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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

03.03.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0683/2005, ko rīcības grupas „Campagna nostra” vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgais Vincenzo Marmora pilsoņu, par atkritumu 
apglabāšanas vietas izveidi

Lūgumraksts Nr. 0031/2006, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giampiero 
Angeli un kam pievienots 21 paraksts, par nopietnu kaitējumu veselībai, ko 
rada dioksīni atkritumu apglabāšanas vietās

Lūgumraksts Nr. 0026/2007, ko „Serre per la vita” komitejas vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgā Monica Sepe, par cieto sadzīves atkritumu izgāztuvi

Lūgumraksts Nr. 0587/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Marina 
Salvadore, par nopietnu veselības problēmu Kampānijā un reģionālo un 
vietējo iestāžu atbildību

Lūgumraksts Nr. 0756/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giovanni 
Roviello, iebilstot pret atkritumu izgāztuvi, kas apdraud sabiedrības veselību 
un gruntsūdens resursus

Lūgumraksts Nr. 0789/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Gigliola 
Izzo, iebilstot pret ekoloģisko atkritumu ― degvielas granulu ― glabāšanu 
netālu no lauksaimniecībā izmantojamās zemes un dzīvojamiem rajoniem

Lūgumraksts Nr. 0910/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais 
Francesco Di Pasquale, par ārkārtas stāvokli vides jomā Kampānijā

Lūgumraksts Nr. 0991/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Vincenzo 
Gala, par nepieciešamību izveidot atsevišķu atkritumu savākšanas sistēmu 
Kampānijas reģionā
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Lūgumraksts Nr. 1075/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Paride 
Amoroso, par ar audzējiem slimojošu iedzīvotāju reģionāla reģistra izveidi 
teritorijā, ko skāris liels neoplazmu skaits

Lūgumraksts Nr. 0012/2008, ko Partito Internettiano vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgais Francesco Miglino, par mājsaimniecības atkritumu 
glabāšanas un pārstrādes situāciju Neapoles un Kampānijas reģionā Itālijā

Lūgumraksts Nr. 0016/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais F. C., par 
mājsaimniecības atkritumu krīzi Kampānijā (Itālijā)

Lūgumraksts Nr. 0209/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Sebastiano 
Perrone, par krīzi atkritumu apglabāšanas jomā un Marigliano pie Neapoles 
iedzīvotāju demokrātiskajām tiesībām

Lūgumraksts Nr. 0347/2008, ko Atkritumu sadedzināšanas iekārtas 
pretinieku rīcības grupas vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgie Tommaso 
Esposito un Virginia Petrellese, par atkritumu sadedzināšanas iekārtas 
ierīkošanu Itālijā, Accerra pilsētā (netālu no Neapoles)

Lūgumraksts Nr. 0955/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais 
Ferdinando Kaiser, par atkritumu izgāztuves ierīkošanu Chiaiano, Itālijā

Lūgumraksts Nr. 1011/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā A. S., par 
atkritumu apglabāšanas vietu Chiaiano, netālu no Neapoles, Itālijā

Lūgumraksts Nr. 1082/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Raffaele 
Pacilio, par nelikumīgo automašīnu riepu un citu atkritumu dedzināšanu 
Neapoles teritorijā Itālijā

Lūgumraksts Nr. 1223/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Daniele 
Giove, par vides piesārņojuma problēmu Casalnuovo di Napoli (Itālijā)

Lūgumraksts Nr. 0413/2010, ko „Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani” 
vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgā Anna Margherita Ranieri un kam 
pievienoti 2406 paraksti, par 15 gadus ilgu ārkārtas situāciju atkritumu jomā 
Kampānijā

Lūgumraksts Nr. 0694/2010, ko apvienības „Valori Democtratici Uniti” vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgais R. I., par nelikumīgi ierīkotu toksisko 
atkritumu poligonu attīrīšanu Quarto municipalitātē (Neapoles provincē)

1. Lūgumraksta Nr. 0683/2005 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par gruntsūdeņu un upes baseina piesārņojumu, kas var 
rasties pēc pilsētas atkritumu izgāztuves izveides Kopienas nozīmes teritorijā, tādējādi 
pārkāpjot Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, 
kā arī Ramsāras konvenciju; iesniegtais projekts esot maldinoši nodēvēts par raktuvju 
pārveides plānu un kā tāds arī apstiprināts.
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Lūgumraksta Nr. 0031/2006 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par nopietnu kaitējumu veselībai un videi, ko rada 
dioksīnu piesārņojums no dažādām speciālo un toksisko atkritumu apglabāšanas un 
uzglabāšanas vietām Kampānijā, ko noteikušas reģiona iestādes un kas ir nelegālu ienākumu 
avots kriminālām organizācijām. Tā kā reģiona un valsts iestādes nespēj nodrošināt drošības 
noteikumu ievērošanu un darbojas daudz nelegālu atkritumu apglabāšanas vietu, lūgumraksta 
iesniedzēji gaida Eiropas Savienības rīcību, kas būtiski mainītu pašreizējo atkritumu 
apglabāšanas kārtību reģionā, pārtraucot nepārprotami kaitīgas darbības, kontrolējot 
iedzīvotāju veselībai un videi nodarīto kaitējumu, kā arī apzinātu tās piesārņotās teritorijas, 
kuras izmanto lauksaimniecībā vai lopkopībā.

