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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Subject: Lūgumraksts Nr. 0944/2004, ko grupas „Iedzīvotāji pret toksisko atkritumu 
izgāztuvi” (Residents Against Toxic Site) vārdā iesniedza Apvienotās 
Karalistes valstspiederīgā Sheila Ellis un kam pievienoti 7 paraksti, par 
iespējamu ES Direktīvas par atkritumu poligoniem neīstenošanu 
Apvienotajā Karalistē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Apvienotā Karaliste nav pienācīgi īstenojusi ES 
direktīvu par atkritumu poligoniem. Piemēram, saskaņā ar Apvienotās Karalistes 2002. gada 
noteikumiem par izgāztuvēm pastāvošās izgāztuves tiek atbrīvotas no svarīgām atbilstības 
prasībām, kas ietvertas ES direktīvā, tādām kā prasība, ka mākslīgā oderējuma sistēmām ir 
jānovērš tās vides piesārņojums, kurā izgāztuves ir izveidotas. Turklāt Apvienotās Karalistes 
noteikumos, atšķirībā no ES direktīvas, nav aizliegts ierīkot izgāztuves ģeoloģiski nestabilā 
vidē. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas teikto iepriekš minēto aspektu rezultātā visām 
pastāvošajām Apvienotās Karalistes izgāztuvēm tika piešķirtas licences, neraugoties uz 
draudiem, ko tās rada cilvēku veselībai un videi. Kā piemēru lūgumraksta iesniedzēja min 
Houghton Quarry atkritumu izgāztuvi. Viņa aicina Eiropas Parlamentu iejaukties, lai attiecībā 
uz Houghton Quarry tiktu piemērotas atbilstošās ES direktīvas, un pieprasa, lai šī atkritumu 
izgāztuve tiktu slēgta, ja tā neatbilst minētajām prasībām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 18. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2005. gada 30. novembrī.

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par Houghton-le-Spring atkritumu izgāztuves darbības 
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turpināšanu Anglijas ziemeļaustrumu daļā. Komisija ir informēta par šo izgāztuvi, vairāku 
gadu laikā izskatot lūgumraksta iesniedzējas sūdzības. Šo izskatīšanu gaitā Komisija divas 
reizes sazinājās ar Apvienotās Karalistes varas iestādēm, lai lūgtu komentārus par 
iesniegtajām sūdzībām. Apvienotās Karalistes iestādes sniedza atbildi, savai otrajai atbildei 
pievienojot pārraudzības datus par gruntsūdeņu kvalitāti. Komisija izvērtēja lūgumraksta 
iesniedzējas un Apvienotās Karalistes varas iestāžu sniegtos datus un secināja, ka nav 
pietiekamu pierādījumu par Kopienas tiesību aktu pārkāpumu, lai pamatotu lūgumraksta 
iesniedzējas pieprasītās pārkāpuma procedūras uzsākšanu saskaņā ar EK līguma 226. pantu.

Lūgumraksta iesniedzēja vērsās arī pie Eiropas ombuda saistībā ar prasību par piekļuvi 
dokumentiem, kas attiecas uz sūdzības lietu. Tā kā sūdzība bija slēgta, lūgumraksta 
iesniedzējai tika nodrošinātas visas tās sarakstes kopijas, kas bija saistīta viņas reģistrēto 
sūdzības lietu un kas tika veikta starp Apvienotās Karalistes varas iestādēm un Komisiju, 
ieskaitot Apvienotās Karalistes sniegto pārraudzības datu kopijas. Pēc tam ombuds slēdza 
lietas izmeklēšanu (atsauces numurs: 3381/2004/TN), pieņemot, ka Sheila Ellis prasība par 
piekļuvi dokumentiem ir izpildīta.  

Turklāt lūgumraksta iesniedzēja ir informējusi Komisiju, ka pēc apspriežu procesa, kurā bija 
iesaistīti lūgumraksta iesniedzēji, izgāztuvei ir izsniegta jauna atļauja saskaņā ar Padomes 
1996. gada 24. septembra Direktīvu 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli1. Pēc turpmākās ar šo izgāztuvi saistītās sarakstes ar lūgumraksta iesniedzēju 
Komisija apsprieda lietu ar Apvienotās Karalistes varas iestādēm šim jautājumam veltītā 
sanāksmē 2005. gada oktobrī, cenšoties gūt lielāku skaidrību no Apvienotās Karalistes varas 
iestādēm par izgāztuves darbību, pamatojoties uz turpmākām vēstulēm, kas tika saņemtas tieši 
no lūgumraksta iesniedzējas. Pēc šīs sanāksmes varas iestādes nav iesniegušas papildu 
informāciju rakstiskā veidā. Pēc tam, kad Komisijas dienesti beigs iesniegtās apjomīgās 
tehniskās dokumentācijas izskatīšanu, Komisija varēs pieņemt lēmumu par turpmāko nostāju 
šajā lietā.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 28. martā.
Papildus Komisijas iepriekšējai atbildei uz šo lūgumrakstu, kā arī pēc konkrētajam 
jautājumam veltītās tikšanās ar Apvienotās Karalistes varas iestādēm 2005. gada oktobrī, 
Apvienotās Karalistes varas iestādes ir sniegušas papildu informāciju par lūgumraksta 
iesniedzējas izvirzītajiem jautājumiem.

