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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1525/2008, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Henryka Solak, 
par to, ka Polijas iestādes nepiemēro Padomes Direktīvu 99/31/EK par atkritumu 
poligoniem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz situāciju saistībā ar atkritumu poligonu Stari Zamoscas
pilsētā Polijas austrumu daļā, kura darbība ir pretrunā ar Padomes Direktīvas 99/31/EK par 
atkritumu poligoniem noteikumiem. Lūgumraksta iesniedzēja norāda arī, ka šim atkritumu 
poligonam ir veselībai kaitīga ietekme, kas skar vietējos iedzīvotājus un rada gruntsūdeņu 
piesārņojumu. Turklāt atkritumu poligons atrodas ne tikai tiešā apdzīvotu teritoriju tuvumā, 
bet arī netālu no nacionālā parka. Tā kā valsts iestādes nav reaģējušas uz lūgumraksta 
iesniedzējas atkārtotām sūdzībām, viņa mudina Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu, lai 
nodrošinātu ES vides tiesību aktu pienācīgu piemērošanu saistībā ar iepriekšminēto atkritumu 
poligonu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

„Jautājumi, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu

Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz vecu poligonu, kas ir atvērts kopš 1980. gada. Šķiet, ka šis 
poligons turpina darboties, kā tas ir noteikts, un ka kompetentās iestādes ir izdevušas atļauju vēl 
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uz 10 gadiem. Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka poligonam trūkst pareizas 
inženiertehnikas un ikdienas vadības, kā rezultātā rodas draudi videi un cilvēku veselībai.

Tā kā šis poligons jau pastāvēja laikā, kad tika pieņemta atkritumu poligonu direktīva, uz to 
attiecas atkritumu poligonu direktīvas 14. pants. Tas nozīmē, ka līdz šim poligona 
apsaimniekotājam bija jāiesniedz kompetentajām iestādēm darbības uzlabošanas plāns, kā arī 
bija jāveic nepieciešamās korektīvās darbības, lai poligons tagad varētu darboties atbilstoši EK 
standartiem. Atkritumu poligonu direktīva nepieļauj neatbilstošu poligonu darbošanos pēc 
2009. gada 16. jūlija.

Jautājumi, kas attiecas uz Orhūsas Konvenciju

Direktīva 2003/4/EK1 attiecas uz vides informācijas pieejamību sabiedrībai. Saskaņā ar to 
dalībvalstīm ir jānodrošina, ka publiskās institūcijas to rīcībā esošo vai tām pieejamo vides 
informāciju, neprasot pamatojumu, sniedz ikvienam pieprasītājam, kas iesniedzis 
pieprasījumu. Tas pirmām kārtām nozīmē, ka publiskai institūcijai ir jāatļauj pieeja tās rīcībā 
esošai vides informācijai, ko tā sagatavo vai saņem.

Publiskas institūcijas jēdziens ir skaidri izklāstīts 2. panta 2. punktā. Direktīva nosaka arī 
konkrētus termiņus: tiklīdz iespējams vai, vēlākais, viena mēneša laikā pēc tam, kad publiskā 
institūcija ir saņēmusi pieprasījumu, vai arī divu mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, 
ja pieprasītā informācija ir apjomīga vai sarežģīta. Turklāt ir jānodrošina arī jebkuras 
pieprasītās informācijas aplūkošana uz vietas. Kā noteikts direktīvas 5. panta 1. punktā, šai 
pārskatīšanai ir jābūt bezmaksas. Pieeju vides informācijai var atteikt tikai īpašu iemeslu dēļ, 
kas sniegti direktīvas 4. pantā. Šos iemeslus nedrīkst tulkot paplašināti, katrā konkrētā 
gadījumā ņemot vērā sabiedrības ieguvumu informācijas izpaušanas gadījumā. Par atteikumu 
sniegt visu pieprasīto informāciju vai tās daļu ir jāpaziņo rakstiski iepriekš minētajos 
termiņos, un šajā ziņojumā ir jānorāda atteikuma iemesls un jāiekļauj informācija par 
pārskatīšanas procedūru. Faktiski ikvienam pieprasītājam, kas uzskata, ka viņa pieprasījums 
pēc informācijas ticis ignorēts vai nepamatoti noraidīts (pilnībā vai daļēji) vai ka nav saņemta 
pienācīga atbilde, ir pieejamas pārskatīšanas procedūras, kas paredzētas 6. panta 1. un 
2. punktā.