Lūgumraksta Nr. 0026/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, komitejas locekļa likumīgā pārstāve, izmantojot struktūras 
piešķirtās ārkārtas pilnvaras, iebilst pret cieto sadzīves atkritumu izgāztuves paredzēto 
būvniecību (tās platība būtu 60 000 m2, bet dziļums — 25 metri), norādot uz tās negatīvo 
ietekmi jomā, kas ir atzīta par sabiedrības interešu jomu vides, ekonomikas, kultūras un 
lauksaimniecības apsvērumu dēļ. Jo īpaši lūgumraksta iesniedzēja vērš uzmanību uz minētās 
vietas tuvumā esošo Kopienas nozīmes teritoriju „Medio corso del fiume Sele/Persano” 
(Persano mitrāji), kas arī ir Pasaules Dabas fonda (WWF) savvaļas rezervāts, kurš atzīts 
Ramsāras konvencijā. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas iestādes rīkoties, lai 
aizsargātu vidi un nodrošinātu, ka šim mērķim piešķirtie Kopienas līdzekļi tiek pareizi 
pārvaldīti.

Lūgumraksta Nr. 0587/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par situācijas ievērojamo pasliktināšanos pilsētas 
plānošanā, veselības, vides un sociālajā jomā Kampānijas municipalitātēs, jo vietējās un 
reģionālās iestādes nespēj atrisināt neatliekamo atkritumu apglabāšanas problēmu.
Lūgumraksta iesniedzēja lūdz kompensēt nodarīto bioloģisko kaitējumu, atlaist no darba 
atbildīgās personas, pakļaut vietējās iestādes ārējas administrācijas vadībai, kā arī lūdz 
Eiropas Savienību rīkoties saskaņā ar subsidiaritātes principiem.

Lūgumraksta Nr. 0756/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par to, ka tiek atjaunota atkritumu izgāztuve, kas 
piesārņo augsni un gruntsūdeņus Kampānijas reģionā, un apgalvo, ka valdības izsniegtā 
atļauja ir pretrunā iepriekšējam tiesas nolēmumam, ar kuru izgāztuve tika slēgta.

Turklāt tagad tiek plānots atvērt vēl vienu izgāztuvi netālu ģeoloģiski nestabilā apgabalā. Lai 
gan neviena no izgāztuvēm neatrodas savvaļas vai aizsargājamajās teritorijās, tās var ietekmēt 
tuvējo zemi, ko izmanto galvenokārt lauksaimniecībā.

Lūgumraksta Nr. 0789/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par vides piesārņojumu, ko rada liels ekoloģisko 
atkritumu ― degvielas granulu ― glabāšanas objekts, jo tā atrašanās vieta, kuru izraudzījies 
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Kampānijas īpašais komisārs atkritumu ārkārtas apglabāšanas jautājumos, ir tuvu apstrādātai 
lauksaimniecības zemei un dzīvojamiem rajoniem. Tā kā šis ir pagaidu pasākums, iestādes 
acīmredzot nav veikušas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras, ko paredz Kopienas 
tiesību akti. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka sabiedrības veselības un vides apdraudējumu 
palielina biežie ugunsgrēki, kuru laikā no uzglabātā materiāla izdalās dioksīna emisijas. Tāpēc 
viņa vēlas, lai Eiropas Parlaments (iespējams, Eiropas Parlamenta delegācija) iejaucas un 
izbeidz šo atkritumu apsaimniekošanas ārkārtas operāciju, kas rada sabiedrības veselības 
apdraudējumu, ir kaitīga apkārtējiem lauksaimniecības īpašumiem un tiek īstenota bez 
nepieciešamās pārredzamības.

Lūgumraksta Nr. 0910/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par kritisko situāciju attiecībā uz komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu Kampānijā, kas šobrīd ir izraisījusi ārkārtas stāvokli.

