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Temats: Lūgumraksts Nr. 0788/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Werner 
Pichler, par toksisku sadzīves atkritumu apglabāšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē pašvaldības iestāžu nolaidību un nespēju pienācīgi noslēgt 
pamestu atkritumu poligonu, tādējādi radot augsnes un gruntsūdens piesārņojumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 8. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. martā.

Priekšvēsture

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz pašvaldības iestāžu nolaidību un nespēju pienācīgi noslēgt 
pamestu atkritumu poligonu, tādējādi radot augsnes un gruntsūdens piesārņojumu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Direktīva 1999/31/EK1 par atkritumu poligoniem ir piemērojama tikai poligoniem, kas pašreiz 
darbojas. Lai gan direktīvā par atkritumu poligoniem ietilpst noteikumi par to slēgšanas 
kārtību, tie nav piemērojami poligoniem, kas slēgti pirms direktīvas transponēšanas 
datuma — 2001. gada 16. jūlija2.

                                               
1 OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.
2 25. apsvērums direktīvā par atkritumu poligoniem
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Saskaņā ar lūgumrakstu minētais poligons darbojās 20. gs. 80. gados. No tā izriet, ka poligonu 
slēdza pirms iepriekš minētās direktīvas transponēšanas datuma un tā nav piemērojama šajā 
gadījumā.

Tomēr Direktīvas 2006/12/EK par atkritumiem1 4. pantā ir teikts, ka dalībvalstis paredz 
vajadzīgos pasākumus, piemēram, aizliedz atkritumu nekontrolētu apglabāšanu, lai 
nodrošinātu atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu, neapdraudot cilvēka veselību un 
neizmantojot metodes vai darbības, kas varētu radīt kaitējumu videi.

Ir arī jānorāda, ka dalībvalstīm saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvā (Direktīva 2000/60/EK)2

noteiktajām prasībām ir jānovērš ūdens kvalitātes pasliktināšanās un līdz 2015. gadam 
jāsasniedz laba ūdens kvalitāte. Galu galā jautājumu par apdraudētajām ūdens krātuvēm 
iekļaus direktīvas pasākumu programmā, lai līdz 2015. gadam panāktu labu ūdens kvalitāti, 
vai tām piemēros atkāpes, ja tiek izpildītas noteiktas stingras prasības. Saskaņā ar 
Direktīvu 80/68/EEK3 — skatīt arī Direktīvas 2006/118/EK4 6. pantu — ir obligāti jāveic 
pasākumi, lai novērstu jebkādu bīstamu vielu nonākšanu gruntsūdeņos vai ierobežotu 
piesārņojošu vielu nonākšanu gruntsūdeņos (piemēram, saistībā ar pamestiem atkritumu 
poligoniem).

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka Itālijas Republika, neīstenojot atbilstīgos 
pasākumus, lai pareizi noslēgtu pamesto atkritumu poligonu, nav izpildījusi attiecīgās 
prasības, kas noteiktas Direktīvā 2006/12/EK. Tāpēc Komisija lūgs kompetentajām Itālijas 
varas iestādēm sniegt atzinumu.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī.

Komisija 2008. gada 28. februārī nosūtīja Itālijas varas iestādēm vēstuli, aicinot veikt 
izmeklēšanu saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem. Itālijas varas iestādes savā 
2008. gada 5. marta vēstulē apstrīdēja Komisijas vēstulē izvirzītos apgalvojumus, sniedzot 
šādus paskaidrojumus:

— Itālijas Castello-Molina ciemata pašvaldības iestādes nespēj pienācīgi noslēgt pamestu 
atkritumu poligonu.

Nekontrolēto poligonu „Dosso Brozin” Castello-Molina di Fiemme pašvaldības teritorijā 
slēdza 1983. gadā. Tajā pašā gadā tika izveidota kontrolēta atkritumu izgāztuve Valzelfena
apgabalā, Cavalese un Tesero pašvaldības teritorijā, t. i., dažus kilometrus no Castello-Molina 
ciemata.

