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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1180/2012 dėl aplinkos padėties Agro Nolano vietovėje 
Kampanijos regione Italijoje, kurią pateikė Italijos pilietis M. L. G. 
asociacijos „Rifiutarsi“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijoje pranešama apie per didelius nuodingų atliekų sąvartynus Agro Nolano vietovėje, 
ypač Nolos, San Vitaliano, Saviano ir Palmos Kampanijos savivaldybėse.

Šiose teritorijose esą laikomos atliekos, kurios vėliau bus deginamos vadinamuosiuose 
nuodinguose laužuose, kurie daro ypač didelę žalą sveikatai ir aplinkai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Pagal pažeidimų nagrinėjimo procedūrą 2007/2195 dėl atliekų tvarkymo Kampanijos regione 
Komisija dažnai susisiekia su Italijos valdžios institucijomis. Šiuo atžvilgiu Komisija taip pat 
iškėlė nekontroliuojamo atliekų deginimo Kampanijoje, ypač Neapolio ir Kasertos provincijose 
klausimą ir ragina Italijos valdžios institucijas imtis reikiamų priemonių. Remiantis Italijos
valdžios institucijų pateikta informacija, Kampanijoje įsteigta darbo grupė, kuri turėtų stebėti 
regiono teritoriją, kad kovotų su nekontroliuojamu atliekų šalinimu.

Dėl Direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą (DAAA)1, reikėtų nurodyti,
                                               
1 Direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti 
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kad DAAA taikoma žalos žemei (žemės tarša kelia didelį pavojų žmogaus sveikatai), 
vandeniui (didelis poveikis arba galimas poveikis vandens būklei) arba biologinei įvairovei 
(didelis poveikis saugomų rūšių ir natūralių buveinių apsaugos būklei) atveju, kaip nurodyta 
DAAA. Jeigu kompetentinga nacionalinės valdžios institucija nusprendžia, kad žala yra 
didelė ir nustato priežastinį atsakingų subjektų ir žalos ryšį, taisomąsias priemones nustato 
kompetentingų nacionalinės valdžios institucijų paskirti subjektai.

Išvada

Laikydamasi minėtos pažeidimo procedūros, Komisija ir toliau stebės atliekų tvarkymo padėtį 
Kampanijos regione. Vis dėlto Komisija negali pakeisti kompetentingų nacionalinės valdžios 
institucijų, kadangi pagal ES sutartis už ES teisės aktų įgyvendinimą atsakingos nacionalinės 
valdžios institucijos, o Komisija gali tik raginti jas tai padaryti įvairiomis priemonėmis, įskaitant 
pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Kaip minėta pirmiau, Komisija jau pradėjo pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą dėl atliekų tvarkymo Kampanijos regione ir remdamasi ja toliau stebi 
padėtį ir tikrina, ar Italijos valdžios institucijos imasi reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, 
kad atliekos būtų tvarkomos nekeliant pavojaus žmogaus sveikatai ir aplinkai.“

                                                                                                                                                  
(atlyginti) (OL L 143, 2004 4 30, p. 56).


