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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0199/2005, ko „Associação dos Habitantes de Chamosinhos” vārdā 
iesniedza Portugāles valstspiederīgais António Marinho Teixeira, par videi kaitīgu 
projektu Sanpedru da Torre apdzīvotā vietā Portugālē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ziņo, ka vietējās atbildīgās iestādes ir apstiprinājušas tādu projektu, 
kas rada kaitējumu videi. Viņš uzsver, ka projekts, kam, viņaprāt, piešķirs ES līdzekļus, 
negatīvi ietekmē dabas rezervātu, attiecībā uz to nav notikusi iepriekšēja apspriešanās 
procedūra, un tas nav publiskots. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs pieprasa Eiropas 
Parlamentam veikt izpēti un nodrošināt, ka atbildīgās personas atbild par savu nelikumīgo 
darbību.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2005. gada 11. jūlijā. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. pants).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. februārī

Lūgumraksts attiecas uz kaitīgumu, ko rada kontrolētas apglabāšanas poligons, kurš uzbūvēts 
1996.–1997. gadā Sanpedru da Torre apdzīvotajā vietā, kas atrodas Valensijas apgabalā 
Portugālē. Komisija vērš uzmanību uz to, ka minētajā laikā iedzīvotāji izteica asus iebildumus 
pret šo projektu, jo īpaši tādēļ, ka šī vieta atrodas tādā zonā, ko pēc tam iekļaus valsts 
ekoloģiskajā tīklā (VET), un tādēļ, ka zemes gabaliem nebūs atbilstīgie raksturlielumi, proti, 
kā uzskata lūgumraksta iesniedzējs, tā nebūs augsne ar stipru infiltrāciju. Lūgumrakstā arī 
norādīts, ka pašreizējā pašvaldība nolēma izpētīt tos apstākļus, ar kuriem saskaņā bijusī 
pašvaldība pieņēma 1996. gada 30. aprīļa lēmumu par poligona būvniecību, kā arī 
lūgumrakstam ir pievienota Portugāles Valsts padomes 2004. gada janvāra sprieduma, ar kuru 
atcelts minētais būvniecības lēmums, kopija.
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Valsts padome savu spriedumu par atcelšanu pamatoja ar formālu pārkāpumu, kas saistīts ar 
to, ka pirms lēmuma atļaut poligona būvniecību nav notikusi sabiedriskā apspriešana, kā to 
paredz Portugāles likumi. Tiesa tiešām noliedza citu pretenziju pamatotību, jo īpaši attiecībā 
uz to, ka citas oficiālas struktūras, iespējams, nav izsniegušas iepriekšēju atļauju, attiecībā uz 
poligona atrašanās vietu, kā arī to, ka projekts nav iesniegts ietekmes uz vidi novērtējumam.

No lūgumraksta izriet, ka, neskatoties uz minēto spriedumu par būvniecības lēmuma 
atcelšanu, poligons joprojām darbojas. 

Turklāt saskaņā ar 9. pantu 1975. gada 15. jūlija Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, kurā 
grozījumi veikti ar 1991. gada 18. marta Direktīvu 91/156/EEK1, katram uzņēmumam, kas 
veic atkritumu apstrādi, ir jāsaņem kompetentās iestādes atļauja, kas attiecas uz apstrādājamo 
atkritumu veidiem un daudzumiem, tehniskajām prasībām, vajadzīgajiem drošības 
pasākumiem, apglabāšanas vietu un apstrādes metodi. 

Turklāt no 1999. gada 26. aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem2 14. panta 
izriet, ka attiecībā uz poligoniem, kuri darbojās šīs direktīvas spēkā stāšanās brīdī, valsts 
iestādes ne vēlāk par 2002. gada 16. jūliju iesniedz poligona projekta un darbības uzlabošanas 
plānu, tajā iekļaujot noteiktas ziņas un novēršanas pasākumus, ko apsaimniekotājs uzskata par 
vajadzīgiem, lai nodrošinātu atbilstību šīs direktīvas prasībām, lai tādā veidā pēc iespējas 
agrāk izlemtu, vai poligona ekspluatāciju var turpināt un kādi pielāgošanas pasākumi 
jāpieņem. 