Lūgumraksta Nr. 0991/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par sabiedrības veselības krīzi, kas radusies Kampānijā, 
jo vietējās iestādes neievēro Kopienas tiesību aktus attiecībā uz cieto sadzīves atkritumu 
izmantošanu. Jo īpaši viņš uzskata, ka atsevišķas atkritumu sistēmas trūkuma dēļ tiek 
pārslogotas esošās atkritumu izgāztuves un atkritumi bez šķirošanas tiek izmesti sabiedriskās 
vietās ārpus mājvietām. Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa izmeklēšanu un aicina atmaksāt 
vietējām iestādēm samaksātos nodokļus par neesošiem atkritumu savākšanas pakalpojumiem.

Lūgumraksta Nr. 1075/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, municipālais padomnieks, ierosina izveidot ar audzējiem slimojošu 
iedzīvotāju vietējo reģistru, lai veiktu vides un epidemioloģisko uzraudzību teritorijā 
(Kampānija), kur neoplazmu saistība ar vides piesārņojumu ir konstatēta pētnieciskos 
pārskatos (PVO).

Lūgumraksta Nr. 0012/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs raksturo pašreizējo postošo situāciju ar mājsaimniecības atkritumiem 
Neapoles un Kampānijas reģionā Itālijā. Viņš uzskaita pasākumus, kurus, viņaprāt, vajadzētu 
veikt mājsaimniecības atkritumu glabāšanai un pārstrādei, un vajadzīgās pārbaudes, lai 
uzraudzītu šo pasākumu ieviešanu. Viņš arī min garu iemeslu virkni, uzsverot 
mājsaimniecības atkritumu krīzi. Viņš ir pārliecināts, ka tikai tehnisku ekspertu komiteja, kas 
atrastos ārpus Itālijas politiskās sistēmas, ar pierādāmām zinātnes un vadības iemaņām, varētu 
atrisināt atkritumu problēmu, kas joprojām pastāv, neraugoties uz 14 gadus ilgām īpašām 
komisijām un lieliem nodokļu maksātāju naudas tēriņiem. Lūgumraksta iesniedzējs aicina 
Eiropas Savienību iejaukties un uzskata, ka saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem to ir iespējams 
izdarīt.

Lūgumraksta Nr. 0016/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu pielikt punktu Kampānijā un Neapolē 
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notiekošajai vides katastrofai. Viņš apgalvo, ka palielinās ar audzējiem slimu iedzīvotāju 
skaits un ka augsne un pazemes ūdens krājumi ir piesārņoti. Viņš uzskata, ka tas ir EK līguma
174. panta pārkāpums.

Lūgumraksta Nr. 0209/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret „pagaidu” atkritumu glabātavas atrašanās vietu. Šī 
glabātava atrodas tieši blakus ūdens attīrīšanas iekārtai, kas apkalpo 34 apkārtējās vietējās 
iestādes. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāpti vides tiesību akti. Viņš apgalvo, ka 
šī atkritumu glabātava atrodas tā dēvētajā „nāves trīsstūra” teritorijā, kuru jau iepriekš 
skārušas vairākas vides problēmas, un ka gruntsūdeņu līmenis ir tikai četri metri, taču zeme 
šajā teritorijā ir ļoti poraina. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu rīkoties.

Lūgumraksta Nr. 0347/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji iebilst pret ierosinājumu Acerra pilsētā netālu no Neapoles ierīkot 
vienu no lielākajām atkritumu sadedzināšanas iekārtām Eiropā. Viņi min daudzus iemeslus, 
kāpēc atkritumu sadedzināšanas iekārtu nevajadzētu ierīkot, un bažījas, ka iekārtas darbība 
varētu būt saistīta ar nopietnām sekām. Lūgumraksta iesniedzēji turklāt apgalvo, ka ar iekārtas 
plānošanu un būvniecību tiktu pārkāpti Eiropas un Itālijas tiesību akti, jo īpaši 
Direktīva 2001/77/EK par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības 
tirgū, kas ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus, Direktīva 2000/76/EK par 
atkritumu sadedzināšanu un Direktīva 85/337/EK par dažu valsts un privātu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumu.

Lūgumraksta Nr. 0955/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par Itālijas iestāžu plāniem ierīkot atkritumu 
izgāztuvi Chiaiano, kas atrodas uz ziemeļiem no Neapoles un tikai pārsimts metru attālumā 
no Neapoles rajona, kur ir izvietotas lielākās Dienviditālijas slimnīcas. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka šis rajons ir blīvi apdzīvots un ietilpst Parco Metropolitano Delle 
Colline, kas ir viena no Neapoles nedaudzajām zaļajām zonām. Plānoto atkritumu izgāztuvi ir 
iecerēts ierīkot agrākajā tufa karjerā, kas jebkurā brīdī var iebrukt. Lūgumraksta iesniedzējs 
pauž bažas, ka atkritumu izgāztuvē nogādāti toksiski atkritumi varētu piesārņot gruntsūdeņus, 
jo tufs ir ļoti caurlaidīgs kaļķakmens. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
izpētīt, vai plānotā atkritumu izgāztuves ierīkošana ir saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

