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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1180/2012, ko protesta kustības Rifiutarsi vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais M.L.G., par vides stāvokli Agro Nolano apgabalā 
Kampānijā (Itālija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji pauž satraukumu par toksisko atkritumu nelikumīgo iznīcināšanu 
Agro Nolano apgabalā, jo īpaši Nola, San Vitaliano, Saviano un Palma Campania pašvaldības 
teritorijā.

Viņi norāda, ka atkritumi tiek sadedzināti, radot toksisku gāzu emisiju, kas ir īpaši kaitīga 
veselībai un videi. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Saistībā ar pārkāpuma procedūru Nr. 2007/2195 par atkritumu apsaimniekošanu Kampānijā 
Eiropas Komisija regulāri sazinās ar Itālijas iestādēm. Šajā sakarībā Komisija ir arī izvirzījusi 
jautājumu par nekontrolējamu atkritumu dedzināšanu Kampānijā, jo īpaši Neapoles un Kazertas 
provincē, mudinot Itālijas iestādes veikt vajadzīgos pasākumus. Saskaņā ar Itālijas iestāžu 
sniegto informāciju, Kampānijā ir izveidota īpaša darba grupa, kurai jāuzrauga reģiona teritorija, 
lai cīnītos pret nekontrolējamu atkritumu apsaimniekošanu.
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Attiecībā uz Direktīvu 2004/35/EK par atbildību vides jomā1 ir jānorāda, ka to piemēro 
gadījumos, kad nodarīts kaitējums augsnei (augsnes piesārņojums, kurš rada nopietnu risku 
cilvēka veselībai), ūdeņiem (būtiska ietekme uz ūdens resursu stāvokli vai potenciālu) vai arī 
bioloģiskajai daudzveidībai (būtiska ietekme uz aizsargājamo sugu un dabisko biotopu 
aizsardzības statusu), kā noteikts minētajā direktīvā. Ja valsts kompetentās iestādes uzskata, 
ka ir nodarīts ievērojams kaitējums un ka pastāv cēloņsakarība starp atbildīgo uzņēmēju 
darbību un radušos kaitējumu, šiem uzņēmējiem ir jānosaka pasākumi stāvokļa izlabošanai, 
kuri jāakceptē kompetentajām valsts iestādēm. 

Secinājums

Komisija turpinās uzraudzīt situāciju atkritumu jomā Kampānijā saistībā ar iepriekšminēto 
pārkāpuma procedūru. Komisija tomēr nevar aizstāt kompetentās valsts iestādes, jo saskaņā ar 
ES Līgumiem atbildība par ES tiesību aktu īstenošanu gulstas uz valsts iestādēm, tikmēr 
Komisija var galvenokārt tikai mudināt tās rīkoties, izmantojot dažādus līdzekļus, tostarp uzsākot 
pārkāpuma procedūru. Kā minēts iepriekš, Komisija jau ir sākusi pārkāpuma procedūru saistībā 
ar atkritumu apsaimniekošanu Kampānijā un šajā sakarībā turpina uzraudzīt stāvokli, lai 
pārliecinātos, ka Itālijas iestādes veic vajadzīgos pasākumus, kuri nodrošina atkritumu 
apsaimniekošanu, neradot draudus cilvēku veselībai un videi.

                                               
1 Direktīva 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un 
atlīdzināšanu (OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.).


