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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0137/2005, ko organizācijas „Crumlin Against Asbestos” vārdā
iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Michael Keating, par azbesta glabāšanas 
vietas izveidošanu Kramlinas pilsētas tuvumā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vada grupu, ko Kramlinas apkaimē, Ziemeļīrijā, nodibinājuši 
iedzīvotāji, kuri iebilst pret azbesta glabāšanas vietas izveidošanu tuvējā karjerā. Viņš 
apgalvo, ka plānotā novietnes izveidošana radītu nopietnu risku veselībai pašreizējai un 
nākamajām paaudzēm. Lūgumraksta iesniedzējs arī sūdzas par pārredzamības trūkumu 
plānošanas procesā un to, ka kompetentās iestādes nav pietiekami ņēmušas vērā sabiedrības 
izteiktos iebildumus un bažas. Turklāt viņš norāda, ka nav stratēģiska plāna bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanai Ziemeļīrijā. Lūgumraksta iesniedzējs prasa vietējo iedzīvotāju atbilstošu 
aizsardzību saskaņā ar ES tiesību aktiem attiecīgi par ietekmes uz vidi novērtējumu un 
bīstamajiem atkritumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 30. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2005. gada 30. novembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs izsaka bažas par azbesta glabāšanas vietas izveidošanu Kramlinas 
apkaimē, Ziemeļīrijā.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka plānotā glabātavas izveidošana radītu nopietnu risku 
veselībai, ka iedzīvotāju bažas nav tikušas pienācīgi ņemtas vērā un ka nav stratēģiska plāna 
bīstamo atkritumu apsaimniekošanai Ziemeļīrijā. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
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minētajā vietā jau ir tikuši apglabāti azbesta atkritumi.

Kopienas līmenī vispārīgos pienākumus attiecībā uz atkritumu apstrādi nosaka 
Direktīva 75/442/EEK par atkritumiem1. Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstu pienākums ir 
nodrošināt, lai atkritumi tiktu apglabāti vai reģenerēti, neapdraudot cilvēku veselību vai vidi, 
un lai uzņēmumi, kas veic apglabāšanas vai reģenerācijas darbības, iegūtu atļaujas, kā arī lai 
tajos tiktu veiktas regulāras pārbaudes. Dalībvalstīm jāizstrādā arī atkritumu 
apsaimniekošanas plāni.

Direktīvā 1999/31/EK par atkritumu poligoniem2 noteiktas tehniskās prasības poligonu 
izveidošanai, darbībai, slēgšanai un to apsaimniekošanai pēc slēgšanas, lai novērstu vai līdz 
minimumam samazinātu poligonu izveides negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Šī 
direktīva attiecas arī uz atkritumu pagaidu glabāšanu ilgāk par vienu gadu pirms to 
apglabāšanas vai ilgāk par trim gadiem pirms to reģenerācijas.

Kritēriji un procedūras atkritumu pieņemšanai poligonos ir noteiktas ar Padomes Lēmumu 
Nr. 2003/33/EK3. Šajā lēmumā iekļauti kritēriji bīstamo atkritumu pieņemšanai nebīstamo 
atkritumu poligonos un konkrēti kritēriji azbesta atkritumu poligonu izveidošanai.

Saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu4 uz bīstamo atkritumu poligonu izveidošanu attiecas prasība veikt ietekmes uz 
vidi novērtējumu.

Komisija ir nosūtījusi Apvienotās Karalistes iestādēm vēstuli, kurā lūdz sniegt informāciju, lai 
Komisija varētu izvērtēt, vai Apvienotā Karaliste ir izpildījusi savas saistības saskaņā ar 
atbilstošajiem Kopienas tiesību aktiem. Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja tiks 
informēta par Apvienotās Karalistes iestāžu atbildi."