Saskaņā ar lūgumrakstu tā iesniedzēja pieprasījusi „oficiāli apliecinātu fotokopiju”. Šis 
aspekts direktīvā nav sīki aplūkots. Tomēr, kad publiska institūcija sniedz tās rīcībā esošu 
vides informāciju, tiek pieņemts, ka sniegtā informācija pilnīgi atspoguļo šīs institūcijas rīcībā 
esošos dokumentus. Turklāt informācija ir jāsniedz tāda, kāda tā ir publiskās institūcijas 
rīcībā, izņemot gadījumus, kad visu informāciju vai tās daļu nevar izpaust iepriekš minēto 
atteikuma iemeslu dēļ.

Komisija norāda, ka pēc lūgumraksta iesniedzējas teiktā gala slēdziens apsekojumam, ko 
veicis Ļubļinas dabiskās vides aizsardzības fonds, esot mainījies salīdzinājumā ar iepriekšējo 
versiju. Iespējamās izmaiņas varētu izskaidrot ar dažādiem iemesliem, ieskaitot faktu vai 
novērtējuma kļūdas. Ir svarīgi norādīt, ka par šo lietu tika ziņots prokuratūrai, kas pārtrauca 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību 
sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (OV L 41, 14.2.2003.).
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procesu lūgumrakstā norādīto iemeslu dēļ. Turklāt Komisija vēlas norādīt, ka ir apstrīdams 
tas, vai šo fondu varētu uzskatīt par publisku institūciju minētās direktīvas nozīmē. Tomēr, ja 
apsekojumu veic publiskas institūcijas, tām ir jānodrošina dokumentācijas pieejamība, 
izņemot gadījumus, kad ir pamatoti atteikuma iemesli, piemēram, intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzība.

Secinājumi

Jautājumi, kas attiecas uz Orhūsas Konvenciju

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nevar secināt, ka publiskā institūcija nerīkojās saskaņā 
ar Direktīvu 2003/4/EK. Turpmāk, iesniedzot pieprasījumus pēc vides informācijas, 
lūgumraksta iesniedzēja ir aicināta norādīt, ka pieprasījums ir balstīts uz šo direktīvu un, kur 
nepieciešams, izmantot Polijas tiesību aktos paredzētās pārskatīšanas procedūras, kā tas 
noteikts direktīvas 6. panta 1. un 2. punktā.

Jautājumi, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu

Tā kā lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz poligona atļaujas pagarināšanu vēl uz 10 gadiem, 
Komisija pieņem, ka poligonam vajadzētu būt uzlabotam atbilstoši atkritumu poligonu 
direktīvai. Tomēr, ņemot vērā lūgumraksta iesniedzējas apgalvojumus, Komisija nosūtīs 
rakstisku paziņojumu Polijas iestādēm, lai atkārtoti pārliecinātos, ka minētā poligona darbība 
pilnīgi atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„2009. gada 10. jūlijā kompetentās Polijas varas iestādes sniedza šādu atbildi uz Komisijas 
jautājumiem šajā lietā:

a) Stari Zamoscas pašvaldībā nedarbojas neviens atkritumu poligons. Komisijas vēstulē 
aprakstītā situācija attiecas uz pašvaldības atkritumu poligonu Kolonia Dębowiec pilsētā 
Skierbieszów pašvaldībā, kas robežojas ar Stari Zamoscas pašvaldību;

b) atkritumu poligona darbību šobrīd reglamentē ar atkritumu jomu saistīti valsts 
transponēšanas pasākumi, kurus piemēro Polija;

c) atbilstīgi juridiskajām prasībām atkritumu poligona vadītāji iesniedza ietekmes uz vidi 
novērtējumus, pamatojoties uz kuriem kompetentās varas iestādes pieņēma atbilstošus 
administratīvus lēmumus, nosakot kādā mērā un kādā veidā atsevišķas iekārtas jāpielāgo 
jaunajām prasībām. 2003. gada lēmumā noteikts, kā atkritumu poligons jāpielāgo Likuma 
par atkritumiem prasībām, proti, aprīkojot to ar:

■ kontroles un mērījumu ierīcēm, lai veiktu monitoringu, kā noteikts vides ministra 
2002. gada 9. decembra Noteikumos par poligona darbības monitoringa jomu, laiku, metodi 
un nosacījumiem;

■ paplašinātu zaļo buferzonu.

