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1. Laikposmā no Eiropas Parlamenta sestā sasaukuma sākuma (2004. gads) līdz 2010. gada 
beigām Lūgumrakstu komiteja ir izskatījusi 114 lūgumrakstus par jautājumiem, kas 
saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu. Šajā laikposmā komiteja organizēja četrus faktu 
vākšanas braucienus, lai iegūtu tiešu informāciju par situāciju a) Fosā (Francija), kur 
iestādes būvēja atkritumu sadedzināšanas iekārtu, lai slēgtu Eiropas vecāko un lielāko 
atkritumu poligonu, b) Path Head (Apvienotā Karaliste), kur iedzīvotāji bija 
noraizējušies par pietiekami nenorobežota atkritumu poligona, kas atradās ļoti tuvu viņu 
mājām, iespējamo negatīvo ietekmi uz viņu veselību, c) Velvā (Spānija) saistībā ar liela 
daudzuma atkritumu, kas uzkrāti kā rūpnieciskā procesa blakusprodukti, ietekmi un, 
visbeidzot, d) Kampānijā (Itālija) — reģionā, kas daudzus gadus saskāries ar problēmām 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā.

2. Lūgumraksti par vides jautājumiem pastāvīgi veido lielāko iesniegto lūgumrakstu daļu, 
un lūgumraksti par atkritumiem ir būtiska lūgumrakstu par šo tēmu apakšgrupa.
Atkritumu apsaimniekošanas jautājumi tieši ietekmē iedzīvotājus visā Eiropas Savienībā,
tāpēc lūgumraksti tiek saņemti no dažādām dalībvalstīm. Izvirzītie jautājumi galvenokārt 
attiecās uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vispārējo organizāciju (42 lūgumraksti).
Izvirzīto jautājumu biežuma ziņā otrajā vietā ierindojās jautājumi par jaunu atkritumu 
poligonu izveidi vai esošo poligonu apsaimniekošanu (37 lūgumraksti) un trešajā vietā —
jautājumi par atkritumu sadedzināšanas iekārtu būvniecību vai darbību (17 lūgumraksti).
Taču ļoti bieži visi šie jautājumi ir savstarpēji saistīti, un lūgumrakstu klasifikācija ir 
neviennozīmīga.

3. Lai uzlabotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, valsts iestādes reizēm ir spiestas 
paplašināt esošos vai atvērt jaunus atkritumu poligonus. Tāpat arī atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu izveide ir likumīgs risinājums, lai likvidētu atkritumus (un iegūtu 
enerģiju), taču iekārtu izveidei pretojas iedzīvotāji, kurus šādas iekārtas skar tieši, jo viņi 
dzīvo to tuvumā.

4. Lūgumrakstu par toksisko atkritumu apglabāšanu skaits ir mazāks (12 lūgumraksti), taču 
šo jautājumu nevar skatīt atsevišķi no jautājuma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, 
jo šo divu kategoriju atkritumi ne vienmēr tiek pilnībā nošķirti, un tāpēc var rasties 
atkritumu poligonu piesārņojums.

5. Šķiet, ka Eiropas Savienības līmenī pastāv vispārēja vienošanās par to, ka vēlamā pieeja 
atkritumu apsaimniekošanai ir noteikt par prioritāti atkritumu daudzuma samazināšanu 
kopumā un it īpaši tādu atkritumu samazināšanu, ko nevar lietot atkārtoti vai pārstrādāt.
Mērķis ir mainīt atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, samazinot atkritumu 
„apglabāšanu” un pārejot uz atkritumu rašanās novēršanu, atkritumu atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi un atkritumu izmantošanu enerģijas ražošanai. Šāda pieeja ir 
noteikta Atkritumu pamatdirektīvā1, kas paredz stingrākus noteikumus un novērš 
iepriekšējās 2006. gadā pieņemtās direktīvas trūkumus2. Atkritumu pamatdirektīvas 
transponēšanas termiņš bija 2010. gada decembris. Tāpēc tas ir patiešām satraucoši, ka 
tikai sešas dalībvalstis ir izpildījušas šo prasību, un Eiropas Komisija veic aktīvus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka arī pārējās dalībvalstis pēc iespējas drīzāk sāk direktīvas 

                                               
1 2008/98/EK.
2 2006/12/EK.
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īstenošanu.