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. novembrī

"Kā norādīts Komisijas 2005. gada 30. novembra paziņojumā, Komisija rakstiski lūdza 
Apvienotās Karalistes iestādes sniegt informāciju par dažādu Kopienas vides aizsardzības 
direktīvu piemērošanu saistībā ar azbesta glabāšanas vietu Kramlinā, Ziemeļīrijā. 
Pamatinformācija par šo lietu sniegta minētajā paziņojumā.

Sanāksmē, kas notika 2006. gada 22.–23. februārī, Lūgumrakstu komiteja oficiāli lūdza 
piekļuvi Apvienotās Karalistes iestāžu sniegtajai atbildei. Komisija izskatīja šo lūgumu 
saskaņā ar Regulas 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas dokumentiem5 6. panta 1. punktu. Apvienotās Karalistes iestādes ir piekritušas 
vēstules izsniegšanai. Tādēļ šī vēstule tagad ir pievienota šim paziņojumam.

Komisijas dienestus joprojām uztrauc vairāki jautājumi saistībā ar turpmāk minēto direktīvu 
piemērošanu, veicot azbesta atkritumu apglabāšanu un pagaidu uzglabāšanu norādītajā 
                                               
1 Grozīta ar Direktīvu 91/156/EEK, OV L 78, 26.03.1991., 32. lpp.
2 OV L 182, 16.07.1999., 1. lpp.
3 OV L 11, 16.01.2003., 27. lpp.
4 Grozīta ar Direktīvu 97/11/EK, OV L 73, 14.03.1997., 5. lpp.
5 OV L 145, 31.05.2001., 43.–48. lpp.
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teritorijā 2003. gadā: Atkritumu poligonu direktīva (Direktīva 99/31/EK1), Ietekmes uz vidi 
novērtējuma direktīva (Direktīva 85/337/EEK2, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK3) un 
Pamatdirektīva par atkritumiem (Direktīva 75/442/EEK4, kas grozīta ar Direktīvu 
91/156/EEK5 un tagad Direktīva 2006/12/EK6).

Tādēļ Komisijas dienesti pēc savas ierosmes ir reģistrējuši lietu un plāno apspriest šos 
jautājumus ar Apvienotās Karalistes iestādēm sanāksmē, kas paredzēta 2006. gada vēlā 
rudenī."

Pielikums

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 27. jūlijā

"Komisijai — papildus savam pēdējam paziņojumam Lūgumrakstu komitejai — tagad ir 
bijusi iespēja apspriest šo lūgumrakstu ar Apvienotās Karalistes iestādēm sanāksmē, kas 
notika Londonā 2006. gada oktobrī. Komisijas izpratnē situācija ir šāda.

Kā paskaidrots lūgumrakstā, lūgumraksta iesniedzēji bija nobažījušies galvenokārt par 
priekšlikumu izveidot azbesta glabāšanas vietu poligonā, kas atrodas pamestā karjerā 
Kramlinā, Ziemeļīrijā. Lūgumraksta iesniedzēji izteica bažas arī par poligona iepriekšējo 
apsaimniekošanu saistībā ar tajā apglabātajiem dzelzceļa vagoniem ar azbestu.

Apvienotās Karalistes iestādes informēja Komisiju, ka atļauja azbestu saturošu atkritumu 
pagaidu glabāšanas vietai tika izsniegta 2005. gada aprīlī. Šai teritorijai ir piešķirta licence 
azbestu saturošu atkritumu pieņemšanai un to glabāšanai ne vairāk kā trīs mēnešus pirms šo 
atkritumu izvešanas licencētai apglabāšanai ārpus Ziemeļīrijas. Atkritumiem, kurus ieved 
teritorijā, jābūt iesaiņotiem divos biezos plastikāta maisos jau to izcelsmes vietā, un tie tiek 
glabāti ro-ro konteineros.

