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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0727/2005, ko iedzīvotāju vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgais Valerie Gardner, par atkritumu poligonu Path Head karjerā, 
Bleidonā, Tainā un Vearā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, darbojoties apvienības „Iedzīvotāji pret atkritumiem” vārdā, iebilst 
pret plānoto sadzīves, rūpniecisko un tirdzniecības atkritumu poligonu Path Head karjerā, 
Bleidonā, Tainā un Vearā. Projekts jau ir saņēmis atļauju no vietējām iestādēm, un pašlaik 
tiek gaidīts vides aģentūras apstiprinājums. Lūgumraksta iesniedzējs apšauba jauna poligona 
izbūves nepieciešamību šajā apkārtnē, jo 33 šādi poligoni jau darbojas vai ir plānots tādus 
izbūvēt 2 jūdžu rādiusā ap Path Head. Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par šī plānotā 
poligona ietekmi uz to iedzīvotāju veselību, kas dzīvo paredzētā objekta apkārtnē.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 23. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Lūgumraksts attiecas uz plānoto sadzīves, rūpniecisko un tirdzniecības atkritumu poligona 
izbūvi Path Head karjerā, Bleidonā, Tainā un Vearā. Lūgumraksta iesniedzējs apšauba 
poligona izbūves nepieciešamību šajā apkārtnē un pauž bažas par šī poligona ietekmi uz to 
iedzīvotāju veselību, kas dzīvo paredzētā objekta apkārtnē.

Vispārējās prasības atkritumu apstrādei ir noteiktas Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem1. 

                                               
1 OV L 194, 25.7.1975., 47. lpp., ko groza ar Lēmumu 96/350/EK, OV L 135, 6.6.1996., 32. lpp.
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Direktīva nosaka dalībvalstīm jo īpaši nodrošināt, ka atkritumu pārstrāde vai apglabāšana 
norit, neapdraudot cilvēku veselību, un ka visu pasākumu izpildei, kurus veic atkritumu 
pārstrādei vai apglabāšanai, jāsaņem atļauja, un to norise regulāri jāpārbauda.

Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem1 nosaka konkrētākas prasības poligonu 
celtniecībai, ekspluatācijai, slēgšanai un pēcslēgšanas posmam. Tajā uzskaitīti vairāki kritēriji 
poligonu vietas izvēlei, tostarp hidroģeoloģiskie apstākļi, dzīvojamās, lauksaimniecības un 
dabas aizsardzības teritorijas, kas jāņem vērā, un konstatē, ka poligona darbību var atļaut tikai 
tad, ja tā nerada nopietnus draudus videi. Viens no nosacījumiem atļaujas izsniegšanai ir, lai 
poligona projekts atbilstu attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas plānam.

Saskaņā ar Direktīvu 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli2 atkritumu 
poligonu (izņemot inerto atkritumu poligonu) atvēršanai, kuros dienā apglabā vairāk par 
10 tonnām un kuru kopējā ietilpība ir lielāka par 25 000 tonnu, nepieciešama integrēta atļauja.

Saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK, ko groza ar Direktīvu 97/11/EK par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu3 jāveic vides ietekmes novērtējums, ja poligons 
var nopietni ietekmēt vidi.

Komisija nav pilnvarota iejaukties dalībvalstu iestāžu pieņemtajos lēmumos attiecībā uz 
atkritumu apstrādes poligoniem. Komisijas uzdevums ir nodrošināt, lai dalībvalstis pareizi 
piemērotu atbilstīgos Kopienas tiesību aktus. Ņemot vērā, ka šajā gadījumā projekts ir tikai 
sākuma stadijā un poligona izbūvei vēl nav izsniegtas atļaujas, nevar konstatēt nekādus 
iespējamos tiesību aktu pārkāpumus.”

4. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. jūlijā

„Komisija no operatora SITA Environment Ltd. saņēma papildu informāciju – atļauju atvērt 
poligonu Path Head karjerā, ko izdevusi Vides aģentūra 2005. gada 31. augustā.

Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem nosaka konkrētas prasības poligonu 
celtniecībai, ekspluatācijai, slēgšanai un pēcslēgšanas posmam. Šīs direktīvas I pielikumā ir 
izklāstīti pamatnoteikumi un vispārīgie noteikumi poligona vietai, ūdens kontrolei un 
izskalojuma regulēšanai, zemes un ūdens aizsardzībai, gāzu kontrolei, traucējumiem un 
apdraudējumam, stabilitātei un šķēršļiem. II pielikumā noteikti atkritumu pieņemšanas 
kritēriji, bet III pielikumā – kontroles un monitoringa procedūras ekspluatācijas un 
pēcslēgšanas posmā.