Lūgumraksta Nr. 1011/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par Itālijas iestāžu plāniem ierīkot atkritumu apglabāšanas 
vietu viņas dzīvesvietas tuvumā Chiaiano, netālu no Neapoles. Viņa uzskata, ka tas ir 
pretrunā valsts un Eiropas tiesību aktiem. Šī vieta atrodas blīvi apdzīvotā reģionā, kas ir arī 
daļa no Parco Metropolitano Delle Colline. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka šo vietu, kur 
plānots ierīkot izgāztuvi un kurā kādreiz bijušas tufa atradnes, eksperti ir atzinuši par 
nepiemērotu atkritumu apglabāšanai, jo zem tās atrodas ūdens nesējslānis, ko varētu viegli 
piesārņot, jo tufs ir ļoti caurlaidīgs kaļķakmens. Turklāt lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka, 
iespējams, šajā vietā tiks apglabāti toksiskie atkritumi. Viņa uzskata, ka atkritumu 
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apglabāšanas vieta nebūtu vajadzīga, ja atkritumu pārstrādes politikā veiktu izmaiņas, 
nosakot, ka atkritumi ir jāsašķiro pirms transportēšanas un pārstrādāšanas, izmantojot 
mehāniskos vai bioloģiskos līdzekļus.

Lūgumraksta Nr. 1082/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Neapoles teritorijā ik dienu tiek dedzinātas automašīnu 
riepas un citi atkritumi un ka varas iestādes neveic nekādus pasākumus, lai to novērstu. Viņš 
atzīmē, ka dūmi, kas rodas šādas dedzināšanas rezultātā, ir daudz kaitīgāki par speciālo 
dedzināšanas iekārtu izmešiem, un lūdz nekavējoties veikt pasākumus, jo dūmi no šādas 
nelikumīgas dedzināšanas ir toksiski cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem un augsnei.

Lūgumraksta Nr. 1223/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par lielo audzēju biežumu, kas skar visu vecumu cilvēkus 
Casalnuovo di Napoli, apgalvojot, ka tie rodas vides piesārņojuma dēļ, ko rada vietējais 
rūpniecības uzņēmums, spēkstacijas un pamestas rūpnīcu teritorijas. Viņš vēlas noskaidrot, 
vai piesārņojuma (elektromagnētiskas un/vai radioaktīvas emisijas) līmeņi pašvaldībā tiek 
mērīti un pārraudzīti, vai reģistrētie līmeņi ir noteiktajās robežās, vai tiek plānoti 
piesārņojuma mazināšanas pasākumi, vai sabiedrības veselības standarti tiek ievēroti un 
pārraudzīti, vai piesārņojuma ietekme uz sabiedrības veselību tiek novērtēta, vai pastāv 
audzēju biežuma reģistrs un vai pašvaldības varas iestādes ir nolīgušas neatkarīgu ekspertu, 
kas būtu atbildīgs par situācijas pārraudzīšanu.

Lūgumraksta Nr. 0413/2010 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz faktiem, kas ir labi zināmi komitejai, par atkritumu 
apsaimniekošanu Kampānijā, īpaši attiecībā uz esošajām un plānotajām atkritumu izgāztuvēm 
Tercinjo, Vezuva kalna dabas rezervātā.

Lūgumraksta Nr. 0694/2010 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs raksta, ka jau vairākus gadus Quarto municipalitātē esošie karjeri 
tiek izmantoti toksisko atkritumu nelikumīgai apglabāšanai. Lai gan veselības rādītāji liecina 
par konkrētām veselības problēmām, kuru iespējamais cēlonis varētu būt toksisko atkritumu 
radītais piesārņojums, varas iestādēm vēl nav izdevies noteikt apglabāto toksisko atkritumu 
sastāvu. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz paātrināt piesārņoto atkritumu apglabāšanas vietu 
attīrīšanu un apkopot informāciju par, iespējams, šā piesārņojuma dēļ izraisītajiem audzējiem.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0683/2005 atzīts par pieņemamu 2005. gada 15. novembrī.
Lūgumraksts Nr. 0031/2006 atzīts par pieņemamu 2006. gada 21. aprīlī.
Lūgumraksts Nr. 0026/2007 atzīts par pieņemamu 2007. gada 21. maijā.
Lūgumraksts Nr. 0587/2007 atzīts par pieņemamu 2007. gada 24. oktobrī.
Lūgumraksts Nr. 0756/2007 atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. decembrī.
Lūgumraksts Nr. 0789/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 8. janvārī.
Lūgumraksts Nr. 0910/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 19. februārī.
Lūgumraksts Nr. 0991/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 4. martā.
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Lūgumraksts Nr. 1075/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 11. martā.
Lūgumraksts Nr. 0012/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 19. jūnijā.
Lūgumraksts Nr. 0016/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 19. jūnijā.
Lūgumraksts Nr. 0209/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 11. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 0347/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 0955/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 27. novembrī.
Lūgumraksts Nr. 1011/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. decembrī.
Lūgumraksts Nr. 1082/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. decembrī.
Lūgumraksts Nr. 1223/2009 atzīts par pieņemamu 2009. gada 4. decembrī.
Lūgumraksts Nr. 0413/2010 atzīts par pieņemamu 2010. gada 12. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 0694/2010 atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. oktobrī.