Atļauja glabātavai tikai izsniegta saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK par atkritumiem7 9. pantu 
(tagad konsolidēta Direktīvā 2006/12/EK par atkritumiem8). Apvienotās Karalistes iestādes 
informēja Komisiju, ka atļaujā ir iekļauts nosacījums par regulāru gaisa kvalitātes uzraudzību 
un ka teritorijā tiek veiktas regulāras pārbaudes. Līdz šim to rezultāti ir bijuši apmierinoši. 

Komisijas rīcībā esošā informācija liecina, ka licence teritorijai ir tikusi izsniegta atbilstoši 
Direktīvas 2006/12/EK prasībām, un tādēļ Komisija turpmāk vairs neaplūkos šo lūgumraksta 
aspektu.

Attiecībā uz esošo poligonu pamestā karjera teritorijā Apvienotās Karalistes iestādes 
informēja Komisiju, ka licence, lai apglabātu poligonā 18 dzelzceļa vagonus ar azbesta 
                                               
1 OV L 182, 16.07.1999., 1.–19. lpp.
2 OV L 175, 05.07.1985., 40.–48. lpp.
3 OV L 73, 14.03.1997., 5.–15. lpp.
4 OV L 194, 25.07.1975., 39.–41. lpp.
5 OV L 78, 26.03.1991., 32.–37. lpp.
6 OV L 114, 27.04.2006., 9.–21. lpp.
7 OV L 194, 25.07.1975., 39. lpp.
8 OV L 114, 27.04.2006., 9. lpp.
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izolācijas materiāliem, tika izsniegta 1982. gadā saskaņā ar Direktīvu 75/442/EEK, kas ir 
konsolidēta Direktīvā 2006/12/EK. Šķiet, ka vēlāk vairāki vagoni parādījās virszemē pēc tam, 
kad jaunais apsaimniekotājs bija veicis teritorijas nosusināšanu. Tad tika nolemts atrast visus 
poligonā apglabātos vagonus un atkārtoti apglabāt tos atsevišķā un oderētā nodalījumā. 
Komisijai paziņoja, ka tika uzskatīts, ka šī atkārtotā apglabāšana ietilpst tobrīd poligonam 
izsniegtajā atkritumu apsaimniekošanas licencē. Šķiet, ka atkārtota apglabāšana tika veikta 
2003. gada novembrī vai aptuveni tajā laikā.

Pēc attiecīga lūguma izteikšanas sanāksmē Komisija tagad ir saņēmusi metodes skaidrojuma 
kopiju, kas kopā ar plašāku informāciju par nodalījumam paredzēto oderējumu tika nosūtīta 
valsts iestādēm pirms atkārtotās apglabāšanas. Ņemot to vērā, šķiet, ka atkārtotā apglabāšana 
notika esošajā licencētajā poligonā un šajā gadījumā nav jāpiemēro Direktīvas 1999/31/EK 
par atkritumu poligoniem1 7. un 8. panta nosacījumi, kā sākotnēji tika domāts.

Tomēr Direktīvas 1999/31/EK 14. pantā noteikts, ka šādiem esošajiem poligoniem jāsagatavo 
darbības uzlabošanas plāni, un Komisija tagad lūdz plašāku informāciju par šī poligona 
darbības uzlabošanas plānu un attiecīgo iestāžu atzinumu par šo plānu saistībā ar poligona 
turpmāko darbību. Komisija pieprasa arī detalizētu informāciju par infiltrāta uzraudzību un 
kontroli poligonā, jo īpaši attiecībā uz nodalījumu, kurā ievietoti šie 18 vagoni. Komisija 
informēs Lūgumrakstu komiteju par turpmāko šī lūgumraksta izvērtējumu pēc iepriekš 
minētās informācijas saņemšanas."

