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Temats: Lūgumraksts Nr. 0206/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais David 
Rogers, par nepatīkamām smakām un videi nodarīto kaitējumu Whiteriver 
Landfill Site, Collon (Īrija) apkārtnē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par veidu, kādā darbojas Whiteriver Landfill Site, pakļaujot 
vietējo sabiedrību nepatīkamām smakām un radot nepārtrauktu gaisa piesārņojumu. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, lai arī pastāv pierādījumi par neatbilstību vairākiem 
piesārņojuma integrētas novēršanas un kontroles licences nosacījumiem, nav rasts risinājums 
ne vietējā, ne valsts līmenī, jo Vides aizsardzības aģentūra var vienīgi noteikt maksimālo 
naudas sodu EUR 2000 apmērā, bet nevar atsaukt licenci.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 4. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 5. maijā

,,Attiecīgie Kopienas tiesību akti

Poligonu darbību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/12/EK noteikumi 
par atkritumiem (iepriekš Direktīva 75/442/EEK ar grozījumiem)1 un Padomes 
Direktīva 99/31/EK par atkritumu poligoniem2.

Direktīva 2006/12/EK paredz, ka poligonu darbībai ir vajadzīga atkritumu apstrādes atļauja

                                               
1 OV L 114, 27.4.2006., 9.–21. lpp.
2 OV L 182, 16.7.1999., 1.–19. lpp.
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(Īrijā to dažkārt sauc par atkritumu apstrādes licenci)1. Direktīva arī nosaka, ka dalībvalstīm ir 
jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu atkritumu apglabāšanu, neradot traucējošas 
smakas2. Direktīva 99/31/EK paredz sīkākas prasības poligonu darbībai (saskaņā ar atkritumu
apstrādes atļaujas sistēmu), arī prasības attiecībā uz gāzu kontroli poligonos3 un traucējumu 
un apdraudējumu samazināšanu līdz minimumam4.

Īrijas iestāžu nostāja

2003. gada 17. septembrī Vides aizsardzības aģentūra (VAA) Louth grāfistes padomei 
izsniedza atkritumu apstrādes licenci5 nebīstamo sadzīves un rūpniecības atkritumu poligona 
darbībai Whiteriver, Dunleer, Co. Louth.

2007. gada februārī un marta sākumā saņēmusi daudzas Whiteriver apgabala vietējo 
iedzīvotāju sūdzības par smakām, VAA 2007. gada 12. martā tikās ar iedzīvotājiem un 
pašvaldības pārstāvjiem. Pēc tikšanās VAA nolēma atvēlēt papildu laiku un resursus izvirzīto
problēmu risināšanai.

VAA izstrādāja un īstenoja izpildes stratēģiju, lai samazinātu un minimizētu smaku 
traucējumus. Šī stratēģija paredzēja tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, lai apspriestu 
sūdzības un problēmas; tikšanās ar poligona apsaimniekotāju, lai apspriestu tos pašus 
jautājumus; darbības/apsaimniekošanas prakses pārbaudi un gāzu/smaku kontroles poligonos; 
iepriekš neizziņotas revīzijas un teritorijas inspekcijas, kā arī smaku pārbaudes objekta
apkārtnē.

Ņemot vērā astoņas teritorijas pārbaudes 2007. gadā, VAA nosūtīja trīs paziņojumus vietējai 
iestādei, ka tā neievēro atkritumu apstrādes licences prasības attiecībā uz smaku 
traucējumiem. 2007.gada jūlijā un augustā VAA uzdeva neatkarīgam poligona gāzes
ekspertam veikt trīs visaptverošas un zinātniski sīki aprakstītas pārbaudes un novērtējumus
attiecībā uz poligona gāzes apsaimniekošanas un ekspluatācijas praksi teritorijā. Tika 
publicēti divi ziņojuma projekti ar īpašiem ieteikumiem poligona gāzes apsaimniekošanas
uzlabošanai Whiteriver poligonā. Šie ieteikumi ir īstenoti.

Īrijas iestādes uzskata, ka ieviešanas stratēģija ir panākusi būtisku uzlabojumu, par ko liecina 
sūdzību par smakas traucējumiem skaita samazināšanās. Ņemot vērā to, ka 2007. gada 
pirmajā pusgadā VAA saņēma kopumā 18 sūdzības par smaku, pēc veiktajiem uzlabojumiem 
otrajā pusgadā šis skaits samazinājās līdz 3 sūdzībām. Pēdējā teritorijas pārbaude, kas tika 
veikta 2007. gada 14. novembrī, apstiprina, ka poligona apsaimniekošana ir būtiski 
uzlabojusies, jo īpaši attiecībā uz poligona gāzes apsaimniekošanu.

Īrijas iestādes norāda, ka VAA turpinās novērtēt un izvērtēt poligonu, lai nodrošinātu tā
pareizu apsaimniekošanu.
                                               
1 9. pants
2 4. panta 1. punkts
3 1. pielikuma 4. punkts

4 1. pielikuma 5. punkts

5 Atsauces dokuments W0060-02
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Pierādījumi liecina par neapmierinošu situāciju attiecībā uz smaku traucējumiem Colon
poligonā 2007. gada pirmajā pusē. Šķiet, ka atbildīgā izpildes iestāde, VAA, ir reaģējusi uz to 
ar vairākiem iejaukšanās pasākumiem, kas ir uzlabojuši poligona darbību un būtiski 
samazinājuši smakas traucējumus un sūdzības par tām.

Situācija, uz kuru lūgumraksta iesniedzējs vērsa uzmanību, ir nožēlojama, bet šķiet, ka 
iestādes ir pozitīvi reaģējušas un risinājušas norādītās problēmas.”