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu un 202. panta 
6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

par lūgumrakstu Nr. 683/2005, Nr. 31/2006, Nr. 26/2007, Nr. 587/2007, Nr. 756/2007, 
Nr. 789/2007, Nr. 910/2007, Nr. 991/2007, Nr. 12/2008, Nr. 16/2008, Nr. 209/2008 un 
Nr. 347/2008.
Visi iepriekš minētie lūgumraksti attiecas uz atkritumu krīzi, kas pašlaik skar Kampānijas 
reģionu Itālijā un nopietni satrauc tā iedzīvotājus.
Daži lūgumrakstu iesniedzēji sūdzas par postošo situāciju saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu 
Neapolē un apkārtējās teritorijās, jo tā rada būtisku risku vietējo iedzīvotāju veselībai un 
apdraudējumu videi.

Lūgumrakstu iesniedzēji norāda, ka viens no iemesliem, kas izraisījis šo krīzi, ir rūpīgi izstrādāta 
atkritumu apsaimniekošanas plāna un atbilstošas atkritumu apglabāšanas infrastruktūras trūkums 
Kampānijas reģionā. Viņi arī apgalvo, ka pastāv saistība starp pašreizējo atkritumu krīzi un 
noziedzīgu organizāciju iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanā.

Turklāt lūgumrakstu iesniedzēji sūdzas par to, ka vairāki ārkārtas pilnvarotie, ko valdība iecēlusi 
krīzes novēršanai, nav spējuši rast saprātīgus un ilglaicīgus risinājumus.

Citi lūgumrakstu iesniedzēji iebilst pret to jauno atkritumu apsaimniekošanas iekārtu atrašanās 
vietu un tehniskajiem parametriem, kuras valdība ir nolēmusi ierīkot, lai novērstu krīzi.

Lūgumrakstu iesniedzēji galvenokārt apšauba šādus lēmumus:

 atkritumu poligona ierīkošanu Kampānijā (Basso dell'Olmo) Salerno provincē;
 jauna atkritumu poligona ierīkošanu Serre pilsētā („Valle della Masseria”) Salerno 

provincē;
 atkritumu poligona atjaunošanu Ariano Irpino ciemā un jauna atkritumu poligona 

ierīkošanu Savignano Irpino ciemā Avellino provincē;
 atkritumu glabāšanas pagaidu vietas izveidi Marigliano pilsētā Neapoles provincē;
 granulu glabāšanas pagaidu vietas izveidi Giugliano pilsētā („Taverna del Re”).

Vienā no lūgumrakstiem lūgumrakstu iesniedzēji iebilst pret atkritumu apsaimniekošanas 
iekārtas ierīkošanu Acerra pilsētā Neapoles provincē. Viņi apgalvo, ka abi valdības rīkojumi, 
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kas izdoti 2008. gada 6. un 20. februārī un attiecas uz tarifu atlaidēm elektroenerģijas 
pārdošanā un uz pašlaik Acerra būvētās iekārtas darbību, pārkāptu ES un Itālijas tiesību aktus, 
it īpaši Direktīvu 2001/77/EK par elektroenerģijas, ko iegūst no atjaunojamās enerģijas 
avotiem, veicināšanu iekšējā elektrības tirgū1, Direktīvu 2000/76/EK par atkritumu 
sadedzināšanu (turpmāk — WID)2 un Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu3.

