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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1102/2009, ko Association de Défense pour le Droit au 
Logement et à la Consommation vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgais 
Gerard Cussinet, par piesārņojumu, ko rada nepareiza Kisē atkritumu poligona 
izmantošana (Višīvaldaljē, Francijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par nepareizu veidu, kā tiek izmantots Kisē atkritumu 
poligons (Višīvaldaljē, Francijā), un uzskata, ka tas rada nopietnus draudus vietējo iedzīvotāju 
veselībai. Lūgumraksta iesniedzējs kritizē uzņēmumu, kas pārvalda poligonu, un apgalvo, ka 
tas nav ieinteresēts pārstrādē un ka aptuveni 350 000 tonnas atkritumu netiek uzglabātas 
pareizi. Pēc lūgumraksta iesniedzēja teiktā vietējās varas iestādes turpina nepievērst 
problēmai uzmanību, un tās nav veikušas pasākumus, lai slēgtu poligonu vai lai to uzlabotu, 
ievērojot vides standartus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 23. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju minētais atkritumu poligons ir 
strādājošs poligons, kurš ietilpst Direktīvas par atkritumu poligoniem1 (Atkritumu poligonu 
direktīva) darbības jomā un kura atbilstība direktīvas prasībām saskaņā ar tās 14. pantu bija 
jānodrošina līdz 2009. gada 16. jūlijam. Tāpēc, sazinoties ar Francijas varas iestādēm, ir 
jānoskaidro turpmāk minētie jautājumi.
                                               
1 Direktīva 1999/31/EK, OV L 182, 16.7.1999., 1.–19. lpp.
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- Atkritumu apstrāde pirms to galīgās apglabāšanas poligonā. Atkritumu poligonu direktīvas 
6. pantā ir noteikts, ka poligonos drīkst izgāzt tikai apstrādātus atkritumus.

- Tiesību aktos noteikto procedūru atkritumu pieņemšanai poligonā, proti, smagkravas 
automobiļu, kas ieved atkritumus poligonā, pārbaudes uz vietas un svēršanas, neatbilstība 
prasībām. Lēmuma par kritērijiem atkritumu pieņemšanai1 1.3. punktā ir noteikts, ka katru 
poligonā nogādāto atkritumu kravu vizuāli pārbauda pirms un pēc izkraušanas. Pārbauda arī 
vajadzīgo dokumentāciju.

- Spēcīgas smakas klātbūtne atkritumu poligona tuvumā esošajās dzīvojamās zonās, kas, 
iespējams, rodas neatbilstīgas atkritumu ikdienas pārvaldības dēļ poligonā. Atkritumu 
poligonu direktīvas I pielikuma 5. punktā ir noteikts, ka atkritumu poligonu operatori veic 
pasākumus, lai mazinātu poligona radītos traucējumus, piemēram, smaku izplūdi.

Secinājumi

Komisija sazināsies ar Francijas varas iestādēm, lai precizētu iepriekš minētos jautājumus, un 
informēs Parlamentu par tās secinājumiem.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 24. jūnijā

„2009. gada 10. decembrī Komisija pieprasīja Francijas kompetentajām varas iestādēm 
informāciju par šādiem jautājumiem:

- Atkritumu apstrāde pirms to galīgās apglabāšanas poligonos. Atkritumu poligonu direktīvas 
6. pantā2 ir noteikts, ka poligonos drīkst pieņemt tikai apstrādātus atkritumus.

- Neatbilstības tiesību aktos noteiktajās procedūrās attiecībā uz atkritumu pieņemšanu 
poligonā, īpaši kravas automašīnu, kas ieved atkritumus poligonā, pārbaudi uz vietas.
Lēmumā par kritērijiem atkritumu pieņemšanai 1.3. punktā3 ir noteikts, ka katru poligonā 
nogādāto atkritumu kravu vizuāli pārbauda pirms un pēc izkraušanas. Pārbauda arī vajadzīgo 
dokumentāciju.

- Spēcīgas smakas klātbūtne atkritumu poligona tuvumā esošajos dzīvojamos rajonos, kas 
iespējami rodas neatbilstīgas atkritumu ikdienas pārvaldības dēļ poligonā. Atkritumu 
direktīvas I pielikuma 5. punkts paredz, ka poligona apsaimniekotājiem ir jāveic pasākumi, lai 
mazinātu poligona radītos traucējumus, piemēram, smaku izplūdi.

2010. gada 21. aprīlī Francijas varas iestādes sniedza Komisijai šādu atbildi:

- Atkritumu poligons pilnībā atbilst Atkritumu poligonu direktīvai un Lēmumam par kritērijiem 
atkritumu pieņemšanai. To reglamentē 2000. gada 8. septembra, 2007. gada 6. jūlija un 

                                               
1 Lēmums 2003/33/EK, OV L 11/27, 16.1.2003.
2 Direktīva 1999/31/EK, OV L 182, 16.7.1999., 1.–19. lpp.
3 Lēmums Nr. 2003/33/EK, OV L 11/27, 16.1.2003.
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2010. gada 25. janvāra tiesas spriedumi („arrêts”).

- Atkritumu direktīvas 12. pants ir izpildīts. Tajā noteikts, ka atkritumu poligonos jāveic 
regulāras pārbaudes. Visi konkrētā poligona uzraudzības rezultāti tiek saņemti vismaz reizi 
gadā. Pēdējā visaptverošā pārbaude notika 2009. gada 30. jūnijā.

- Poligona apsaimniekotājam ir derīga poligona turēšanas atļauja, kas izsniegta saskaņā ar 
Atkritumu direktīvas 7. un 8. pantu.

- Atkritumi tiek pieņemti saskaņā ar Lēmumā par kritērijiem atkritumu pieņemšanai noteiktajām 
prasībām. 2009. gadā tika atteikta 42 atkritumu kravu pieņemšana, jo tās neatbilda lēmuma 
prasībām.

- Atkritumi, kas tiek ievesti Kisē poligonā, tiek iepriekš sašķiroti. Poligonā var apglabāt tikai 
tādus atkritumus, kas noteikti Code de l'Environnement L541-1-III pantā.

- Attiecībā uz poligona radītajiem traucējumiem Komisija ir informēta, ka ir īstenoti virkne 
pasākumu poligona darbības rezultātā radītās ietekmes mazināšanai. Papildu pasākumi tika veikti 
2009. gadā, lai samazinātu ietekmi, ko rada poligonā veicamie atbilstības darbi.

Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, Komisija nekonstatē Atkritumu direktīvas 
pārkāpumus.”

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī

Komisija saņēma papildu informāciju saistībā ar šo lūgumrakstu. Izskatījusi saņemtos 
dokumentus, Komisija nevar atrast nekādus pierādījumus, lai apšaubītu iepriekšējā paziņojumā 
izdarīto secinājumu, tādēļ nav pamatojuma turpmākai šā jautājuma izmeklēšanai.


