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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0424/2011 dėl priešinimosi naujam sąvartynui Alta Irpinijoje 
(Kampanija, Italija), kurią pateikė Italijos pilietė Emilia Accardo

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja paaiškina, kad jos Avelino provincijoje didžiąją ekonominės veiklos dalį 
sudaro žemės ūkis. Jos nuomone, valdžios institucijos neturėtų pritarti naujo pavojingųjų 
atliekų iš Neapolio sąvartyno su visais sąvartynui būdingais pavojais žmonių sveikatai ir žala 
aplinkai įkūrimui. Be to, ji norėtų, kad kiekvienas rūšiuotų ir mažintų savo atliekas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. liepos 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Kaip nurodyta ankstesniuose pranešimuose dėl atliekų krizės Kampanijoje, 2008 m. 
liepos mėn. Komisija perdavė Italijos bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui (byla C-
297/08) dėl to, kad Kampanijoje netinkamai taikoma Pagrindų direktyva dėl atliekų 
(Direktyva 2006/12/EB dėl atliekų1).

2010 m. kovo 4 d. Europos Teisingumo Teismas (ETT) priėmė sprendimą, 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 atliekų šalinimas. 

                                               
1 OL L 114, 2006 4 27, p. 9.
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Per minėtą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą Komisija toliau taikys priverstinio vykdymo 
priemones siekdama užtikrinti, kad Italijos valdžios institucijos kuo greičiau imtųsi 
reikalingų priemonių ETT sprendimui įvykdyti – modernizuotų Kampanijos atliekų 
tvarkymo sistemą, kad ši atitiktų ES aplinkos teisę. 

Konkrečiai dėl diferencijuoto atliekų rinkimo Kampanijoje Komisija primygtinai tvirtino 
Italijos valdžios institucijoms, kad būtina tobulinti diferencijuotą surinkimą Kampanijos 
regione, ir visų pirma, Neapolyje.Konkrečiai dėl galimo naujo sąvartyno Irpinijoje atidarymo 
pažymėtina, kad nacionalinių valdžios institucijų kompetencija vertinti riziką, susijusią su 
atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimu, ir kad Komisija negali kištis į nacionalinių 
valdžios institucijų sprendimus dėl šios infrastruktūros vietos ir ypatybių, jeigu sprendimai 
priimamai laikantis ES teisės ir visų pirma Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo1 ir Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų 
sąvartynų2.

Šiuo etapu Komisija neturi pagrindo manyti, kad Italijos valdžios institucijos nesilaikys 
minėtų direktyvų, jeigu iš tikrųjų nuspręstų atidaryti naują sąvartyną Irpinijoje.“

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
2 OL L 182, 1999 7 16, p. 1.