6. Divas direktīvas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas darbībām, proti, Direktīva par 
atkritumu poligoniem1 un Direktīva par atkritumu sadedzināšanu2. Pārējās astoņas 
direktīvas attiecas uz dažādām atkritumu plūsmām: notekūdeņiem3, baterijām un 
akumulatoriem4, iepakojumu un izlietoto iepakojumu5, kalnrūpniecības atkritumiem6, 
nolietotiem transportlīdzekļiem7, elektriskajām un elektroniskajām iekārtām8, 
polihlorbifenilu un polihlortrifenilu9 un elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumiem10

(EEIA direktīva).

7. Turklāt, izskatot lūgumrakstus par atkritumiem, jāņem vērā sarežģīts direktīvu par 
ietekmes uz vidi novērtējumu un sabiedrisko apspriešanu kopums. Tās ir direktīvas par:
par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu11, par noteiktu 
plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu12, par vides informācijas pieejamību 
sabiedrībai13 un par sabiedrības līdzdalības paredzēšanu dažu ar vidi saistītu plānu un 
programmu izstrādē14. Šajā ziņojumā un, ņemot vērā lūgumrakstu saturu, analīze vērsta 
galvenokārt uz Atkritumu pamadirektīvu, Direktīvu par atkritumu poligoniem un 
Direktīvu par atkritumu sadedzināšanu, kā arī direktīvām par ietekmes uz vidi 
novērtējumu un sabiedrisko apspriešanu.

Vispārēja atkritumu apsaimniekošana

8. Atkritumu pamattdirektīvas galvenais mērķis dalībvalstīs ir izveidot tādus principus kā 
„pienākums rīkoties ar atkritumiem tā, lai tas negatīvi neietekmētu vidi un cilvēku 
veselību, pamudinājums ievērot atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un rīkoties 
saskaņā ar piesārņotājs maksā principu”.

9. Saskaņā ar jaunāko Eurostat informāciju (2009. gads) vidējais sadzīves atkritumu 
daudzums, kas gada laikā rodas uz vienu iedzīvotāju, ir 513 kg. Iespējams, pastāv 
savstarpējā saistība starp labklājību un radīto atkritumu daudzumu, lai gan tā nav 
noturīga. Attiecībā uz atkritumu apglabāšanu poligonos jānorāda, ka Eiropas Savienībā 
šādi tiek apglabāti vidēji 38 % atkritumu. Šai sakarībā jānorāda, ka valstīs ar augstāku 
labklājības līmeni šis rādītājs ir viszemākais (0–5 % BE, DK, DE, NL, AT, SE), taču it 
īpaši jaunajās dalībvalstīs un dažās dalībvalstīs pie Vidusjūras atkritumu poligonos 
joprojām apglabā ļoti lielu daudzumu atkritumu, piemēram, Bulgārijā pat 100 % apmērā.

                                               
1 1999/31/EK.
2 2000/76/EK.
3 75/439/EEK.
4 2006/66/EK.
5 94/62/EK.
6 2006/21/EK.
7 2000/53/EK.
8 2002/96/EK.
9 96/59/EK.
10 2002/95/EK.
11 85/337/EEK.
12 2001/42/EK.
13 2003/4/EK.
14 2003/35/EK.
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Attiecīgi valstīs, kurās poligonos apglabā nelielu atkritumu daļu, atkritumu pārstrādes un 
sadedzināšanas rādītāji ir augstāki nekā vidējie rādītāji Eiropas Savienībā, kas ir attiecīgi 
24 % (pārstrāde) un 20 % (sadedzināšana); atkritumu pārstrādes jomā līdere ir Vācija 
(48 %) un atkritumu sadedzināšanas jomā — Zviedrija (49 %).