                                               
1  OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp. 
2 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
3 OV L 20, 26.1.1980., 43. lpp.
4 OV L 372, 27.12.2006., 19.–31. lpp.
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Saskaņā ar 21. pantu provinces 1982. gada 20. decembra likumā Nr. 29 provincei līdz 
1983. gada 5. jūlijam bija jānosaka visi tie nekontrolētie atkritumu poligoni šajā rajonā, kurus 
jāuzlabo un jāatjauno. Šo uzdevumu, ko veica provinces dienesti, kuri atbildīgi par higiēnu, 
sanitāro stāvokli, mežsaimniecību, ceļu darbiem un vides aizsardzību, pabeidza 1983. gada 
pavasarī, un tika izstrādāts plāns, ietverot Brozin poligonu. 

Dokumentos, kuros aprakstīta situācija šajā poligonā, paskaidrots, ka teritorijas platība ir 
aptuveni 3000 m², tā sadalīta divās, apmēram 4–5 m augstās kaudzēs un atrodas akmeņainā 
apvidū ar plānu augsnes virskārtu. Nekādi virszemes ūdeņi no kalniem cauri poligonam netek,
un arī tā pamatnē ūdens nav. Nekavējoties tika izvirzīts priekšlikums veikt poligona sanāciju, 
tostarp izlīdzināt uzbērumu ar ekskavatoru, noklāt atkritumus ar vismaz 30–40 cm biezu 
augsnes kārtu, iesēt zāli un iestādīt vietējos kokus. 

Poligona sanācijas plānu iesniedza iepriekšēja atzinuma saņemšanai Trento autonomās 
provinces Ģeoloģijas departamentā, no kura 1987. gada 15. jūnijā Valle di Fiemme apgabala 
pārstāvji saņēma atbildi ar šādu komentāru: 

“Ir veikta pārbaude, lai noteiktu jebkādas īpašas ģeoloģiskas kontrindikācijas, kas varētu
kavēt plānotos darbus, un sniegtu lietderīgu informāciju efektīvai darbu veikšanai. Ņemot 
vērā iepriekš minēto, uzskatām, ka sanācijas priekšlikums ir pareizs un atbilst gan 
ģeotehnisko, gan hidroģeoloģisko noteikumu prasībām.”   

Turklāt tika apstiprināts provinces sanācijas plāns piesārņotajām teritorijām1 un saskaņā ar 
17. pantu ministrijas 1999. gada 25. oktobra dekrētā Nr. 471 izveidots provinces atjaunojamo 
izgāztuvju reģistrs, kas sadalīts trīs sarakstos, no kuriem pēdējā – atjaunoti cieto sadzīves 
atkritumu poligoni — ir norādīti visi sanācijas pasākumi, kas veikti vecās nekontrolētās
atkritumu izgāztuvēs. Brozin poligona numurs šajā sarakstā ir SIB47002, kur akronīms SIB 
nozīmē atjaunotu izgāztuvi. 

Saraksta mērķis ir atgādināt provinces varas iestādēm, ka šīs vietas ir atjaunoti atkritumu 
poligoni, tāpēc konkrēto teritoriju atļauts izmantot tikai šādam nolūkam, un gadījumā, ja ir 
paredzēti darbi vai citi pasākumi, kuru rezultātā nenovēršami notiks iejaukšanās poligonā, 
attiecīgajā vietā ieinteresētajām personām jāveic nepieciešamie drošības, pārbaudes un 
sanācijas pasākumi. 

Turklāt attiecībā uz esošajiem objektiem tika paredzēts pārejas režīms, lai apsaimniekotāji 
varētu nodrošināt šo objektu atbilstību prasībām katrā reģionā noteiktajā laikā, ņemot vērā 
attiecīgo ekoloģisko risku un tehniskās un ekonomiskās prasības. Pašvaldības atkritumu 
izgāztuvju noslēgšana tikai pieprasīta tikai tādā gadījumā, ja starp atkritumiem un pazemes 
ūdeņiem izveidotās augsnes virskārtas biezums, caurlaidība, noturība un absorbcijas spēja 
nebija pietiekami, lai novērstu ūdens piesārņojumu2. 
                                               
1 Atstiprināts ar provinces izpildvaras 2003. gada 17. oktobra lēmumu Nr. 2631.
2 Komitejas lēmuma pielikuma 4.2.2 punkta e) apakšpunkts: „[..]Ja reģionā ir objekti, kurus nav paredzēts 
noslēgt ar mākslīgiem materiāliem un kuros neveidos notekūdeņu novadīšanas vai ierobežošanas sistēmu, tad 
pirms provinces atļaujas izsniegšanas i r  jāveic hidrauliskā, ģeoloģiskā un hidroģeoloģiskā izpētē, lai 
pārliecinātos, vai augsnes slāņiem starp atkritumiem un pazemes ūdeņiem ir pietiekams biezums, caurlaidība,
noturība un absorbcijas spēja, lai novērstu ūdens piesārņojumu. Galīgo atļauju izsniedz, pamatojoties uz 
rezultātiem, kas iegūti atbilstošā pārbaudes periodā.”
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— Šo poligonu izmantoja 20. gs. 80. gados, tas nav aizsargāts pret infiltrātu un tajā ir 
vairāk nekā 30 000 m³ atkritumu, tostarp krāsa, akumulatori, azbests un citi bīstamie 
atkritumi.