Ļubļinas provinces Vides aizsardzības inspekcijas veiktajās pārbaudēs atklāja, ka atkritumu 
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poligona vadītājs ir izpildījis no lēmuma izrietošos pienākumus.

Saskaņā ar spēkā esošajiem vides aizsardzības tiesību aktiem poligonu pārbauda Ļubļinas 
provinces Vides aizsardzības inspekcijas Zamość nodaļa. Plānotās pārbaudes tiek veiktas 
vienu reizi gadā un pārbaudes uz vietas tiek veiktas, ja tiek saņemtas attiecīgas sūdzības. 
2008. gadā poligona vadītāja veiktais monitorings ietvēra gruntsūdeņu, infiltrātu un 
atkritumu poligona gāzes testus, atkritumu sastāva un struktūras analīzi un poligona 
nosēdmērījumus. Gruntsūdeņu un infiltrātu pārbaude tiek veikta vienu reizi ceturksnī. 
Gruntsūdeņu līmeni nosaka, ņemot gruntsūdeņu paraugus.

Gruntsūdeņu un infiltrātu testus veic laboratorija, kas akreditēta veikt gruntsūdeņu fizikālus, 
ķīmiskus un fizikāli ķīmiskus testus;

d) Atkritumu poligons savāc infiltrātus un gāzi. 2008. un iepriekšējos gados gruntsūdeņu 
monitorings atkritumu poligonā tika veikts saskaņā ar vides ministra 2002. gada 9. decembra 
Noteikumiem par atkrituma poligona darbības monitoringa jomu, laiku, metodi un 
nosacījumiem. Monitoringa rezultātu novērtējums atklāja, ka pētītie rādītāji atbilst tām 
kvalitātes robežām, kas noteiktas līdz III klasei un to ieskaitot (ļoti labas, labas un 
apmierinošas kvalitātes ūdeņi). Šie testi neatklāja nekādu gruntsūdeņu piesārņojumu 
atkritumu poligona robežās.

Lēmumā arī noteikts, ka atkritumi jāpārklāj ar starpslāņu izolāciju. Vides aizsardzības 
inspekcijas pēdējos gados veiktās pārbaudes ir parādījušas, ka poligona darbības instrukcijas 
attiecībā uz starpslāņu izolācijas izmantošanu ne vienmēr tiek ievērotas. Saistībā ar 
atklātajiem trūkumiem poligona vadītājam tika uzlikta soda nauda;

e) 2007. gada 30. oktobrī Ļubļinas provinces gubernators pieņēma lēmumu attiecībā uz šo 
poligonu, piešķirot integrētu atļauju sadzīves atkritumu poligona darbībai. Pēc poligona 
vadītāja lūguma lēmums tika izdots uz laika posmu līdz 2010. gada 31. decembrim.

Secinājumi

No Polijas kompetentajām iestādēm saņemtā informācija atklāja, ka atkritumu poligona 
operatoram ir derīga atļauja un ka operators ir izpildījis kompetentās iestādes uzliktos 
pienākumus attiecībā uz iekārtas pielāgošanu juridiskajām prasībām. Monitorings neatklāja 
nekādu gruntsūdeņu piesārņojumu atkritumu poligona robežās. Provinces Vides aizsardzības 
inspekcija regulāri veic iekārtas pārbaudes. Naudas sods poligona vadītājam tika uzlikts 
saistībā ar atklātajiem trūkumiem.
Tādēļ, ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju, Komisija šajā gadījumā nekonstatē ES tiesību 
aktu par atkritumiem pārkāpumu.”