10. Komisija apstiprina esošo situāciju: „Sagaidāms, ka turpinās pastāvēt lielas īstenošanas 
un izpildes atšķirības dalībvalstu starpā, ja vien ES līmenī netiks veikti papildu pasākumi, 
lai atbalstītu dalībvalstis un nodrošinātu godīgas konkurences noteikumus .. Atbilstība ES 
mērķiem attiecībā uz vākšanu, pārstrādi un novirzīšanu no atkritumu poligoniem paliks 
prioritāte, un dažām dalībvalstīm būs jāpieliek nozīmīgas pūles, lai sasniegtu minētos ES 
mērķus”1.

11. Arī lūgumraksti liecina par šādas situācijas esamību, jo visvairāk lūgumrakstu par 
atkritumu apsaimniekošanas vispārēju organizāciju ir saņemti no Itālijas, Grieķijas, 
Spānijas un Bulgārijas. Iedzīvotājus satrauc iespējamā negatīvā ietekme uz viņu veselību, 
ko var radīt gan nesavāktie atkritumi ielās, gan smaka no atkritumu poligoniem, kā arī 
pazemes ūdeņu un gaisa piesārņojums, ko izraisa neatbilstīga atkritumu pagaidu 
uzglabāšana vai galīgā glabāšana, rūpniecisko atkritumu nelikumīga apsaimniekošana un 
citas darbības.

12. Rodas iespaids, ka valsts iestādes nespēj kontrolēt situāciju, iedzīvotāji reizēm nav gatavi 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai palīdzētu īstenot risinājumus, turklāt ir iedragāta 
savstarpējā uzticēšanās un ir vērojama negatīva virzība uz atklātu konfrontāciju un rīcības 
paralīzi. „Situācija ir īpaši sarežģīta vairāku iemeslu dēļ: relatīvi augsts iedzīvotāju 
blīvums reģionā (vairāki miljoni iedzīvotāju nelielā teritorijā), sabiedrības informētības 
trūkums atkritumu apsaimniekošanas jomā un tādējādi problēmas, kas rodas saistībā ar 
ierosināto risinājumu pieņemamību iedzīvotājiem, kavēšanos vidēja termiņa un 
ilgtermiņa plānu izstrādē u. c. Komisija, gan īstenojot tiesiskas darbības, gan arī sniedzot 
finansiālu palīdzību, ir mēģinājusi labot situāciju un veicināt atbilstīgu cieto atkritumu 
apglabāšanas pārvaldības metožu izmantošanu.”2

13. Jūsu referents uzskata, ka, lai sasniegtu juridiski saistošos mērķus atkritumu pārstrādes un 
rašanās novēršanas jomā, ir jānodrošina pilsoniskās sabiedrības aktīva līdzdalība, 
jāuzlabo ieinteresēto personu līdzdalība un jāveicina sabiedrības informētība. Taču visos 
ziņojumus par Lūgumrakstu komitejas faktu vākšanas braucieniem saistībā ar atkritumu 
jautājumiem minēta slikta komunikācija vai tās trūkums iedzīvotāju un iestāžu starpā, par 
ko liecina arī iedzīvotāju vardarbīgas demonstrācijas, kas atspoguļotas presē.

Atkritumu poligoni

14. Lai gan vispārējais mērķis ir paredzamā nākotnē mazināt nepieciešamību pēc atkritumu 
poligoniem, ir saņemts pagātnes mantojums, un, kā norāda iesaistītās iestādes, nereti 
īstermiņā steidzami jāpaplašina esošie poligoni vai jāveido jauni, lai risinātu krīzes 
situācijas. Direktīvā par atkritumu poligoniem noteikti kritēriji poligonu ekspluatācijas 
atļauju izsniegšanai un kopējas uzraudzības procedūras, kas īstenojamas poligona 

                                               
1 COM(2011) 0013 galīgā redakcija.
2 Dokuments Nr. CM814289.
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ekspluatācijas laikā un pēc tā slēgšanas. Direktīvas noteikumi neattiecas uz atkritumu 
poligoniem, kas slēgti pirms direktīvas transponēšanas.