Vēl arī jāatzīmē, ka lūgumraksta iesniedzēja minētajam projektam 1996. gadā piešķīra 
līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisijas dienesti uzskatīja par vajadzīgu vērsties pie Portugāles 
iestādēm, lai saņemtu paskaidrojumus par šo situāciju, lai gan attiecībā uz būvniecības 
lēmumu un poligona darbību intervence ir notikusi valsts līmenī. Lūgumrakstu komiteja tiks 
informēta par turpmāko lietas attīstību.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 23. martā

Lūgumraksts attiecas uz kaitīgumu, ko rada kontrolētas apglabāšanas poligons, kurš uzbūvēts 
1996.–1997. gadā Sanpedru da Torre apdzīvotajā vietā, kas atrodas Valensijas apgabalā 
Portugālē. Lūgumrakstā arī norādīts, ka pašreizējā pašvaldība nolēma izpētīt tos apstākļus, ar 
kuriem saskaņā bijusī pašvaldība pieņēma lēmumu par poligona būvniecību, kā arī 
lūgumrakstam ir pievienota Portugāles Valsts padomes 2004. gada janvāra sprieduma, ar kuru 
atcelts minētais būvniecības lēmums, kopija.

Kā norādīts iepriekšējā atbildē, Komisijas dienesti ir vērsuši Portugāles iestāžu uzmanību uz 
lūgumrakstu un pieprasījuši tām sniegt paskaidrojumus par šo situāciju. Vajadzīgos
paskaidrojumus Portugāles iestādes ir sniegušas gan rakstiskās atbildēs, gan sanāksmē, kurā 
tās tikās ar Komisijas dienestiem.

  
1 OV L 194, 25.7.1975. un OV L 78, 26.3.1991.
2 OV L 182, 16.7.1999.



CM\663688LV.doc 3/3 PE 369.996v02-00

 Ārējais tulkojums LV

Lūgumrakstā minētā situācija liek uzdot divus dažādus jautājumus – no vienas puses, par 
poligona būvniecības atļaušanu un, no otras puses, par poligona darbību.

Attiecībā uz pirmo jautājumu no minētajiem paskaidrojumiem izriet, ka Valsts padomes 
spriedums tika pasludināts saistībā ar prasību, ko Sanpedru da Torre komūna iesniegusi pret 
poligona būvniecības lēmumu, ko pieņēmusi Valensijas mērija. Turklāt Valsts padomes 
spriedums formālu un procesuālu iemeslu dēļ atcēla vienīgi mērijas pieņemto lēmumu par 
poligona būvniecības atļauju, nevis poligona darbības licenci, ko piešķīra Vides ministrija, 
kura atšķirībā no Valsts padomes ir autonoma struktūra.

Attiecībā uz otro jautājumu, kā uzskata Portugāles iestādes, izsniedzot poligona darbības 
licenci, ir ņemti vērā nosacījumi, ko paredz Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem1, 
un uz tā darbību attiecas monitorings un ziņojumi, kuri jāiesniedz, lai pārbaudītu atbilstību 
nosacījumiem, kas paredzēti licencē un šajā jomā spēkā esošajos tiesību aktos. Turklāt, par 
poligona ekspluatāciju atbildīgais uzņēmums ir iesniedzis poligona pielāgošanas plānu, kā tas 
paredzēts Direktīvā 1999/31/EK. Šo plānu ar zināmiem nosacījumiem ir apstiprinājusi Vides 
ministrija. Šajos nosacījumos netika ietverti poligona ekoloģiskie raksturlielumi, kas jo īpaši 
attiecas uz tā ietekmi uz augsnes kvalitāti, ūdenstilpnēm vai gaisu, bet vienīgi atsevišķi 
aspekti, kas skar darba ņēmēju drošību.

No minētā izriet, ka saskaņā ar Komisijas dienestiem sniegtajiem paskaidrojumiem poligona 
darbība notiek atbilstīgi vides licencei, kurā ievēroti Kopienas regulējuma nosacījumi. Pat ja 
valsts iestāžu starpā pastāv konflikts par poligona būvniecības atļaušanu, runa ir par 
jautājumu, kas izriet no valsts tiesību aktu, nevis no Kopienas tiesību aktu, piemērošanas 
jomas un kas tādējādi pārsniedz Komisijas intervences sistēmas robežas.

  
1 OV L 182, 16.7.1999., 1–19. lpp.
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