Komisija, kas ir ļoti noraizējusies par atkritumu krīzes rašanos, īpaši ņemot vērā nopietno 
sabiedrības veselības un vides apdraudējumu, ko radījusi atkritumu atstāšana uz ielas, veica 
izmeklēšanu un 2007. gada jūnijā sāka pret Itāliju pārkāpuma procedūru, atsaucoties uz 
Pamatdirektīvas par atkritumiem (Direktīva 2006/12/EK par atkritumiem4) nepareizu 
piemērošanu Kampānijas reģionā.
Saistībā ar šo procedūru Komisija secināja, ka Kampānijas reģionā nav atbilstoša atkritumu 
apglabāšanas tīkla un atkritumu apglabāšanas iekārtu un tādējādi ir radītas vides un veselības 
problēmas. Tā kā EK tiesību aktu pārkāpumi Kampānijas reģionā turpinājās, Komisija 
2008. gada 3. jūlijā iesniedza Eiropas Kopienu Tiesā prasību pret Itāliju.
Ņemot vērā iepriekš minēto procedūru, Komisijas dienesti vēroja un turpina vērot notikumu 
gaitu Kampānijā, tostarp pasākumus, ko Itālijas varas iestādes ir īstenojušas vai plāno īstenot, 
lai atrisinātu šo ārkārtas situāciju un strukturālo problēmu, kas reģionā radusies atkritumu 
apglabāšanas tīkla neatbilstības dēļ.
Komisijas dienestu un Itālijas varas iestāžu pārstāvji jau ir tikušies, un ir paredzētas vēl citas 
tikšanās, lai nodrošinātu Komisijai iespēju pārraudzīt situāciju. Šai saistībā Komisija izmeklē, 
kā Itālijas varas iestādes piemēro Kopienas tiesību aktus vides jomā, lai īstenotu pasākumus 
atkritumu krīzes risināšanai un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidei.
Attiecībā uz atsevišķu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu atrašanās vietu un tehniskajiem 
parametriem ir jānorāda, ka dalībvalstu iestāžu kompetencē ir izvērtēt riskus saistībā ar 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ierīkošanu un Komisija nevar iejaukties dalībvalstu 
iestāžu lēmumu pieņemšanā saistībā ar šo infrastruktūru atrašanās vietu un tehniskajiem 
parametriem, ja vien pieņemtie lēmumi atbilst Kopienas tiesību aktiem vides jomā.

Attiecībā uz Acerra pilsētā ierīkoto iekārtu atkritumu pārstrādei elektroenerģijā Komisija 
uzskata, ka iepriekš minētais 2008. gada 6. februāra rīkojums atbilst Direktīvai 2001/77/EK.
Lai gan šīs direktīvas izpratnē elektroenerģija, kas iegūta no atkritumu bioloģiski 
nenoārdāmās frakcijas, pilnīgi noteikti nav uzskatāma par tādu, kas ražota, izmantojot 
atjaunojamus enerģijas avotus, direktīva neaizliedz dalībvalstīm šādas elektroenerģijas 
ražošanai paredzēt tādu pašu atbalstu, kāds tiek nodrošināts elektroenerģijas ražošanai no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, kas definēti šajā direktīvā. Tomēr šāds atbalsts ir jāsniedz 
saskaņā ar ES noteikumiem par valsts atbalstu, un tāpēc Komisija pašlaik izvērtē šos atbalsta 
pasākumus.

Secinājums

                                               
1 OV L 283, 27.10.2001., 33. lpp.
2 OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp.
3 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
4 OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.
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Komisija turpinās īstenot piespiedu pasākumus pret Itāliju, līdz tiks novērsti pašreizējie 
Kopienas tiesību aktu pārkāpumi vides jomā. Tā kā lietu par rūpīgi izstrādātas atkritumu 
apsaimniekošanas infrastruktūras trūkumu pašlaik izskata Eiropas Kopienu Tiesa, jaunākā 
informācija šai sakarā būs pieejama pēc tam, kad Tiesa būs pieņēmusi spriedumu. Komisija 
turpinās pārraudzīt šo situāciju, lai nodrošinātu, ka pasākumi, kas tiek veikti ārkārtas situācijas 
novēršanai, atbilst Kopienas tiesību aktiem vides jomā un ES noteikumiem par valsts atbalstu.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.

Lūgumraksts Nr. 683/2005, Nr. 31/2006, Nr. 26/2007, Nr. 587/2007, Nr. 756/2007, 
Nr. 789/2007, Nr. 910/2007, Nr. 991/2007, Nr. 1075/2007, Nr. 12/2008, Nr. 16/2008, 
Nr. 209/2008, Nr. 347/2008, Nr. 955/2008, Nr. 1011/2008, Nr. 1082/2008, Nr. 1223/2009, 
Nr. 413/2010 un Nr. 694/2010.  

