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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0249/2007, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgā
Pauline Smout, par EK tiesību aktu neievērošanu saistībā ar atļaujas izsniegšanu 
atkritumu poligona ierīkošanai Hefodas akmeņlauztuvē Vrekshemā (Velsa, 
Apvienotā Karaliste)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja kritizē Velsas Vides aģentūras lēmumu piešķirt atļauju atkritumu 
poligona ierīkošanai Hefodas akmeņlauztuvē Vrekshemā (Velsa, Apvienotā Karaliste), jo 
uzskata, ka aģentūra ignorē EK tiesību aktus vides un atkritumu pārstrādes jomā. 
Lūgumraksta iesniedzēja skaidro, ka 1988. gadā tika noraidīts iesniegums par atkritumu 
poligona ierīkošanu Hefodas akmeņlauztuvē un 2004. gadā noteica, ka daļa akmeņlauztuves ir 
īpaši aizsargājama dabas teritorija. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka prasītājs ir pārsūdzējis 
atļaujas atteikumu un uzvarējis par spīti vides grupas un iedzīvotāju protestiem. Lūgumraksta 
iesniedzēja apstrīd Vides aģentūras lēmumu un uzskata, ka, izsniedzot atļauju poligona 
ierīkošanai, tika ignorētas tās sekas, ko poligons radīs iedzīvotājiem un pašreizējam īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas statusam, un radīts pamudinājums iebilst pret efektīvi īstenoto 
EK atkritumu pārstrādes politiku.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 23. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. oktobrī

„Pamatojums
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Lūgumraksta iesniedzēja apstrīd Velsas Vides aģentūras 2004. gada oktobrī piešķirto atļauju, 
kas izsniegta atkritumu poligona ierīkošanai Hefodas akmeņlauztuvē (Vrekshema), šādu 
iemeslu dēļ:

– tas atrodas īpašā saglabāšanas teritorijā, kas par tādu ir klasificēta 2004. gadā;
– tas ignorē iespējamo ietekmi uz iedzīvotājiem;
– tas ir kā pamudinājums izmest atkritumus poligonā, nevis veicināt atkritumu pārstrādi;
– tas palielina nelabvēlīgo ietekmi, ko mazajā dzīvojamajā rajonā jau rada trīs lieli atkritumu 

poligoni, vairāki mazāki poligoni un dīķis ar toksisku ūdeni.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Poligonu vai citu atkritumu apglabāšanas apstrādes metožu izvēle ir dalībvalstu ziņā.

Poligonu gadījumā Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem1 ir noteiktas īpašas 
prasības attiecībā uz poligonu būvniecību, ekspluatāciju, slēgšanu un pēcslēgšanas periodu, lai 
novērstu vai cik vien iespējams samazinātu jebkādu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku 
veselību. Izvēloties poligona atrašanās vietu, ir jāņem vērā prasības, kas cita starpā ir saistītas 
ar dabas aizsardzību vai kultūras mantojumu šajā teritorijā.

Ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK, ko groza ar 
Direktīvu 97/11/EK2, par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, 
ja pastāv iespēja, ka poligonam var būt būtiska ietekme uz vidi.

Turklāt Direktīvas 92/43/EEK3 par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 
6. panta 3. punktā noteikts, ka jebkuram plānam vai projektam, kam var būt būtiska ietekme 
uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT) vai īpaši aizsargājamām teritorijām (ĪAT), 
jāveic atbilstīgs ietekmes novērtējums uz attiecīgo teritoriju, ņemot vērā direktīvas mērķus.

Komisija jau ir tieši sazinājusies ar lūgumraksta iesniedzēju un novērtējusi viņas paustās 
bažas. Izrādās, ka ietekmes uz vidi novērtējums tika veikts pirms plānošanas atļaujas 
piešķiršanas un ka attiecīgās valsts iestādes novērtēja atkritumu poligona darbības iespējamo 
ietekmi uz noteikto ĪADT. Tādējādi Komisija tika informēta, ka atļauja ierīkot atkritumu 
poligonu ĪADT teritorijā ir anulēta.