Savā atbildē Apvienotās Karalistes pārstāvji centās risināt atsevišķus jautājumus, kas 
aktualizēti saistībā ar izgāztuves darbību. Atbildot uz jautājumu par gruntsūdeņu analīzes 
rezultātiem pirms darbības uzsākšanas, Apvienotās Karalistes varas iestādes norādīja, ka 
pirmsekspluatācijas pārbaudes ziņojumu 1997. gada 23. janvārī sagatavoja Biffa Waste 
Services. Ziņojumā ir secināts, ka pirms atkritumu noglabāšanas uzsākšanas pastāvēja neliels 
smago metālu piesārņojums, tomēr ziņojuma sagatavotāji norāda, ka tas saistāms ar urbumu 
veikšanu iežos — magnija kaļķakmenī, kura sastāvā bijuši smagie metāli.

Apvienotās Karalistes sniegtajā informācijā par urbumu atrašanās vietu izgāztuves tuvumā 
pausts, ka laikā, kad izgāztuvei pirmo reizi tika piešķirta licence, lēmums par to tika pieņemts, 
apspriežoties ar Tainas un Vīras Atkritumu pārvaldes iestādi (Tyne and Wear Waste 

                                               
1 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.
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Regulation Authority) un Valsts upju iestādi (National Rivers Authority), kā arī vēlāk, 
2001. gada oktobrī, apspriežoties ar Vides aģentūru (Environment Agency). Saistībā ar 
pieteikumu piesārņojuma novēršanas un kontroles atļaujas saņemšanai 2004. gada augustā 
tika veikts neatkarīgs vides riska novērtējums, sagatavojot protokolu par turpmākajiem 
urbumiem izgāztuvē. Saskaņā ar Apvienotās Karalistes varas iestāžu sniegto informāciju 
apsaimniekotājs ik mēnesi veic gruntsūdeņu paraugu analīzi, kamēr izgāztuves pārbaudi reizi 
gadā veic arī Vides aģentūra; šī pārbaude var ietvert gruntsūdeņu paraugu ņemšanu un 
pārbaudi.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas izvirzīto jautājumu par margināliem bīstamajiem 
atkritumiem (piemēram, piesārņotajiem audekliem), kas tiek pieņemti izgāztuvē, Apvienotās 
Karalistes varas iestādes savā atbildē pauž, ka piesārņojuma novēršanas un kontroles atļaujā 
ietvertajā atļauto atkritumu sarakstā marginālie bīstamie atkritumi nav minēti. Turklāt varas 
iestādes norāda, ka Vides aģentūra nav informēta par šādu atkritumu pieņemšanu izgāztuvē.
Ņemot vērā faktu, ka izgāztuvē nav atļauts pieņemt bīstamos atkritumus, varas iestādes 
norāda, ka attiecīgi nepastāv prasība vai procedūras bīstamo atkritumu analīzei. Tomēr 
saskaņā ar Apvienotās Karalistes sniegto informāciju atkritumi, kuri tiek ievesti izgāztuvē, 
tiek pārbaudīti, lai pārliecinātos, ka tie atbilst atļaujā ietvertajiem nosacījumiem. Pārbaude 
tiek veikta, izmantojot noslēgtas shēmas televīzijas kameras vietā uz platformsvariem, kur 
tiek ievesti atkritumi, tad atkritumus pārbauda mašīnas operators, veicot to izgāšanu, un pēc 
tam tie tiek pārbaudīti, atkritumus izvietojot izgāztuvē.

Saistībā ar ierosinājumu, ka izgāztuvē jāveic turpmāka neatkarīga urbumu pārraudzība, 
Apvienotās Karalistes varas iestādes ir apstiprinājušas, ka saskaņā ar Vides aģentūras sniegto 
informāciju izgāztuves apkārtnē tuvākajā laikā tiks nodrošināta neatkarīga gruntsūdeņu 
analīze. Kad Komisija saņems papildu informāciju par šīs analīzes rezultātiem, tā šajā lietā 
pieņems turpmāku nostāju.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. jūlijā

„Papildus Komisijas iepriekšējai atbildei uz lūgumrakstu Apvienotās Karalistes varas iestādes 
ir sniegušas papildu informāciju par lūgumraksta iesniedzējas ierosināto urbumu pārraudzības 
jautājumu.

