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Temats: Lūgumraksts Nr. 0424/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Emilia 
Accardo, par iebildumu pret jaunu atkritumu poligonu Alta Irpinia
(Kampānija, Itālija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja skaidro, ka Avellīno provincē, kur viņa dzīvo, galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. Viņa uzskata, ka valsts iestādēm nebūtu jāļauj veidot Neapoles 
atkritumu apglabāšanai paredzētu jaunu atkritumu poligonu, kas varētu kaitēt cilvēku 
veselībai un videi. Viņa vēlas arī, lai ikviens šķirotu atkritumus un samazinātu atkritumu 
rašanos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Kā norādīts Komisijas iepriekšējā paziņojumā par atkritumu krīzi Kampānijā, Komisija 
2008. gada jūlijā iesniedza Eiropas Savienības Tiesā prasību pret Itāliju (lieta C-297/08) par 
Atkritumu pamatdirektīvas (Direktīva 2006/12/EK par atkritumiem1) nepareizu piemērošanu 
Kampānijā.

2010. gada 4. martā Eiropas Savienības Tiesa (EST) nosprieda, ka liela atkritumu daudzuma 
atrašanās Kampānijas reģiona apdzīvoto vietu ielās ir radījusi cilvēku veselības un vides 
apdraudējumu un ka Kampānijas atkritumu apglabāšanas iekārtu tīkls nespēj nodrošināt 
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pienācīgu atkritumu apglabāšanu.

Saistībā ar iepriekš minēto pārkāpuma procedūru Komisija turpinās īstenot izpildes 
pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt, lai Itālijas valsts iestādes pēc iespējas drīzāk veiktu 
pasākumus, kas nepieciešami EST sprieduma izpildei, Kampānijas atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu uzlabojot atbilstoši ES vides tiesību aktiem.

Konkrēti attiecībā uz atsevišķu atkritumu savākšanu Kampānijā Komisija ir uzstājusi Itālijas 
valsts iestādēm, ka ir nepieciešams uzlabot atsevišķu atkritumu savākšanu Kampānijas 
reģionā un jo īpaši Neapolē.

Konkrēti attiecībā uz jauna atkritumu poligona iespējamo atklāšanu Irpinia jāņem vērā, ka 
apdraudējumu, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanas iekārtu atklāšanu, izvērtēšana 
ietilpst valsts iestāžu kompetencē un ka Komisija nevar ietekmēt valsts iestādes attiecībā uz 
šo iekārtu atrašanās vietu un iezīmēm, ja lēmumi ir pieņemti atbilstoši ES tiesību aktiem un 
jo īpaši atbilstoši Direktīvai 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumu1 un Direktīvai 1999/31/EK par atkritumu poligoniem2. Šobrīd Komisijai 
nav pamata uzskatīt, ka Itālijas valsts iestādes, ja tās patiešām nolems izveidot jaunu 
atkritumu poligonu Irpinia, neievēros iepriekš minētās direktīvas.
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