Kā norādīts Komisijas iepriekšējā paziņojumā par atkritumu krīzi Kampānijā, sākotnēji 
Komisija uzsāka pārkāpuma procedūru pret Itāliju par Atkritumu pamatdirektīvas 
(Direktīva 2006/12/EK par atkritumiem1) nepareizu piemērošanu Kampānijas reģionā. Tā kā 
ES vides tiesību aktu pārkāpumi Kampānijas reģionā turpinājās, Komisija 2008. gada jūlijā 
iesniedza Eiropas Kopienu Tiesā prasību pret Itāliju (lieta C-297/08).
2010. gada 4. martā Eiropas Kopienu Tiesa (EKT) nosprieda, ka liela atkritumu daudzuma 
atrašanās Kampānijas reģiona apdzīvoto vietu ielās ir radījusi cilvēku veselības un vides 
apdraudējumu un ka Kampānijas atkritumu apglabāšanas tīkls nespēj nodrošināt pienācīgu 
sadzīves atkritumu apglabāšanu. Tādēļ EKT paziņoja, ka Itālija Kampānijas reģionā nav 
ievērojusi ES tiesību aktus par atkritumu apsaimniekošanu.

Pēc EKT sprieduma paziņošanas Komisija pieprasīja Itālijas varas iestādēm iesniegt 
detalizētu informāciju par pasākumiem, kas veikti un ieplānoti, lai nodrošinātu EKT 
sprieduma izpildi. Pēc Itālijas sniegtās atbildes izskatīšanas Komisijas kompetento dienestu 
pārstāvji 2010. gada jūlijā tikās ar Itālijas varas iestāžu pārstāvjiem, lai izskaidrotu, kurus 
pasākumus Komisija uzskata par absolūti nepieciešamiem, lai tiktu nodrošināta efektīva 
sprieduma izpilde.

Saistībā ar iepriekš minēto pārkāpuma procedūru Komisija turpinās īstenot piespiedu pasākumus, 
kuru mērķis ir nodrošināt, lai Itālijas varas iestādes pēc iespējas drīzāk veiktu pasākumus, kas 
nepieciešami EKT sprieduma izpildei, kas paredz Kampānijas atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas uzlabošanu atbilstoši ES vides tiesību aktiem. Komisijas dienesti arī uzskata, ka ir ļoti 
svarīgi, lai Itālijas varas iestādes pēc iespējas drīzāk pieņemtu un Kampānijā ieviestu jaunu 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānu un lai tās nodrošinātu, ka vairākās vietās visā 
Kampānijas reģionā kaudzēs uzkrājušies atkritumi tiek nekavējoties atbilstoši apglabāti.

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 3. martā (REV II)

par lūgumrakstu Nr. 1223/2009 un Nr. 694/2010

Lūgumraksta iesniedzēji pauž bažas par tādu rūpniecības uzņēmumu un atkritumu 
                                               
1 OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.
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apglabāšanas vietu skaita palielināšanos Neapoles provincē, kas, iespējams, saistītas ar 
nelegālām atkritumu apglabāšanas darbībām, radot šķietamu saistību starp atkritumu 
apglabāšanas vietām un lielo ar audzējiem slimu iedzīvotāju skaitu Neapoles apkārtnē.

Viņi prasa kompetentajām valsts un reģionālajām iestādēm vairākus pasākumus, lai noteiktu 
nelegālas atkritumu apglabāšanas pašreizējo apmēru, attīrītu esošās atkritumu apglabāšanas 
vietas un turpmāk pārraudzītu ietekmi uz vidi, ko rada atkritumu apglabāšana un emisijas no 
reģionālajām rūpniecības vietām. Tostarp tiek prasīts izveidot slimību reģistru, lai vāktu 
epidemioloģiskos datus par teritorijas iedzīvotāju veselības stāvokli, tostarp datus par 
saslimstību ar retām slimībām un mirstību no tām, tostarp vēzi.

Lūgumraksts Nr. 1223/2009:

Lūgumraksta iesniedzējs prasa kompetentajām iestādēm atbilstīgi to kompetences jomai:
 pārraudzīt un pārbaudīt visu municipalitāti un blakus esošās teritorijas, lai konstatētu, 

vai tajās ir piesārņojums, ko rada elektromagnētiskās un/vai radioaktīvās emisijas vai 
citas vielas, par kurām zināms, ka tās kaitē veselībai;

 ja piesārņojums ir konstatēts, noteikt tā apjomu un novirzi no pieļaujamām vērtībām, 
kas noteiktas spēkā esošajos tiesību aktos;

 veikt apsekojumu par visu, kas varētu radīt šādu piesārņojumu;
 veikt atbilstīgas koriģējošas darbības saistībā ar to, kas varētu radīt šādu piesārņojumu;
 pārbaudīt atbilstību vides un sabiedrības veselības tiesību aktiem;
 pastāvīgi pārraudzīt visa tā ietekmi uz sabiedrības veselību attiecīgajā teritorijā, kas 

varētu radīt šādu piesārņojumu;
 izveidot reģistru par audzēju biežumu visā Neapoles provincē, lai nodrošinātu 

pastāvīgu pārraudzību un statistikas uzskaiti par mirstību, pat ja rādītāji pakļautajā 
teritorijā ir zem normas;

 nodrošināt, ka uzticams, vietējās pārvaldes iestādes iecelts eksperts piedalās visās 
pārraudzības darbībās.