Attiecībā uz ierosinājumu, ka izgāztuvē jāveic turpmāka neatkarīga urbumu pārraudzība, 
Apvienotās Karalistes varas iestādes ir norādījušas, ka saskaņā ar Vides aģentūras sniegto 
informāciju izgāztuves apkārtnē 2006. gada jūnija vidū tiks sākta neatkarīga gruntsūdeņu 
analīze.

Apvienotās Karalistes varas iestādes informē Komisiju, ka gruntsūdeņu paraugu ņemšanas 
pārraudzībai no izgāztuves apkārtnē esošajiem urbumiem un vēlāk veicamam pilnam 
pārbaudes ziņojumam, pamatojoties uz paraugu laboratorijas analīzes rezultātiem, kā 
neatkarīgi konsultanti ir nolīgti British Geological Survey. Apvienotās Karalistes varas 
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iestādes ir norādījušas, ka pārbaudes ziņojums ir jāpabeidz līdz 2006. gada augustam. Kad 
Komisija būs saņēmusi papildu informāciju par šīs analīzes rezultātiem, tā šajā lietā varēs 
paust turpmāku nostāju.

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 12. decembrī.

Papildus Komisijas iepriekšējai atbildei uz šo lūgumrakstu Apvienotās Karalistes varas 
iestādes iesniedza pilna pārbaudes ziņojuma, kurā analizēti gruntsūdeņu paraugu no 
izgāztuves teritorijā esošajiem urbumiem laboratorijas rezultāti, kopiju (pievienota tā kopija).
Ziņojuma secinājumos (37. lappuse) ir pausts, ka gruntsūdeņu pārbaudes secinājumi un 
vēsturiskās pārraudzības rezultāti norāda, ka nepastāv konstatējama izgāztuves ietekme uz 
gruntsūdeņu kvalitāti. Tomēr ir konstatēts zināms gruntsūdeņu piesārņojums, un tas 
galvenokārt koncentrējas J2 urbuma apkārtnē. Ziņojumā ir norādīti „detalizēti iespējamie šī 
piesārņojuma avoti saskaņā ar šī ziņojuma 7.1. punktu, ietverot piesārņojumu no betona 
maisīšanas un augsnes pārstrādes tuvumā esošām teritorijām, biezu iespējami piesārņotās 
zemes slāni izgāztuves pamatā, iespējamu herbicīdu un pesticīdu izmantošanu saistībā ar 
lauksaimniecības zemi ziemeļos no izgāztuves, kā arī A690 ceļa tuvumu kā iespējamu ceļu 
seguma sāls piesārņojuma avotu”. Ziņojuma secinājumos (9. punkts) minēti ieteikumi uzlabot 
turpmākās pārraudzības metodiku.

No Apvienotās Karalistes varas iestādēm ir pieprasīta papildu informācija par iespējamo 
noplūdes risku no J2 urbuma vietas, kas konstatēta kā piesārņota, un apstiprinājums, ka 
izgāztuves apsaimniekotājs ir īstenojis atbilstošos ieteikumus. Kad Komisija būs saņēmusi šo 
informāciju, tā komitejai varēs sniegt aktualizētu informāciju.

7. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī.

Pēc Komisijas iepriekšējās atbildes uz šo lūgumrakstu Komisija Apvienotās Karalistes varas 
iestādēm izvirzīja konkrētus jautājumus par izgāztuves apsaimniekošanu, jo īpaši saistībā ar:
gāzveida emisiju noteikšanu no izgāztuves, laika periodu, kurā izgāztuvē paredzēts veikt 
atkritumu noglabāšanu, izgāztuves slēgšanas programmu un problēmām saistībā ar izgāztuves 
stabilitāti, īpaši saistībā ar plaisām, kas ir radušās pie izgāztuves dienvidu robežas.

Apvienotās Karalistes varas iestādes atbildēja, sniedzot informāciju par konkrētiem 
jautājumiem, par kuriem dažos gadījumos ir vajadzīgs papildu skaidrojums. Turklāt 
lūgumraksta iesniedzēja Komisijai ir iesniegusi informāciju par izgāztuves apsaimniekošanu 
un publisku piekļuvi dokumentiem saistībā ar izgāztuvē glabāto atkritumu veidu. Rezultātā 
Komisija šos jautājumus gatavojas aktualizēt arī turpmākajā saziņā ar Apvienotās Karalistes 
varas iestādēm. Kad Komisija būs saņēmusi paskaidrojumus par atsevišķiem jautājumiem, tā 
varēs sniegt atjauninātu informāciju.

