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25.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1640/2008, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Georgi 
Gospodinov, par atkritumu poligona izveidi Dimitrovgradā, Bulgārijas dienvidos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz plānoto atkritumu poligona izveidi Dimitrovgradas 
pilsētā Bulgārijas dienvidos. Cita starpā viņš norāda, ka šis projekts būtiski ietekmēs apgabala 
ekoloģisko līdzsvaru un vietējo ūdens attīrīšanas iekārtu, kas ar dzeramo ūdeni nodrošina 
100 000 cilvēku. Lūgumraksta iesniedzējs arī piemin, ka projekta konkursā uzvarēja pilsētas 
mēra tēvam piederošs uzņēmums un ka projekts saņems ES finansējumu. Tā kā lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka šajā gadījumā pārkāpti piemērojamie ES noteikumi, viņš lūdz Eiropas 
Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Atkritumu izgāztuves Kopienas līmenī reglamentē Direktīva 1999/31/EK1 par atkritumu 
poligoniem. Saskaņā ar Atkritumu poligonu direktīvas I pielikumu, izvēloties vietu 
poligonam, jāievēro šādi nosacījumi:

a) attālumi no poligona robežas līdz dzīvojamiem un atpūtas rajoniem, ūdensceļiem, 
ūdenstilpēm un citiem lauksaimnieciskiem vai pilsētas objektiem;
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b) gruntsūdens, piekrastes ūdeņu vai dabas aizsardzības zonu tuvums;

c) ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie nosacījumi;

d) applūšanas, iegrimšanas, zemes nogruvumu vai lavīnu risks poligonā;

e) dabas un kultūras mantojuma aizsardzība apkārtnē.

Poligona darbību var atļaut tikai tad, ja tā parametri attiecībā uz iepriekš minētajām prasībām 
vai veicamie novēršanas pasākumi liecina, ka poligons nerada nopietnus draudus videi.

Poligona vietas izvēli un lēmumu atļaut poligona darbību veic dalībvalsts kompetentās varas 
iestādes, kurām jāizvērtē risks saistībā ar jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu atvēršanu. 
Komisija nevar iejaukties valsts varas iestāžu darbā attiecībā uz šo infrastruktūru atrašanās 
vietu un īpatnībām, kamēr vien lēmumi tiek pieņemti saskaņā ar Kopienas vides tiesību 
aktiem.

Saskaņā ar Atkritumu poligonu direktīvas 8. pantu kompetentā varas iestāde atkritumu 
izgāztuves turēšanas atļauju izdod tikai tad, ja izgāztuve pilnībā atbilst visām Atkritumu 
poligonu direktīvā un citos piemērojamos tiesību aktos noteiktajām prasībām.
Komisija atzīmē, ka lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis nekādus pierādījumus, kas norādītu 
uz Atkritumu poligonu direktīvas pārkāpumu.

Savos apgalvojumos lūgumraksta iesniedzējs, nesniedzot pierādījumus, dod mājienus, ka 
interešu konflikta dēļ pastāvējusi nevienlīdzīga attieksme pakalpojumu valsts līguma 
piešķiršanā, ko regulētu Direktīva 2004/18/EK1. Lūgumrakstā sniegtā informācija neļauj 
Komisijai noteikt, vai šajā gadījumā ir piemērojamas Kopienas tiesības un vai patiešām pastāv 
noteikumu par valsts līgumu slēgšanu pārkāpums.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija atzīmē, ka šajā gadījumā nekas neliecina par prasību, 
kas noteiktas Direktīvā 1999/31/EK par atkritumu poligoniem, pārkāpšanu.

Jāatzīmē, ka Komisija nav kompetenta noteikt, kuras konkrētās teritorijas būtu jāizmanto kā 
atkritumu poligoni, vai novērtēt ar tām saistīto risku. Šie pasākumi ietilpst valsts varas iestāžu 
kompetencē. 
Attiecībā uz valsts līgumu aspektiem, ko izvirza lūgumraksta iesniedzējs, Komisijai nosūtītā 
informācija neļauj konstatēt Direktīvas 2004/18/EK pārkāpumu.”
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