Iesniegtā atļauja atbilst visām konkrētajām prasībām, kas noteiktas Direktīvā 1999/31/EK par 
atkritumu poligoniem. Poligonā ir atļauta nebīstamo atkritumu apglabāšana. Atļaujā ir sīki 
raksturoti „ekspluatācijas apstākļi”, kādi atkritumi tiek pieņemti poligonā, kā arī pieņemšanas 
kritēriji. Ir noteiktas ikgadējās kravu pieņemšanas normas, kā arī izmešu normas gaisam, 
virszemes ūdeņiem un kanalizācijai. Poligona operatoram jāiesniedz dažādi ietekmes 
novērtējumi. Ir noteikti sīki izstrādāti parametri gruntsūdens uzraudzībai un uzraudzības 
pasākumu biežumam, tostarp gruntsūdens novērtēšanas kritēriji un gruntsūdens kvalitātes 
                                               
1 OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.
2 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.
3 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.; OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
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atbilstības kritēriji. Īpaši noteikumi paredz aizsardzību pret smakām un izmešiem uz zemes. 
Turklāt pastāv noteikumi, lai nodrošinātu tikai apmācīta un kontrolēta personāla darbību 
poligonā un lai tiktu veikti pasākumi trokšņa un vibrācijas samazināšanai un uzraudzības 
sistēmas ierīkošanai uz vietas gāzu un izskalojuma līmeņa kontrolei. Ir paredzēts finansiālais 
nodrošinājums, lai izpildītu no atļaujas izrietošās saistības, tostarp pēcslēgšanas noteikumus.

Nodaļas „dokumentācija”, „ziņošana” un „paziņojumi” garantē visaptverošu ziņošanas 
sistēmu, lai nodrošinātu kompetentās iestādes veiktu efektīvu poligona kontroli.

Šajos apstākļos Komisija nespēj konstatēt Direktīvas par atkritumu poligoniem iespējamus 
pārkāpumus.

Tomēr Komisija ir lūgusi Apvienotās Karalistes iestādēm sniegt papildu informāciju par to, kā 
ir noskaidrots, ka nepastāv nopietns vides risks poligona apkārtnes iedzīvotājiem.”

5. Rakstisks apstiprinājums mutiskai informācijai, ko sniedza Komisija sanāksmē 
2006. gada 3. un 4. oktobrī, saņemts 2006. gada 10. novembrī.

„Apvienotās Karalistes iestādēm prasīja sniegt papildu informāciju, jo īpaši par to, kādā veidā 
ticis noskaidrots, ka iedzīvotājiem nepastāv nopietns risks saistībā ar vidi atkritumu poligona 
apkārtnē. Apvienotās Karalistes iestādes 2006. gada 28. jūnija vēstulē nosūtīja dokumentus, 
kuros reģistrēts lēmumu pieņemšanas process un paskaidrots, kādos apstākļos un uz kāda 
pamata tika izsniegta atļauja būvniecībai.

Atļaujā ir iekļauti dažāda veida emisiju robežlielumu noteikumi, lai nodrošinātu, ka videi 
netiek nodarīts nopietns kaitējums. Tajā ir arī noteikts stingrs emisiju uzraudzības režīms, lai 
regulāri tiktu novērtēta visa ietekme vai tās tendences uz cilvēku maņu orgāniem un vidi.

Lēmumā un izsniegtajā atļaujā norādīti šādi būtiski un atbilstīgi iemesli, kāpēc lēmums 
garantē pienācīgu apkārtējās vides aizsardzību:
 tuvākie nekustamie īpašumi atkritumu poligonam ir apdzīvotas terases Low Row, kas 

atrodas apmēram 180 līdz 200 metru attālumā no tuvākās atkritumu glabātuves;
 poligona operatoram ir jānodrošina, lai trokšņu līmenis nepārsniegtu 55 dB regulārās 

darbībās un 70 dB īstermiņa darbībās. Tāpēc ir jāizstrādā plāns trokšņu un vibrācijas 
samazināšanai, lai saudzētu iedzīvotājus viņu mājokļos, kas potenciāli varētu būt pakļauti 
trokšņu iedarbībai;

 poligona gaisa emisijās nedrīkst būt spēcīgu smaku, ko kontrolēs Aģentūras pilnvarots 
ierēdnis ārpus poligona robežām.

Ar iesniegtajiem dokumentiem Apvienotās Karalistes iestādes apstiprināja, ka ir 
nepieciešamība būvēt konkrēto poligonu un ka apkārtnē ir tikai 4 atkritumu poligoni. Vietas 
izvēli un plānošanu veica, vairākkārt novērtējot un izstrādājot atkritumu apstrādes 
koncepciju/plānus.