15. Direktīvā minētie kritēriji attiecas uz poligona atrašanās vietu, ūdens kvalitātes kontroli 
un infiltrāta attīrīšanu, augsnes un ūdens aizsardzību, gāzu kontroli, trokšņiem un 
apdraudējumiem, stabilitāti un barjerām. Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi vairākus 
lūgumrakstus, tostarp lūgumrakstu, saistībā ar kuru tika organizēts faktu noskaidrošanas 
brauciens uz Path Head (Apvienotā Karaliste), par atkritumu poligoniem, kas atrodas ne 
vairāk kā 100 m attālumā no dzīvojamām ēkām un kas apdraud iedzīvotājus kaitīgu 
smaku, palielināta gaisa piesārņojuma un parazītu vairošanās dēļ viņu dzīvesvietas 
tuvumā. Attiecībā uz precīzu prasību noteikšanu, lai nodrošinātu cilvēku veselības un 
vides aizsardzību, piemēro līgumos paredzēto subsidiaritātes principu.

16. Lūgumrakstos par atkritumu poligoniem bažas par iespējamo pazemes ūdeņu 
piesārņojumu nereti tiek izteiktas galvenokārt tāpēc, ka senāk izveidotiem poligoniem, 
iespējams, nav, izolācijas slāņa, kas novērš infiltrāta noplūdi ūdens nesējslānī, vai arī tas 
izskatās bojāts un rada aizdomas par noplūdi.

17. Īstenojot jaunu atkritumu poligonu izveides projektus, nereti tiek apšaubīta to paredzamā 
atrašanās vieta. Lūgumrakstu iesniedzēji uzskata, ka poligoni tiek veidoti vides vai 
kultūras apsvērumu dēļ aizsargājamās teritorijās vai vietās, kurām raksturīga ģeoloģiska 
nestabilitāte, vai pārāk tuvu pazemes/dzeramā ūdens krātuvēm. Reizēm ir grūti pārbaudīt, 
vai šādam satraukumam ir objektīvs pamats. Šādi apgalvojumi var tikt izmantoti arī 
kampaņās ar mērķi apšaubīt valsts iestāžu ierosinātās plānoto poligonu atrašanās vietas.

18. Iedzīvotāji nereti pauž savu satraukumu sabiedriskās apspriešanas un ietekmes uz vidi 
novērtējuma laikā. Saskaņā ar Direktīvu par atkritumu poligoniem valsts iestādēm 
jāizdod poligona ekspluatācijas atļauja. Jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN), ja 
poligonam „var būt būtiska ietekme uz vidi”. Atkritumu poligoni ir minēti direktīvas 
II pielikumā, un tāpēc uz tiem attiecas dalībvalstu noteiktie kritēriji. Ja atļaujas atbilst 
direktīvā noteiktajiem kritērijiem un ja ir veikts IVN, Komisijai nav tiesību iejaukties 
attiecībā uz dalībvalstu iestāžu pieņemtajiem lēmumiem.

19. Iedzīvotājiem ir grūti saprast to, ka Eiropas Savienības nevar iejaukties, kamēr procedūra 
nav pilnībā pabeigta un atļauja piešķirta. Rodas sajūta, ka Eiropas Savienība aktīvi sāk 
rīkoties tikai tad, kad „kaitējums jau nodarīts”. Taču tiesvedību var uzsākt tikai tad, kad 
projektu apstiprinājusi attiecīgā dalībvalsts.

Atkritumu sadedzināšanas iekārtas

20. Līdzīgi kā atkritumu poligonu ekspluatācijas jomā iedzīvotāji pretojas arī atļauju 
izsniegšanai atkritumu sadedzināšanas iekārtu izveide, liekot uzsvaru uz aizdomām par 
gaisa piesārņojumu un negatīvo ietekmi uz sabiedrības veselību un/vai aizsargājamām 
dabas teritorijām.