Secinājumi

Tātad Komisija nekonstatēja Kopienas tiesību aktu pārkāpumu.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„2007. gada 19. oktobrī pirmajā atbildē attiecībā uz šo lūgumrakstu Komisija paskaidroja, ka 
šajā gadījumā nevarēja konstatēt Kopienas tiesību aktu pārkāpumu. Pēc tam lūgumraksta 
iesniedzēja iesniedza papildu pierādījumus. 

                                               
1 OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.
2 OV L 073, 14.3.1997., 5. lpp.
3 OV L, 22.7.1992., 206. lpp.
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Lūgumraksta iesniedzēju galvenokārt uztrauc atkritumu poligona atrašanās dzīvojamo māju 
tuvumā; mazāk viņu uztrauc tā iespējamā ietekme uz tuvumā esošo īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju (ĪADT), kas noteikta atbilstīgi Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību noteikumiem1. Direktīvā 1999/31/EK par atkritumu poligoniem2

konkrēti nav noteikts poligona minimālais attālums no dzīvojamām zonām. Šāda norāde bija 
iekļauta Komisijas sākotnējā priekšlikumā, taču likumdevēja pieņemtajā galīgajā variantā šis 
noteikums netika saglabāts. 

Šķiet, ka poligona ietekmes uz vidi novērtējums tika veikts 1992. gadā atbilstīgi 
Direktīvā 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu3 noteiktajām prasībām, un 1995. gadā tika piešķirta būvatļauja. Vēlāk daļai 
poligonam paredzētās teritorijas piešķīra ĪADT statusu, un šā iemesla dēļ atļauja ierīkot 
poligonu šajā teritorijā tika atsaukta. Lūgumraksta iesniedzēja pauda bažas par to, ka minēto 
apstākļu dēļ tika grozīti atļaujas noteikumi, nepieņemot lēmumu par atbilstības novērtējumu, 
lai saskaņā ar Direktīvā 85/337/EEK noteiktajām prasībām novērtētu, vai ir nepieciešams 
veikt papildu ietekmes uz vidi novērtējumu. 

Nesenās tikšanās laikā ar Apvienotās Karalistes pārstāvjiem Komisija pievērsa uzmanību šā 
lūgumraksta tematam. Apvienotās Karalistes varas iestādes paskaidroja, ka 1995. gadā 
piešķirtā poligona ierīkošanas atļauja tika grozīta 1998. gadā, taču tas tika darīts tikai tāpēc, 
lai pagarinātu poligona darbības periodu, nevis būtiski grozītu sākotnējo atļauju. 
Direktīvas 85/337/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK4, prasības faktiski neattiecas uz 
darbības laika pagarināšanu, un tāpēc uz to neattiecas direktīvas II pielikuma 13. daļas 
noteikumi. Attiecībā uz sūdzībām par smakām, šķiet, ka poligona smakas ir neitralizētas, lai 
gan lūgumraksta iesniedzēja vēl aizvien raizējas par šā piesārņojuma ietekmi uz bērnu 
veselību. Šobrīd nav skaidrs, vai smakas vēl aizvien rada traucējumus. 

Lūgumraksta iesniedzēja pauda bažas arī par to, ka, atrodoties šajā teritorijā, poligons, 
iespējams, piesārņos Dī upes ūdeņus un poligona gruntsūdeņus. Tomēr šie pieņēmumi ir ļoti 
vispārēji, un, tā kā Komisijai trūka konkrētākas informācijas par faktisko piesārņojumu, 
sarunās ar Apvienotās Karalistes varas iestādēm šajos jautājumos tā nevarēja saņemt 
lietderīgas atbildes. Tāpēc jāsecina, ka, pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nevar 
konstatēt Kopienas tiesību aktu pārkāpumus.”

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
2 OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.
3 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp. 
4 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.