Tika uzskatāmi parādīts, ka izsniegtajā atļaujā noteiktās tehniskās prasības, kā arī 
visaptverošie uzraudzības pasākumi nodrošinās, ka videi vai iedzīvotājiem netiks nodarīts 
nopietns kaitējums. Visi būtiskie apstākļi, ko nosaka Direktīva 1999/31/EK par atkritumu 
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poligoniem, ir ņemti vērā, un tiem ir veikts visaptverošs juridisks vērtējums.

Tāpēc Komisija nav konstatējusi Eiropas Vides tiesību normu iespējamus pārkāpumus.”

6. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

„Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja iesniegtajām papildu fotogrāfijām, Komisija vērsās 
pie Apvienotās Karalistes iestādēm, prasot paskaidrojumus par ūdens sūknēšanas darbībām 
atkritumu poligonā, kā arī par to, kādā veidā tika pierādīts, ka pietiekami ņemts vērā 
gruntsūdeņu esības fakts. Turklāt tika minēts fakts, ka poligona tvertne tiek piepildīta ar 
atkritumiem, būdama pa pusei applūdusi, kā arī tika prasīts paskaidrojums par tā dīķa 
funkcijām, kurš atrodas zem poligona. Iestādēm prasīja sīki raksturot gruntsūdeņu stāvokli 
poligonā, piemēram, kāds ir attālums līdz ūdens nesējslāņiem un kādi pasākumi ir veikti, lai 
nepieļautu gruntsūdeņu un virsmas ūdeņu ieplūšanu poligona tvertnē.

Komisija cer saņemt atbildi viena mēneša laikā un pēc tam ziņot Lūgumrakstu komitejai.”

7. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā

„Apvienotās Karalistes vides aģentūra (VA) 2007. gada 14. decembrī nosūtīja rakstisku 
atbildi Eiropas Parlamentam par hidroloģijas problēmām, kas saistītas ar iepriekš minēto 
poligonu. Turklāt Komisijas dienesti lūdza VA sniegt jaunāko informāciju šajā lietā. 
2008. gada 21. maijā VA atbildēja uz Komisijas dienestu lūgumu, apgalvojot, ka poligona 
atbilstības pastāvīgā novērtējuma ietvaros VA ir apņēmusies veikt tādu datu pārbaudi, kas 
iesniegti par hidroģeoloģiskajiem apstākļiem Path Head poligona apkārtnē.

Pārbaudē galvenokārt tika izvērtēta

 konceptuālā vietas modeļa (CSM) atbilstība,
 gruntsūdens monitoringa sistēmas piemērotība,
 gruntsūdens atbilstības raksturīgo iezīmju definīcija un kontrollīmeņu definīcija, kā arī
 2. tvertnes (nākamās apglabāšanas platības) dizaina pieņemamība.

Saskaņā ar CSM objekts atbilst 1998. gadā izdotajiem noteikumiem par gruntsūdeņiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, varētu šķist, ka poligons atbilst ES tiesību aktiem 
gan gruntsūdens, gan atkritumu poligonu jomā.”

8. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Komisija ņem vērā secinājumus un ieteikumus, kas sniegti Eiropas Parlamenta ziņojumā pēc 
objekta apmeklējuma 2009. gada 28. janvārī.

Komisija atzīst, ka pastāv problēmas, kas saistītas ar atkritumu apglabāšanu, piemēram, 
ieilgušas problēmas gruntsūdens sakarā (lai gan to ir grūti attiecināt tikai ar Path Head 
karjeru), parazītu kontrole, smakas, stabilitāte un nelielais attālums līdz apdzīvotām 
teritorijām. Komisija saprot, ka poligona operators, uzraugot un kontrolējot šīs problēmas, kā 
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arī attiecīgi apsaimniekojot objektu, izpilda visas tā saistības saskaņā ar Direktīvu1 par 
atkritumu poligoniem.

Pēdējo gadu laikā Komisija ir uzraudzījusi tādu konkrētu problēmu kā gruntsūdeņu sastāvs. 
2009. gada 31. martā Apvienotās Karalistes iestādes sniedza Komisijai šādu informāciju:

2008. gadā ir bijuši vairāki pārkāpumi, kuru dēļ atļauju varētu neizsniegt, jo gruntsūdens 
urbumos objekta perimetrā tika konstatēti vairāki piesārņotāji. Saskaņā ar atļaujas 
piešķiršanas nosacījumiem un informāciju, kas minēta publiskajā reģistrā, Vides aģentūra tika 
informēta par šiem pārkāpumiem.

Piesārņotāji, kuru dēļ radās pārmērīgs apdraudējums, ir:
i) amonija slāpeklis,
ii) niķelis,
iii) kadmijs.