Lūgumraksts Nr. 694/2010:

Lūgumraksta iesniedzēji prasa veikt attīrīšanas darbus:
 La Montanara karjerā un Edilcemento, Imec un Liccarblock karjeros.
 Precīzi noteikt karjeros esošā satura sastāvu;
 Pētniecības un preventīvās interesēs izveidot audzēju reģistru, lai pārraudzītu 

iespējamo veselībai kaitīgo ietekmi, ko rada, iespējams, nelegāla atkritumu 
apglabāšana attiecīgajā teritorijā.

Komisijas apsvērumi

Komisija var rīkoties tikai pilnvaru robežās, ko tai deleģējušas dalībvalstis.
Ievērojot to, ir iespējams uzsākt procedūru pret Itāliju par nelegālu atkritumu apglabāšanu, ja 
dalībvalsts iestādes nav pienācīgi īstenojušas attiecīgo ES regulējumu (jāatsaucas uz Eiropas 
Savienības Tiesas 2010. gada 4. marta spriedumu lietā C-297/08, kurā Itālija tiek nosodīta par 
nepareizu atkritumu apsaimniekošanu Kampānijas reģionā, un Komisijas pārraudzību par 
pilnīgu šā sprieduma ievērošanu), un par iespējamu barības un pārtikas piesārņošanu, kas var 
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būt notikusi gaisa, augsnes vai gruntsūdeņu piesārņojuma dēļ, ko izraisījusi nelegāla 
atkritumu apglabāšana, kas jau dokumentēta ātrās reaģēšanas sistēmā, kas tika izmantota, lai 
novērstu no šīs teritorijas nākušo piesārņoto produktu tirdzniecību un noteiktu pārraudzības 
režīmu.

Komisija nevar noteikt par pienākumu dalībvalstu iestādēm veikt epidemioloģiskos pētījumus 
vai tās īpaši kontrolēt. Kā jau tika paskaidrots atbildēs uz iepriekšējiem lūgumrakstiem, 
Komisijas darbība šajā jomā aprobežojas ar to, ka tā palīdz dalībvalstīm veikt un sekmē to 
darbu epidemioloģijas jomā atbilstīgi ES standartiem un metodēm, lai ilgtermiņā varētu 
uzlaboties sabiedrības veselības datu reprezentativitāte un salīdzināmība.
Uzlabojot ziņojumu sniegšanu reģionālajiem un valsts slimību reģistriem, jāparedz ziņojumu 
sniegšana ne tikai par saslimstību ar vēzi un mirstību no tā, bet papildus arī par saslimstību ar 
citām hroniskām smagām un retām slimībām un mirstību no tām, kā arī par iedzimtām 
anomālijām.
Secinājumi

Komisija pievērš lielu uzmanību veselības apdraudējumam, ko, iespējams, rada nelegāla 
atkritumu apglabāšana Neapoles provincē. Komisija atgādina, ka tiek piemērotas ES regulas 
atkritumu jomā, lai samazinātu iedzīvotāju veselības apdraudējumus un tādējādi sasniegtu 
vismazāko apdraudējuma līmeni.

Komisija jau pārkāpuma procedūras ietvaros veic izmeklēšanu nelegālo atkritumu izgāztuvju 
jautājumā Itālijā. Šajā procedūrā, kas attiecas uz visiem Itālijas reģioniem, tostarp Kampāniju, 
Komisija pārrauga Itālijas kompetento iestāžu panākto progresu nelegālo atkritumu izgāztuvju 
attīrīšanā. Turklāt Komisija norāda, ka valsts līmenī notiek kriminālās tiesvedības attiecībā uz 
nelegālo atkritumu izgāztuvju problēmu Kampānijā.
Izstrādājot jaunus vai uzlabojot esošos valstu vai reģionālos epidemioloģiskos reģistrus 
Neapoles provincei, lai labāk pārraudzītu iespējamo negatīvo ietekmi uz veselību, kas var būt 
saistīta ar iespējamo ietekmi uz vidi, Itālijas kompetentās iestādes tiek aicinātas sazināties ar 
Komisiju, lai saņemtu informāciju par labākās prakses piemēriem hronisko slimību 
reģistrēšanā citās dalībvalstīs12.    

                                               
1Eiropas vienotā rīcība pret vēzi — pārraudzība:
http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/ev_20101208_co07_en.pdf

2 Eiropas Iedzimto anomāliju uzraudzības tīkls: http://www.eurocat-network.eu


