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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1207/2012, ko Rotglà i Corberà (Valensijā) pilsētas domes 
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais José Gómez Mondría, par plānoto 
atkritumu izgāztuvi blakus pašvaldībā Llanera de Ranes

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Rotglà i Corberà pašvaldības (Valensijas provincē) mērs. Viņš 
pārsūta lēmumu, kas pieņemts pilsētas domē 2012. gada 6. augustā, par sūdzību attiecībā uz 
Valensijas autonomā apgabala iestāžu izstrādāto plānu par atkritumu izgāztuves un pārstrādes 
iekārtu būvniecību blakus pašvaldībā Llanera de Ranes. Pilsētas padomes locekļi uzskata, ka 
ar izgāztuves būvniecību izvēlētajā vietā tiktu pārkāpta Direktīva 2008/98/EK par 
atkritumiem, jo tā atrastos pārāk tuvu pilsētas teritorijai. Lūgumrakstā ir arī norādīts, ka 
ietekmes uz vidi novērtējumā, kas veikts attiecībā uz šo projektu, tika konstatēti nopietni 
trūkumi. Mērs pilsētas domes vārdā lūdz Lūgumrakstu komitejas locekļus veikt faktu 
vākšanas vizīti uz minēto vietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 16. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem dalībvalstīm nav noteikti nekādi pienākumi attiecībā uz 
attālumu no atkritumu apsaimniekošanas iekārtām līdz pilsētas teritorijai. Par šo jautājumu ir 
jālemj kompetentām iestādēm.

Sastādot attiecīgo(-s) atkritumu apsaimniekošanas plānu(-s) kompetentās iestādes nodrošina, ka 
šādā(-os) plānā(-os) ir pietiekami daudz informācijas par turpmāk ierīkojamo reģenerācijas 
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iekārtu vietas izvēlei izmantojamajiem kritērijiem. Atbilstīgi šai direktīvai dalībvalstis nodrošina, 
ka attiecīgajām ieinteresētajām personām un plašai sabiedrībai ir dota iespēja piedalīties šādu 
plānu izstrādē, kā tas paredzēts Direktīvā 2003/35/EK vai attiecīgā gadījumā — Direktīvā 
2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu.

Turklāt Direktīvā 2011/92/ES (zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva) ir 
noteiktas prasības dažu sabiedrisku un privātu projektu IVN veikšanai. Saskaņā ar pieejamo 
informāciju patlaban tiek īstenota šā izgāztuves projekta IVN procedūra. Tādēļ kompetentā 
reģionālā iestāde vēl nav devusi piekrišanu šā projekta izstrādes īstenošanai.

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija nav konstatējusi 
nekādus EK vides tiesību aktu pārkāpumus.