Objekta operators (SITA) ir izvērtējis minētos pārkāpumus, un darbības piedāvātas atbilstīgi tā 
Monitoringa pārvaldības plānam (MPP). Saskaņā ar MPP operators ir pārbaudījis arī 
vēsturiskos monitoringa datus un objekta hidroģeoloģiskā riska novērtējumu (HRA). HRA
Vides aģentūrai tika iesniegts 2009. gada marta sākumā. Patlaban šis novērtējums, kā arī 
ikgadējais monitoringa ziņojums par objektu 2008. gadā un pārskats par gruntsūdens 
kvalitātes monitoringu/kontrollīmeņiem gruntsūdens monitoringa urbumos lejpus poligona 
atrodas pie Darba grupas gruntsūdens un zemes piesārņojuma jautājumos, kura pārbauda šos 
dokumentus.

Veicot ziņojumos sniegtās informācijas sākotnējo pārbaudi, netika konstatēts iemesls 
būtiskām bažām. Tomēr detalizētāku novērtējumu varēs pabeigt divu mēnešu laikā; pēc tam 
varēs noteikt, vai operatoram ir vai nav jāveic kādi papildu izmeklējumi/darbi, lai nodrošinātu 
labāku objekta raksturojumu no hidroģeoloģiskā aspekta un noteiktu vietas, kur vajadzētu 
mainīt objekta atļaujā norādītos kontrollīmeņus, tādējādi garantējot nepārtrauktu apkārtējā 
gruntsūdens aizsardzību.

2009. gada 30. oktobrī Komisija lūdza Apvienotās Karalistes atbildīgās iestādes sniegt 
jaunāko informāciju šajā lietā. 2009. gada 20. novembrī Apvienotā Karaliste sniedza šādu 
informāciju:

„Pēdējo mēnešu laikā esam sadarbojušies ar „SITA UK Limited”, lai nodrošinātu to, ka 
gruntsūdens monitorings tiek veikts pareizi un saskaņā ar mūsu publicētajām vadlīnijām. 
Sadarbības laikā ir veikti auditi, lai nodrošinātu, ka visi monitoringa urbumi ir piemēroti 
paredzētajam mērķim un gruntsūdens monitoringa pārskatos ir norādītas to atrašanās vietas. 
Minētais veikts tā, lai mēs pilnībā izprastu ūdens kvalitātes problēmu apjomu objekta lejpusē 
un augšpusē. Patlaban tiek veikti tālāki uzlabojumi, kas saistīti ar gruntsūdens kontrollīmeņu 
pārskatīšanu. Tas ir nepieciešams, jo esam pamanījuši izmaiņas piesārņotāju koncentrācijā 
poligona augšpusē.

                                               
1 OV L 182, 16.7.1999., 1.–19. lpp.
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Esam pārliecināti, ka PPC atļaujā noteiktais monitoringa režīms nodrošina efektīvu agro 
brīdinājumu atklāšanas iespēju, un mēs turpināsim pārskatīt visus iesniegtos datus, lai 
garantētu nepārtrauktu apkārtējā gruntsūdens aizsardzību objektā. Turklāt esam pārliecināti, 
ka objekts ir projektēts atbilstīgi augstiem standartiem, kā dēļ samazinās ar stabilitāti un 
gruntsūdeni saistītie riski.

Esam vienojušies par tikšanos ar vietējiem padomniekiem, apvienības „Iedzīvotāji pret 
atkritumiem” pārstāvjiem un Fiona Hall parlamenta locekļiem; tā notiks 2009. gada 
19. novembrī. Esam aicinājuši uz šo tikšanos, lai apspriestu jautājumus par gruntsūdeni un 
stabilitāti, kas radušies Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas pārstāvju vizītes laikā 
2009. gada janvārī, kā arī, lai ziņotu par mūsu veikto hidroģeoloģisko risku novērtējuma 
izpēti. Mēs vēlamies pārliecināties, ka visas personas, kas piedalīsies tikšanās reizē, pilnībā 
izproti mūsu lēmuma pieņemšanas procesus, kā arī garantēt to, ka sabiedrība labāk uzticas 
mūsu regulējumiem attiecībā uz šo poligonu.”

Secinājumi

Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija uzskata, ka ir veikti pasākumi traucējumu 
mazināšanai poligonā, kā pienācīgi norādīts objekta apmeklējuma ziņojumā. Turklāt saskaņā 
ar Direktīvas par atkritumu poligoniem III pielikumu poligona operators uzrauga gruntsūdens 
sastāvu un veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu apkārtējā gruntsūdens aizsardzību 
objektā.”


