyti šios taršos mastą ir nuokrypį nuo dabar galiojančių teisės aktų 
leidžiamų normų;

 ištirti viską, kas gali kelti šią taršą;
 greitai imtis taisomųjų veiksmų galimo taršos šaltinio atžvilgiu;
 patikrinti, ar laikomasi aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos apsaugos teisės aktų;
 regione nuolat stebėti visų galimų šios taršos šaltinių poveikį visuomenės sveikatai;
 įsteigti navikų paplitimo visoje Neapolio provincijoje registrą siekiant nustatyti, kad 

būtų nuolat stebimas ir statistiškai registruojamas mirštamumas, net jei stebimoje 
teritorijoje norma neviršijama;

 užtikrinti, kad visose stebėjimo operacijose dalyvautų patikimas savivaldybės 
administracijos paskirtas ekspertas.

Peticija Nr. 694/2010:

Peticijos pateikėjai prašo:
 atlikti valymą Montanaros kajere, Edilcemento, Imeko ir Likarbloko karjeruose;
 nustatyti tikslią karjerų turinio sudėtį;
 įsteigti navikų registrą ir mokslinių tyrimų, ir prevencijos tikslais, siekiant stebėti 

galimą neigiamą nustatyto atliekų šalinimo regione poveikį sveikatai.

Komisijos pastabos

Komisija gali vykdyti tik valstybių narių jai suteiktus įgaliojimus.
Įmanoma imtis veiksmų prieš Italiją dėl neteisėto atliekų šalinimo, jeigu nacionalinės valdžios 
institucijos deramai nevykdo atitinkamų ES teisės aktų sistemos (pateikiama nuoroda į 
2010 m. kovo 4 d. Teisingumo Teismo sprendimą C-297/08, kuriuo Italija pasmerkiama už 
netinkamą atliekų tvarkymą Kampanijos regione, ir Komisijos atliekamą kontrolę, kad šis 
sprendimas būtų visapusiškai vykdomas), ir dėl galimos pašarų ir maisto taršos, galinčios 
atsirasti dėl oro, dirvožemio ar požeminio vandens taršos, savo ruožtu atsirandančios 
neteisėtai šalinant atliekas, o šis šalinimas pagal greito įspėjimo sistemą, naudotą siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų parduodami užteršti produktai iš šio regiono, jau užfiksuotas 
dokumentais, taip pat nustatyti kontrolės tvarką.

Vis dėlto Komisija neturi įgaliojimų įpareigoti valstybių narių valdžios institucijas atlikti 
epidemiologinių tyrimų ar į juos atsižvelgdama imtis kokių nors konkrečių veiksmų. Komisija 
šioje srityje, kaip jau paaiškinta atsakymuose į ankstesnes peticijas, gali tik padėti valstybėms 
narėms ir jas paskatinti atlikti epidemiologinį darbą taip, kad tai atitiktų ES standartus ir 
metodus, siekiant, kad ilguoju laikotarpiu duomenys apie visuomenės sveikatą labiau atitiktų 
tikrovę ir juos būtų galima geriau palyginti.

Jeigu rengiamasi gerinti duomenų teikimą regioniniams ir nacionaliniams ligų registrams, 
turėtų būti pranešama ne tik apie sergamumą vėžiu ir mirštamumą nuo jo, bet ir apie 
sergamumą kitomis pagrindinėmis ir retomis lėtinėmis ligomis bei apsigimimais, taip pat apie 
mirštamumą nuo jų.

Išvados
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Komisija žino galimo neteisėto atliekų šalinimo Neapolio provincijoje keliamą pavojų 
sveikatai. Ji primena, kad, siekiant sumažinti pavojų gyventojų sveikatai iki įgyvendinamo 
minimumo, priimti ES atliekų reglamentai.
Komisija, pradėjusi pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, jau tiria neteisėto atliekų išmetimo 
atvejų Italijoje klausimą. Pagal šią procedūrą, taikomą visiems Italijos regionams, įskaitant 
Kampaniją, Komisija stebi Italijos kompetentingų valdžios institucijų daromą pažangą valant 
neteisėto atliekų išmetimo vietas. Be to, Komisija pažymi, kad neteisėto atliekų išmetimo 
klausimu Kampanijoje nacionaliniu lygmeniu vykdomi baudžiamieji procesai.

Įsteigdamos ar tobulindamos esamus nacionalinius ar regioninius epidemiologinius registrus, 
Neapolio provincijoje administruojamus siekiant geriau stebėti galimą neigiamą poveikį 
sveikatai, kuris gali būti susijęs su galimu poveikiu aplinkai, kompetentingos Italijos valdžios 
institucijos raginamos kreiptis į Komisiją ir gauti gerosios lėtinių ligų registravimo patirties 
kitose valstybėse narėse pavyzdžių1 2..“

                                               
1Bendri Europos veiksmai prieš vėžį. Kontrolė: 
http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/ev_20101208_co07_en.pdf

2 Europos apsigimimų stebėjimas: http://www.eurocat-network.eu