Pielikumā: Ziņojums „Gruntsūdeņu pārbaude Houghton Quarry atkritumu izgāztuvē”

8. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī.

Komisija vēlreiz apsprieda šo lūgumrakstu ar Apvienotās Karalistes varas iestādēm šim 
jautājumam veltītajā sanāksmē, kas notika 2010. gada nogalē. Īpaši Komisija lūdza sniegt 
skaidrojumus par vairākiem svarīgiem jautājumiem, uz kuriem norādījuši lūgumraksta 
iesniedzēji.
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Apvienotās Karalistes varas iestādes bija iepriekš informējušas Komisiju, ka ir ieviesti 
pagaidu pārsegumi un pārsegšana tiks pabeigta trim no četrām kamerām izgāztuvē. Sūdzības 
iesniedzēji informēja Komisiju, ka uz 2010. gada jūliju 1. kamerai bija tikai daļējs pārsegums, 
3. kameru nebija paredzēts nosegt 2010. gadā un turpinājās ievērojama nosvēršanās 1. un 
2. kameras augšpusē.

Apvienotās Karalistes varas iestādes paskaidroja, ka vietējo iedzīvotāju bažas attiecībā uz 
pārseguma trūkumu izgāztuvē bija pamatotas. Vides aģentūra aktīvi mēģināja realizēt plānu 
par izgāztuves pārsegšanu pēc iespējas drīzākā laikā. Izgāztuves 2. posmam bija pagaidu 
pārsegums, bet šķērsslīpums šajā izgāztuves daļā nozīmēja, ka pastāvīgs pārsegums šeit nav 
iespējams. 1. posms bija jāpārsedz līdz 2010. gada beigām. Tikmēr visā izgāztuvē turpinājās 
poligona gāzes ieguve. Turklāt šī izgāztuve bija iekļauta valsts poligona gāzes pārbaudē, un 
komanda veica izgāztuves pārbaudi. Šis novērtējums bija jāsagatavo līdz 2010. gada 
decembrim un lūgumraksta iesniedzējiem tika solīts nosūtīt tā kopiju. Sekmīga izgāztuves 
pārsegšana tika noteikta par prioritāti un samazinās izgāztuves radīto smaku, pakaišu un 
kaitēkļu traucējumus.

Turklāt lūgumraksta iesniedzēji pauda bažas, ka izskalojuma līmeņi izgāztuvē izsūcas cauri
oderējumam, ir noplūduši ūdens nesējslāņu iežos kopš 2009. gada jūlija un noplūst joprojām.
Lūgumraksta iesniedzēji apgalvoja, ka apsaimniekotājs sūknēja izgāztuvē lielu ūdens 
nesējslāņa daudzumu, lai kanalizācijas sistēmā aizskalotu piesārņojošās vielas no 
pārraudzības urbumiem. Apvienotās Karalistes varas iestādes paskaidroja, ka Vides aģentūra 
izmeklē gruntsūdens situāciju šajā lietā, lai, iespējams, uzsāktu kriminālvajāšanu pret 
izgāztuves apsaimniekotāju. 2009. gada rudenī tika pierādīts, ka piesārņojuma līmeņi urbumos 
bija paaugstināti. Dokumentācija tiek gatavota, un apsaimniekotājs ir nopratināts ar 
brīdinājumu.

Lūgumraksta iesniedzēji arī pauda bažas par to, ka tika pārkāpti noteikumi par izgāztuvē 
novietoto atkritumu līmeni, kas ir ļoti augsts šajās vietās. Lūgumraksta iesniedzēja arī vērsa 
uzmanību uz aizsargsieta ap izgāztuvi nojaukšanu, kas radīja paaugstinātu putekļu daudzuma 
izplūšanu no izgāztuves un ietekmēja vietējos iedzīvotājus. Apvienotās Karalistes varas 
iestādes paskaidroja, ka sūdzību līmenis par putekļiem ir bijis zems. Kas attiecas uz atkritumu 
pirms-nosēšanās līmeņiem, šis jautājums tiek regulēts integrētas piesārņojuma aizkavēšanas 
un novēršanas atļaujā, ko pārrauga Vides aģentūra, un šai saistībā poligonā tiek ievērota 
atbilstība. Pēcnosēšanās līmeņi un jautājumi par aizsargsieta nojaukšanu ietilpst vietējās 
plānošanas iestādes kompetencē, un tie pašreiz tiek izmeklēti.

Komisija ir lūgusi sniegt jaunāko informāciju par situāciju izgāztuvē attiecībā uz panākto 
progresu saistībā ar pārsegšanu, gatavotajām prasībām un vietējās plānošanas iestādes veiktās 
izmeklēšanas rezultātiem par apgalvojumiem, ka nav ievēroti noteikumi par atkritumu 
līmeņiem.