21. Jāatzīst, ka jaunākās tehnoloģijas ir ļāvušas būtiski samazināt atkritumu sadedzināšanas 
iekārtu emisijas. Šķiet, ka dažās dalībvalstīs, it īpaši valstīs, kurās sadedzina lielu daļu 
atkritumu, vietējie iedzīvotāji izrāda lielāku atbalstu, iespējams, atzīstot atkritumu 
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sadedzināšanas iekārtu nodrošināto ieguvumu siltuma vai enerģijas ražošanā.

22. Attiecībā uz atkritumu sadedzināšanas iekārtām piemēro tādus pašus principus, proti,
dalībvalstu iestādes izdod iekārtu izveides atļauju saskaņā ar Direktīvu par atkritumu 
sadedzināšanu un IVN direktīvu.

23. Valsts iestādes atkritumu sadedzināšanas iekārtu izveidei nereti izvēlas teritorijas, kurās 
jau ir augsts gaisa piesārņojuma līmenis, pamatojot šādu izvēli ar argumentu, ka 
„kaitējums jau ir nodarīts, un vēl lielāks piesārņojums situāciju nemainīs”. Bieži vien 
netiek izvērtētas alternatīvas atkritumu apglabāšanas un enerģijas ražošanas metodes ar 
metanizācijas izmantošanu.

Komisijas ziņojums par tematisko stratēģiju atkritumu rašanās novēršanai un 
pārstrādei1

24. Komisija 2011. gada janvārī publicēja savu ziņojumu, pārskatot progresu ceļā uz pirmā 
stratēģiskā dokumenta atkritumu apsaimniekošanas jomā2 mērķu īstenošanu un veicot 
ieguldījumu Sestās vides rīcības programmas novērtējumā3.

25. Kopš 2005. gada Komisija ir palielinājusi atbalstu, tostarp 2005. un 2006. gadā piešķīrusi 
EUR 4,1 miljardu, lai uzlabotu Eiropas Savienības acquis atkritumu apsaimniekošanas 
jomā īstenošanu un izpildi dalībvalstīs. Taču 2009. gada beigās ar atkritumu 
apsaimniekošanu saistītie pārkāpumi veidoja 20 % no visiem pārkāpumiem vides jomā.

26. Komisijas stratēģijas būtiskākais aspekts ir aprites cikla skatījums, ņemot vērā produktu 
ietekmi no resursu ieguves līdz apglabāšanas posmam. Atkritumu hierarhijas princips dod 
priekšroku atkritumu rašanās novēršanai, kam seko atkārtota izmantošana, pārstrāde, 
reģenerācija un atkritumu apglabāšana kā pēdējā iespēja. Ir vienkāršoti tiesību akti,
piemēram, Atkritumu pamatdirektīvā tika iestrādāta Bīstamo atkritumu direktīva un 
Atkritumeļļu direktīva.

27. Turpinās ES pārstrādes politikas izstrāde. Atkritumu pamatdirektīvā tika noteikts mērķis 
līdz 2020. gadam panākt, ka tiek pārstrādāti 50 % sadzīves atkritumu. Bioatkritumu 
apsaimniekošana Eiropas Savienībā joprojām tiek uzskatīta par mazāk optimālu 
risinājumu4. Patlaban tiek veikts pētījums, lai izvērtētu iespējas noteikt mērķus 
bioatkritumu savākšanas un/vai pārstrādes jomā. Būtisks aspekts, kuram bieži vien netiek 
pievērsta pienācīga uzmanība, ir pārstrādes nozares spēja piedāvāt līdz pat vienam 
miljonam darbavietu.

28. Ziņojumā secināts, ka, lai gan var vērot vairākas pozitīvas tendences, joprojām pastāv 
lielas iespējas panākt progresu. Pirmkārt, uzsvars tiek likts uz esošo ES tiesību aktu 
atkritumu apsaimniekošanas jomā atbilstīgu īstenošanu un izpildi. Ir būtiski svarīgi 
likvidēt lielās atšķirības dalībvalstu starpā, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences 

                                               
1 COM(2011) 0013 galīgā redakcija.
2 COM(2005)0666.
3 Lēmums Nr. 1600/2002/EK.
4 COM(2010)235.
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apstākļus. Komisija ierosina atbalsta pasākumus, taču sagaida, ka dalībvalstis, kuras nav 
izpildījušas prasīto, īstenos būtiskus centienus. Tas nebūs iespējams, ja netiks nodrošināta 
pilsoniskās sabiedrības un citu ieinteresēto personu līdzdalība un būtiski uzlabota 
sabiedrības informētība.