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 12. februārī

"Komisijai kopš tās pēdējā paziņojuma ir bijusi iespēja vēlreiz apspriest šo lūgumrakstu ar 
Apvienotās Karalistes iestādēm īpašā sanāksmē (package meeting), ko Komisija organizē 
saistībā ar tiesību aktu transponēšanu un pārkāpumiem un kas notika Londonā 2007. gada 
18. septembrī. Šajā sanāksmē Apvienotās Karalistes iestādes skaidroja, ka saskaņā ar 
Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem2 14. pantu tika izstrādāts poligona projekta 
un darbības uzlabošanas plāns. Komisijai tika iesniegta šī plāna kopija. Apvienotās Karalistes 
iestādes skaidroja, ka tās ir apmierinātas ar sagatavoto poligona projekta un darbības 
uzlabošanas plāna kvalitāti. Tās arī informēja Komisiju, ka poligons nedarbojas. Tomēr 
pašlaik attiecīgajām iestādēm ir nodots pieteikums par nebīstamu atkritumu poligona izveidi 
šajā novietnē. Jaunajā ierosinātajā poligonā nav iekļauta tā teritorija, kurā ir apglabāti 
dzelzceļa vagoni. 

Attiecībā uz šīs novietnes uzraudzību Apvienotās Karalistes iestādes skaidroja, ka virszemes 
ūdeņi tiek kontrolēti saskaņā ar vienošanos par notekūdeņu savākšanu šajā novietnē. Nav 
bijušas nekādas pazīmes, kas norādītu par azbesta klātbūtni ūdeņos, kuri nāk no šīs novietnes. 
Saistībā ar pieteikumu par jauna poligona izveidi tagad jāizstrādā jauns uzraudzības plāns šai 
novietnei. Diskusijā ar Komisiju Apvienotās Karalistes iestādes ir teikušas, ka visās galīgajās 
atļaujās, ja tās piešķirs, būs izteikta prasība par iespējamo azbesta noplūžu uzraudzību no 
nodalījuma, kurā ievietoti pamestie dzelzceļa vagoni, kaut arī tie neatrodas teritorijā, kas 
minēta pieteikumā par jauna poligona izveidi.

                                               
1 OV L 182, 16.07.1999., 1. lpp.
2 OV L 182, 16.07.1999., 1. lpp.
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Izvērtējot tai pieejamo informāciju, Komisija nevar uzskatīt, ka ir noticis Kopienas vides 
tiesību akta pārkāpums. Tomēr tika pieprasīta papildu informācija par poligona projekta un 
darbības uzlabošanas plānu, kura būs jāizvērtē pirms galīgo secinājumu pieņemšanas."

7. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009 gada 20. martā

„Atsaucoties uz Komisijas pēdējo sniegto paziņojumu Lūgumrakstu komitejai, Komisija vēlas 
darīt zināmu, ka šīs lietas izvērtēšana ir pabeigta. Šajā izvērtējumā Komisijas galvenā 
uzmanība ir vērsta uz šobrīd jau slēgtā atkritumu poligona izskalojumu regulēšanu, jo 
izrādījās, ka tie rada lielāko potenciālo apdraudējumu apkārtējai videi. 

Lielbritānijas varas iestādes informēja Komisiju, ka kamera, kurā tika apglabātas azbestu 
saturošas dzelzceļa vagona daļas, ir izklāta ar mālu un saskaņā ar kontroles datiem nav 
pierādījumu par to, ka azbests būtu izplūdis no kameras vidē. Lielbritānijas iestādes 
apliecināja Komisijai, ka šīs lietas uzraudzība turpināsies arī turpmāk. Papildus tās norādīja, 
ka turpmāk, piešķirot atļauju atkritumu apglabāšanai šī slēgtā atkritumu poligona tuvumā, tajā 
būs iekļauts noteikums par izskalojumu no kameras vagoniem kontrolēšanu. Līdz ar to nav 
konstatējams Kopienas tiesību aktu pārkāpums. 

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju, ja azbesta pārvietošanas stacijai, kas atrodas 
Kramlinas tuvumā, bija dota atļauta, tā darbojās atbilstīgi Kopienas vides tiesību aktiem. 
Tādēļ pēc Komisijas iniciatīvas šī lieta tika slēgta.”

Adlib Express Watermark


	777281lv.doc