Bīstamo atkritumu (azbesta, transportlīdzekļu akumulatoru utt.) klātbūtne faktiski tika 
apstiprināta pārbaudēs uz vietas, kuras 2008. gada 17. aprīlī veica provinces pārstāvji kopā ar 
Castello-Molina pašvaldības darbiniekiem. Poligonā nelielā daudzumā ir azbestcementa 
cauruļu daļas (kopā apmēram 1 m), Eternit šīfera plāksnes gabals, televizors un citu veidu 
sadzīves atkritumi (automašīnas riepa, augu atzarošanas atlikumi, spainis utt.), kas izmesti meža 
ceļa sākumā, kurš ved uz poligonu. Ceļš ir publiski pieejams, tomēr šajā rajonā ir maza satiksmes
intensitāte. Augu materiāla atkritumu klātbūtne, azbestcementa cauruļu un televizora 
konservācijas pakāpe liecina par to, ka šie atkritumi izmesti citā laikā, nevis tad, kad slēdza 
poligonu un veica sanāciju.

— Poligons atrodas mazāk nekā 200 m no Predaia-Molina di Fiemme (Trento) ciemata
ūdensapgādes baseina.

Attiecībā uz sabiedriskās ūdensapgādes baseina atrašanos poligona tuvumā abās pārbaudēs, 
kuras veica uz vietas un par kurām konsultējās ar kompetento provinces iestādi, konstatēja, ka 
šajā baseinā ūdens neieplūst tiešā veidā no pazemes vai virszemes ūdeņiem, bet no dzeramā 
ūdens tvertnes, kas atrodas 1,059 km no tā, t. i., drošā attālumā no poligona. Patiesi, dzeramā 
ūdens avotu vai ūdens ieņēmējietaises trūkuma dēļ ūdensapgāde Castello-Molina pašvaldībā 
kopumā ir atkarīga no ūdens tvertņu sistēmas, kuras atrodas augstu kalnos un ir savstarpēji 
savienotas ar tērauda vai čuguna caurulēm.

— Kaut gan lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis sūdzības vietējā pašvaldībā, šobrīd
situācija nav mainījusies.

Kā paskaidrots iepriekš, 2008. gada 17. aprīlī provinces pārstāvji kopā ar Castello-Molina
pašvaldības darbiniekiem veica pārbaudes uz vietas. Kompetentās varas iestādes ziņoja, ka 
nekavējoties tika veikti atbilstoši atkritumu aizvākšanas pasākumi un ka pašvaldība ir veikusi 
arī tehniska un juridiska rakstura pasākumus, lai plānotu īpašas pārbaudes, kurās varētu 
konstatēt attiecīgo vides elementu kvalitāti un jebkāda veida piesārņojumu.

Secinājums

Kompetentās Itālijas varas iestādes uzskata, ka Trento autonomā province gan administratīvi, 
gan tehniski rīkojusies pilnīgi atbilstoši tiem tiesību aktiem, kuri bija spēkā poligona 
izveidošanas un sanācijas laikā. Ir veiktas arī atbilstošās darbības, lai atklātu un savāktu 
nelielo atkritumu daudzumu, kas izmests atjaunotajā poligonā. 

Ņemot vērā iepriekš minētos Itālijas varas iestāžu paskaidrojumus, Komisija uzskata, ka — ja 
vien turpmāk netiks saņemti iesniegumi ar skaidriem pierādījumiem par nelikumīgām 
darbībām vecajā poligonā „Dosso Brozin” — sanācijas pasākumi vecajā poligonā ir veikti 
atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem un ka šajā vietā nelegāli izmestie atkritumi jau ir 
atrasti un savākti. Tāpēc Komisija nevar secināt, ka šajā gadījumā ir pārkāpti Kopienas tiesību 
akti.
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