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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1367/2007, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā Eliane 
Audonet, kam pievienoti 16 paraksti, pret divu lielu izgāztuvju ierīkošanas plānu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par divu lielu izgāztuvju ierīkošanu (175 000 tonnas gadā), 
kas maldinoši tiek apzīmētas kā ,,pēdējā posma atkritumu uzglabāšanas centrs”, Parīzes 
priekšpilsētas (Sud-Essonne) lauksaimniecības rajonā. Lūgumraksta iesniedzēja satraucas par 
augsnes, iekšzemes ūdens un gaisa piesārņojuma kopējo ietekmi, un iespējamo kaitējumu 
videi un veselībai, un aicina Savienību uzsākt profilaktiskus pasākumus, jo vienam no 
projektiem jau ir uzsākta sabiedriskās konsultāciju procedūra.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2008. gada 13. maijā. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī

Saskaņā ar vispārējām prasībām, kas izklāstītas Izgāztuvju direktīvā1, izgāztuvju ierīkošanu 
var atļaut atbildīgas valsts institūcijas vienīgi gadījumos, kad izgāztuvei izvēlētās vietas 
raksturojums (gruntsūdeņu esamība, attālums no apdzīvotām un atpūtas vietām, dabas vai 
kultūras mantojuma aizsardzība u.c.) liecina, ka izgāztuve nerada nopietnu risku videi 
(izgāztuvju direktīvas I pielikuma 1.2. punkts).

                                               
1 1999/31/EK, 26.04.1999, OV L 182, 16.7.1999
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Ja izgāztuvēm paredzama nozīmīga ietekme uz vidi, jāveic izgāztuvju ietekmes novērtēšana 
uz vidi atbilstoši ar Direktīvu 97/11/EK1 un Direktīvu 2003/35EK2 grozītai Direktīvai 
85/337/EEK par atsevišķu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes novērtēšanu uz vidi. 

Visbeidzot, izgāztuves drīkst darboties tikai tad, ja izgāztuvju īpašniekiem ir atbildīgās 
institūcijas saskaņā ar Izgāztuvju direktīvas 8. pantu izsniegta atļauja, kā arī pastāv saikne 
starp plānotajām izgāztuvēm un apstiprinātajiem un spēkā esošajiem atkritumu pārvaldības 
plāniem. 

Lūgumraksta iesniedzēja sniedz informāciju par divām izgāztuvēm, kas pašlaik tiek plānotas. 
Komisija saprot, ka izgāztuvju ierīkošanas darbi vēl nenotiek un ka tiek veikta sabiedriskā 
apspriešana saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

Dalībvalstu ziņā ir izvēlēties piemērotu vietu jaunas izgāztuves ierīkošanai. Izgāztuvju 
direktīva ir iestrādāta Francijas tiesību aktos, tādēļ atbildīgās institūcijas ir pilnībā informētas 
par pienākumiem, kas saistīti ar jaunu izgāztuvju ierīkošanu. Konkrētajā gadījumā Komisijai 
nav pierādījumu, lai uzskatītu, ka tiek pārkāpta EK likumdošana. Taču, ja lūgumraksta 
iesniedzēja vēlāk iesniegs Komisijai pierādījumus, kas liks uzskatīt, ka plānotās izgāztuves 
tiks ierīkotas, pārkāpjot Kopienas likumdošanu, Komisija izskatīs šo informāciju un veiks 
nepieciešamos pasākumus.
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2 OV L 156, 25.6.2003, 17. lpp.


