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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1060/2010, ko Volinas pilsētas domes vārdā iesniedza 
Polijas valstspiederīgais Konrad Janson un kam pievienots 1 paraksts, par 
Polijas salas Volinas piesārņošanu un ar to saistīto ES noteikumu par 
atkritumu apstrādi neievērošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir domes loceklis Volinas pilsētā, kas ir tāda paša nosaukuma 
Polijas salas lielākā pilsēta, daļa, no kuras ir iekļauta Natura 2000 sarakstā, norāda uz 
pašreizējām atkritumu apsaimniekošanas un ūdens piesārņojuma problēmām šajā teritorijā.
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka valsts un reģionālās varas iestādes rīkojas neefektīvi un 
ka netiek ievēroti ES tiesību akti šajā jomā. Tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo 
lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 15. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

ES tiesību akti vides jomā, kas attiecas uz šo lūgumrakstu:

 ūdeņu aizsardzība — Direktīva par komunālo notekūdeņu attīrīšanu1 un Ūdens 
pamatdirektīva2, kā arī peldvietu ūdens direktīvas3; 

                                               
1 Direktīva 91/271/EEK, OV L 135, 30.5.1991.
2 Direktīva 2000/60/EK, OV L 327, 22.12.2000.
3 Direktīva 76/160/EEK, OV L 31, 5.2.1976., un Direktīva 2006/7/EK, OV L 64, 4.3.2006.
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 atkritumu apsaimniekošana — jaunā Atkritumu pamatdirektīva1.

Direktīva par komunālo notekūdeņu attīrīšanu

Direktīvas darbības jomā ietilpst apdzīvotu vietu ar vairāk nekā 2000 iedzīvotāju 
(„aglomerācijas”) notekūdeņi, un tajā noteikts pienākums savākt un attīrīt notekūdeņus. 
Volinas salā atrodas vairākas apdzīvotas vietas, kuras ietilpst direktīvas darbības jomā, 
piemēram, Świnoujście, Międzywodzie, Volina un Dziwnów. Polijas Pievienošanās līgumā 
noteikti neskaidri pārejas periodi atbilstības Direktīvai par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 
nodrošināšanai un pārejas mērķi 2005., 2010. un 2013. gadam, kā arī pienākums panākt 
pilnīgu atbilstību līdz 2015. gadam. Taču pārejas periodi neattiecas uz konkrētām 
aglomerācijām, piemēram, Volinu, bet gan uz konkrētu vides mērķu sasniegšanu attiecībā uz 
bioloģiski attīrāmo notekūdeņu daudzuma procentuālo daļu un kopējo aglomerāciju skaitu2.

Tāpēc šajā posmā Komisija nevar uzskatīt, ka notekūdeņu neatbilstīga attīrīšana Volinā ir 
direktīvas pārkāpums.

Ūdens pamatdirektīva

Direktīvas darbības jomā ietilpst visi ūdeņi (upes, ezeri, pazemes ūdeņi, piekrastes ūdeņi), un 
tās mērķis ir līdz 2015. gadam panākt labu ūdens kvalitāti („labu stāvokli”). Nepieciešamie 
plāni un programmas, kurās noteikti pasākumi šāda laba stāvokļa panākšanai, bija jāpieņem 
līdz 2009. gada 22. decembrim un jāpaziņo Komisijai līdz 2010. gada 22. martam. Tā kā 
Polija nebija izpildījusi šīs saistības, Komisija 2010. gadā uzsāka pārkāpuma procedūru3. Lai 
gan Komisijai ir zināms, ka apspriežu process ir pabeigts un upes baseinu apsaimniekošanas 
plāni ir pieņemti, Komisijai tie vēl nav paziņoti.

Peldvietu ūdens direktīvas

Direktīvu darbības jomā ietilpst peldvietas, kurās regulāri uzturas liels skaits peldētāju. 
Volinas salā peldvietas statuss ir trīs pludmalēm, no kurām divas atrodas Świnoujście
pašvaldībā un viena — Międzywodzie pašvaldībā. Saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem 
uzraudzības rezultātiem šīs trīs pludmales atbilst Peldvietu ūdens direktīvas kvalitātes 
standartiem. Pludmalēm Volinas tuvumā peldvietas statuss nav piešķirts. Tāpēc Komisija 
nekonstatē direktīvas pārkāpumu.

Jaunā pamatdirektīva par atkritumiem

Jaunā pamatdirektīva par atkritumiem, kuras transponēšana bija jāsāk 2010. gada 
12. decembrī, tieši attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas darbībām. Šajā direktīvā noteiktas 
galvenās prasības attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, tostarp prasības atkritumu 
apsaimniekošanas atļaujas iegūšanai. Direktīvā noteikts pienākums dalībvalstīm nodrošināt, 
ka atkritumi tiek apsaimniekoti, neapdraudot cilvēka veselību un vidi, un aizliegums izmest, 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par 
atkritumiem, OV L 312,22.11.2008.
2 OV C 227, 23.9.2003.
3 Pārkāpuma procedūra Nr. 2010/2079.
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izgāzt vai nekontrolēti apsaimniekot atkritumus (13. un 36. pants). Tajā noteikta prasība 
izveidot atbilstīgu atkritumu apglabāšanas iekārtu tīklu un konkrētu reģenerācijas iekārtu tīklu 
(16. pants). Direktīvā arī noteikta atkritumu apsaimniekošanas hierarhija, liekot uzsvaru nevis 
uz atkritumu pārstrādi, bet gan uz to rašanās novēršanu, un paredzot atkritumu apglabāšanu kā 
pēdējo iespēju, un iekļauti noteikumi par atkritumu rašanās novēršanu (3. panta 12. punkts un 
9. pants), atkritumu rašanās novēršanas programmām (29. pants un IV pielikums) un 
atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādi (28. pants). Ir noteiktas arī prasības attiecībā uz 
atkritumu savākšanu, un dalībvalstīm jāsasniedz konkrēti mērķi saistībā ar atsevišķu 
atkritumu veidu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi (11. pants). Līdz šai dienai (2011. gada 
9. februārim) Polija vēl nav paziņojusi par valsts līmeņa pasākumiem, ko tā plāno veikt, lai 
transponētu direktīvu (40. pants).

Attiecībā uz ES tiesību aktiem ūdens aizsardzības jomā jānorāda, ka Komisija ir konstatējusi 
Ūdens pamatdirektīvas pārkāpumu un ir uzsākusi tiesisko pārkāpuma procedūru. Komisija 
nav konstatējusi Direktīvas par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un peldvietu ūdens direktīvu 
pārkāpumus.

Attiecībā uz ES tiesību aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā Komisija veiks stingru 
uzraudzību un nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu jaunās Atkritumu pamatdirektīvas 
atbilstīgu transponēšanu Polijā.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Attiecībā uz Ūdens pamatdirektīvas1 noteikumu pārkāpumiem Polija tagad ir paziņojusi 
attiecīgos upes baseina pārvaldības plānus, kā paredzēts direktīvas 15. pantā.

                                               
1 Direktīva 2000/60/EK, OV L327, 22.12.2000.