29. Izstrādājot Komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības vides tiesību aktu un politikas 
īstenošanu, kas tiks publicēts 2011. gada otrajā pusē, iespējams, uzsvars tiks likts uz 
pārvaldības struktūrām, kas ir ES vides tiesību aktu īstenošanas pamatā. Komisija 
uzskata, ka tās uzdevums ir veicināt pieredzes un labākās prakses apmaiņu dažādu 
iesaistīto dalībnieku starpā. Tiesneši ir izveidojuši sadarbības tīklu. Šādu pasākumu 
īstenošana var nodrošināt ieguvumu arī citiem dalībniekiem, piemēram, likumdevējiem 
valstu līmenī, iestādēm, kas veic pārbaudes un uzraudzības funkciju, vai dalībniekiem, 
kuri pieņem ar investīcijām saistītus lēmumus.

Tiesību aktu par atkritumiem īstenošanas aģentūra

30. Kā daļu no pasākumu kopuma ar mērķi stiprināt ES tiesību aktu par atkritumiem 
īstenošanu Komisija veica tehniski ekonomisko pētījumu1, lai analizētu ieguvumus un 
izmaksas, kas var rasties, izveidojot specializētu aģentūru, kas palīdzētu dalībvalstīm to 
centienos piemērot ES tiesību aktus par atkritumiem.

31. Tika uzsvērtas šādas problēmas:
• daudzām dalībvalstīm trūkst kapacitātes, lai veiktu pārbaudes, kontroli un citas 

darbības nolūkā nodrošināt tiesību aktu par atkritumiem pienācīgu īstenošanu;
• organizatoriskās problēmas, piemēram, slikta koordinācija dažādu par jautājumiem, 

kas saistīti ar atkritumiem, atbildīgo valsts un vietējo iestāžu starpā traucē tiesību aktu 
efektīvu īstenošanu;

• dažās dalībvalstīs ES tiesību aktu par atkritumiem īstenošana tiek uzskatīta par 
mazsvarīgu, un tāpēc tiesību aktu īstenošanai netiek piešķirti pienācīgi resursi;

• problēma ir arī tehniskā nodrošinājuma trūkums atkritumu apsaimniekošanas plānu un 
programmu izstrādei.

32. Pētījumā secināts, ka minēto problēmu sekas ir augsts neatbilstības līmenis, nelikumīga 
atkritumu izgāšana un nosūtīšana, liels skaits iedzīvotāju sūdzību, pārkāpumi, kas 
iesniegti izskatīšanai EST, un nespēja panākt progresu attiecībā uz sabiedrības veselības 
un vides aizsardzību, kas ir ES tiesību aktu par atkritumiem vispārējais mērķis.

33. Patlaban nav piešķirtas vajadzīgās pilnvaras un resursi, lai risinātu būtiskākās problēmas 
Eiropas Savienības līmenī. Ir ierosināta virkne konkrētu uzdevumu, kas jāveic, lai 
Eiropas Savienībā pārvarētu krīzi atkritumu jomā:
• veikt pārbaudes, kontroli un īstenošanas darbības uz vietas;
• uzlabot informācijas apmaiņu, datu vākšanu un norādījumu sniegšanu;
• nodrošināt dalībvalstu atkritumu apsaimniekošanas nozares ierēdņu tiešu izglītošanu 

un pasniedzēju izglītošanu;
• izveidot zināšanu un izcilības centru.

                                               
1 Pētījums par Tiesību aktu par atkritumiem īstenošanas aģentūras izveides tehniski ekonomisko pamatojumu, 
pārskatītais gala ziņojums, 2009. gada 7. decembris.
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34. Ierosinātais institucionālais risinājums ir Komisijas (Vides ģenerāldirektorāts), Eiropas 
Vides aģentūras un Eurostat resursu palielināšana. Vidējā termiņā tiek ieteikts izveidot 
Eiropas Savienības Tiesību aktu par atkritumiem īstenošanas aģentūru.

Sākotnēji secinājumi

35. Par Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu galvenokārt ir atbildīgas dalībvalstis 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Iedzīvotāji nereti uzskata, ka atbildība ir jāuzņemas 
Eiropas Savienībai, taču tai trūkst resursu, lai īstenotu pieņemtos tiesību aktus. Tāpēc tiek 
apšaubīta Eiropas iestāžu uzticamība kopumā. Tomēr šķiet, ka dalībvalstu attieksme ir 
pārāk bezrūpīga un ka tās pārāk mazu uzmanību pievērš jautājumam, kas patiesi satrauc 
iedzīvotājus. Jautājums par atkritumiem nav politiski pievilcīgs jautājums.

36. Lai modernizētu atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru, ir vajadzīgas lielas 
investīcijas. Ja atkritumu apsaimniekošanai netiks piešķirti lielāki resursi, situācija 
nemainīsies. Jāapsver iespēja šim mērķim paredzēt, piemēram, daļu Kohēzijas fonda 
līdzekļu vai piešķirt cita veida tiešo finansējumu, piesaistot Eiropas Investīciju banku.

37. Projektiem, kurus apstiprina ES finansējuma saņemšanai, jāpiemēro stingri nosacījumi 
par atbilstību ES tiesību aktiem un prasībām, piemēram, atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhijas principam un pārstrādes mērķiem. Jāveic īstenošanas standartu cieša 
uzraudzība un izdevumu segšanas procedūru revīzija.

38. Atkritumu pamatdirektīvā paredzēts augsts vides aizsardzības līmenis. Eurostat nesen 
publicētie statistikas dati un daudzu dalībvalstu nespēja veikt Atkritumu pamatdirektīvas 
transponēšanu noteiktajā termiņā liecina par to, ka atkritumu acquis īstenošana 
dalībvalstīm ir ļoti grūts uzdevums.

39. Dalībvalstu un ES līmenī jāstiprina pārbaudes un izpildes kapacitāte. Komisijai jāpiešķir 
resursi, kas vajadzīgi, lai tā efektīvi varētu veikt savu Līguma sarga uzdevumu. Ir īpaši 
svarīgi, lai atkritumu apsaimniekošanas jomā Komisija pievērstu lielāku uzmanību 
sistēmiskajiem/strukturālajiem trūkumiem tiesību aktu īstenošanā, piemēram, atbilstīgu 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu tīklu neesamībai, pārmērīgi intensīvai atkritumu 
poligonu izmantošanai un zemajiem atkritumu pārstrādes rādītājiem. Arī Eiropas Vides 
aģentūrai var būt liela nozīme, piemēram, novērtējot dalībvalsts atkritumu 
apsaimniekošanas plānu atbilstību ES tiesību aktiem.

40. Jāuzlabo dialogs ar iesaistītajām kopienām, un iedzīvotājiem jānodrošina piekļuve 
informācijai, ieviešot efektīvus administratīvos un tiesvedības mehānismus. Lūgumrakstu 
iesniedzējiem jāiesaka pilnībā izmantot šos mehānismus, kas var būt efektīvāki un 
lietderīgāki par pasākumiem ES līmenī, it īpaši, ja sūdzības attiecas uz konkrētām 
iekārtām.

41. Labus rezultātus var nodrošināt arī ciešāka sadarbība dalībvalstu iestāžu un Lūgumrakstu 
komitejas starpā. Ir atzīts, ka lēmumu par atkritumu apsaimniekošanas iekārtām 
pieņemšanā valsts iestādēm ir jāievēro rīcības brīvības robeža. Ja lūgumrakstu iesniedzēju 
bažas ir pamatotas, dialoga veicināšana bez nepamatotas kavēšanās var nodrošināt 
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efektīvus uzlabojumus visu iesaistīto personu interesēs.


